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Niniejsza praca, zatytułowana „Rozwój stosunków bilateralnych pomiędzy 

Francją a Stanami Zjednoczonymi w latach 1989-2004” jest próbą odtworzenia 

stosunków łączących oba kraje od momentu objęcia przez George’a Busha fotela  

41 prezydenta USA w 1989 r. do momentu ponownego wyboru - w 2004 r. - jego syna 

– George’a W. Busha Juniora na prezydenta tego kraju. Ramy czasowe wybrane zostały 

nieprzypadkowo - obie daty w pewien sposób łączą się z wydarzeniami mającymi duży 

wpływ na rozwój sytuacji geopolitycznej na świecie. Pierwsza na krótko wyprzedza 

upadek radzieckiego imperium. Upadek, który znacznie odmienił obraz świata. Druga - 

powołania nowych, demokratycznych władz Iraku, będących poniekąd skutkiem wojny 

z terroryzmem, kolejnym „imperium zła”. Wojny, która zmieniła obraz pozornie 

spokojnego świata, w który wkraczaliśmy wraz z początkiem nowego wieku. 

Francja i Stany Zjednoczone są jedynymi supermocarstwami XIX i XX w., które 

nie tylko nigdy nie były ze sobą w stanie wojny, ale także jednoczyły się wobec 

największych światowych kryzysów. Tymczasem ich zwykła, codzienna historia, jest 

pełna nieporozumień, waśni, kłótni, afiszowanej pogardy. Oba kraje aspirują do roli 

światowego mocarstwa. Oba usiłują udowodnić swą wielkość poprzez - jakże 

zazwyczaj sprzeczną - politykę zagraniczną. 

Ameryka od zawsze fascynowała Francuzów. Kiedy Chateaubriand myślał,  

że odkrył nowy, czysty, niczym nieskażony kontynent, Tocqueville, Jules Verne czy 

George Duhamel uważali go - z lękiem lub entuzjazmem - za laboratorium przyszłości. 

Wolność i nowoczesność, prosperity ekonomiczne, amerykański styl życia, pewna 

prostota relacji międzyludzkich, kosmopolityzm społeczeństwa amerykańskiego 

tworzyły kuszący obraz Stanów Zjednoczonych, który zagościł w głowach Francuzów. 

Amerykanie z kolei bardzo długo cierpieli na kompleks niższości w stosunku do 

kraju, który symbolizował dobry smak, wyrafinowanie, ogromne dziedzictwo 

kulturowe. Który wznosił i kreował sztukę przez duże „S”. La Fayette i jego działania 

wzbudzały w pewnych kręgach amerykańskiego społeczeństwa bardzo głęboki podziw. 

Thomas Jefferson posunął się nawet do deklaracji: „Każdy człowiek ma dwie ojczyzny 

- swoją i Francję”. 
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Występujące równolegle wspólne sympatie, fascynacje, niechęć  

oraz antagonizmy pomiędzy tymi krajami powodują moje ogromne zainteresowanie 

tematem ich wzajemnych stosunków. Próba przeanalizowania właśnie okresu pomiędzy 

rokiem 1989 a 2004 wydaje się tym bardziej ciekawa, iż niewiele dotyczących  

go publikacji ukazało się dotychczas na rynku księgarskim. Niniejsza praca ma 

stanowić uzupełnienie słabo wypełnionej luki.  

Moja praca jest pracą analityczno-empiryczną. Badania prowadzone były 

głównie metodą historyczno-porównawczą, wspomaganą metodą obserwacji faktów, 

należącą do metod socjopsychologicznych. Badania prowadzone były na takich 

źródłach jak dostępna dotychczas - zarówno polsko, francusko jak  

i anglojęzyczna - literatura poświęcona polityce zagranicznej Francji, USA i ich 

wzajemnym relacjom, jawne i dostępne źródła rządowe zarówno rządu USA jak  

i francuskiego, ale przede wszystkim opinie, jakie zostały wyrażone w czasie tego 

okresu na łamach prasy. Dodatkowo posłużyłam się wnioskami wysuniętymi  

z własnych obserwacji. 

Wzajemne stosunki pomiędzy krajami kształtują się na wielu płaszczyznach - 

politycznej, militarnej, gospodarczej, czy kulturowej. Ze względu na rozległość  

i złożoność problemu ja skupiam się jedynie na sferze politycznej stosunków francusko-

amerykańskich, do innych sfer odnosząc się rzadko i jedynie jeśli działania prowadzone 

na danym polu mają bezpośredni wpływ lub związek z omawianym wydarzeniem 

politycznym. Mam nadzieję, że wyniki przeprowadzonych analiz okażą się interesujące 

nie tylko dla mnie, ale że przydadzą się zarówno na polu uniwersyteckim, jak i w życiu 

codziennym. 

Rozprawa doktorska składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy z nich objaśnia 

pokrótce czym są stosunki międzynarodowe i polityka zagraniczna, jakie podstawy 

prawne warunkują politykę zagraniczną Francji i USA. Ponadto rozdział ten jest 

przypomnieniem historii obu krajów od początku jej istnienia, czyli od powstania 

niepodległego Państwa Amerykańskiego na terenach Ameryki Północnej (z krótkim 

nawiązaniem do stosunków pomiędzy koloniami angielskimi a francuskimi), do czasu 

zakończenia zimnej wojny, czyli momentu, od którego rozpoczyna się faktyczna  

i szczegółowa analiza. Pierwszy rozdział ma więc na celu wprowadzenie do tematu 
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pracy i rekonstrukcję wydarzeń łączących dzieje obu państw - wspólnie 

podejmowanych działań, ale też źródeł konfliktów, czy chwil obojętności. To z kolei 

skłonić powinno do refleksji i próby opisu oraz zrozumienia stosunków, jakie na 

przestrzeni lat wytworzyły się między oboma państwami, a także pozytywnych  

i negatywnych stereotypów, wpływających na postrzeganie jednego państwa i jego 

mieszkańców przez drugie.  

 

Drugi rozdział poświęcony jest współpracy i stosunkom obu krajów na 

płaszczyźnie i w obszarze organizacji międzynarodowych, do których należy  

co najmniej jedno z nich, czyli NATO, Unii Europejskiej czy Organizacji Narodów 

Zjednoczonych. Tematykę tę wybrałam na przedmiot jednego z początkowych 

rozdziałów ze względu na fakt, iż nie są to organizacje powstałe po obaleniu muru 

berlińskiego, ale dużo przed tym wydarzeniem, a stosunki obu państw kształtowały się 

na ich tle długo przed 1989 r. i kształtują się nadal. 

Rozdział porusza więc po pierwsze kwestię nastawienia Stanów Zjednoczonych 

względem Unii Europejskiej. Z jednej strony Ameryka - jak powiedział prezydent 

George W. Bush w swym wystąpieniu na Uniwersytecie Warszawskim  

15 czerwca 2001 r. - pragnie widzieć Unię Europejską jako wspólnotę ludzi i narodów 

połączonych ze sobą wspólnymi celami i wzajemnym szacunkiem oraz wierną swoim 

korzeniom. Z drugiej zaś strony  obserwujemy prawdziwy kryzys stosunków na linii 

UE-USA. 

Proces, który doprowadził do kryzysu irackiego spowodował utratę zaufania 

administracji Busha wobec ONZ. Relacje Narodów Zjednoczonych z coraz bardziej 

wpływowym środowiskiem amerykańskim są raczej konfliktowe. Widoczne jest to na 

przykładzie rezolucji uchwalanych na przestrzeni lat, czy obsadzania niektórych 

stanowisk (jak np. powierzenie, za przyzwoleniem Francji, funkcji przewodniczącego 

komisji ds. Praw Człowieka ONZ przedstawicielowi Libii, która pozostawała objęta 

sankcjami ONZ). W opinii Stanów Zjednoczonych takie sytuacje są przykładem 

obrazującym powolny upadek instytucji jaką jest ONZ oraz powolne tracenie przez nią 

legitymizacji do gwarantowania światowego pokoju.  

Stosunki Stany Zjednoczone - Francja odzwierciedlały się również wewnątrz 

Paktu Północnoatlantyckiego. W obliczu upadku Układu Warszawskiego zastanawiano 

się nad przyszłością NATO i stosunków wewnętrznych. Francja i Niemcy próbowały 
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przeforsować pomysł utworzenia Korpusu Europejskiego, w skład którego miało wejść 

40 tyś żołnierzy, także innych krajów wchodzących w skład Europejskiej Wspólnoty 

Gospodarczej, opracowanie wspólnej polityki zagranicznej wobec Związku 

Radzieckiego, USA i Bliskiego Wschodu oraz wspólnych założeń dotyczących 

rozbrojenia i broni nuklearnej. Rozwiązania nie miały kolidować z NATO, jednak 

optowano za zmniejszeniem jego roli obronnej. Stany Zjednoczone tymczasem stały na 

stanowisku, iż konieczne jest utrzymanie N ATO i to pod przywództwem USA. 

 

Rozdział trzeci poświęcony jest relacjom francusko-amerykańskim na tle 

wydarzeń na świecie, w które zaangażowane było chociaż jedno z tych państw. Indeks 

stosunków obu krajów jest bardzo szeroki. Ja jednak, ze względu na rozpiętość czasową 

oraz wielość wydarzeń mających miejsce w owym czasie, skupiam się tylko na 

niektórych – w moim odczuciu najważniejszych wydarzeniach w kontekście wspólnych 

stosunków. I tak w rozdziale mowa będzie m.in. o zjednoczeniu Niemiec, konflikcie  

w Zatoce Perskiej, rozpadzie Federalistycznej Republiki Jugosławii, czy wojnie  

z terroryzmem. 

9 listopada 1989 r. upadł mur berliński. Zaczęto mówić o możliwościach 

zjednoczenia się wschodnich i zachodnich Niemiec. George Bush początkowo był 

zwolennikiem ostrożnego działania, mając nadzieję, że zmiany same będą powoli 

posuwały się naprzód. Administracja podtrzymywała zdanie, że jedność Niemiec stanie 

się faktem bez udziału Stanów Zjednoczonych. W związku z tym w delikatny sposób, 

tak, by nie urazić Związku Radzieckiego, zdecydowano się prowadzić politykę 

faworyzującą niemiecką determinację.  

Amerykańska polityka nie spotkała się z entuzjazmem ani ze strony Francji, 

Wielkiej Brytanii i innych sojuszników, ani Związku Radzieckiego, ani też rodzimej 

opinii publicznej. Mimo to Bush działał dalej. W celu przywrócenia zaufania Francji  

i Wielkiej Brytanii, sekretarz stanu James Baker przedstawił zasady zjednoczenia, które 

kładły nacisk na potrzebę samostanowienia Niemiec w strukturach NATO i strukturach 

europejskich, stopniowość działania i nienaruszalność istniejących granic. 

Wybory parlamentarne przeprowadzone w marcu 1990 r. w NRD 

przypieczętowały decyzję wschodnich Niemiec o połączeniu z zachodnimi. Wobec 

takiego obrotu spraw Bush zdecydował odstąpić od wcześniejszych założeń i działać 

tak szybko, jak to tylko możliwe, aby doprowadzić do unifikacji. 
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Francja (również Wielka Brytania i ZSRR) była zwolennikiem doprowadzenia 

do zjednoczenia przez cztery mocarstwa okupacyjne. Zarówno NRD, jak i RFN wolały 

zaś samodzielnie zadecydować w kwestii swojego zjednoczenia. Stany Zjednoczone nie 

chciały zgodzić się ani na jedno, ani na drugie rozwiązanie, ze względu na perspektywę 

ewentualnego przystąpienia Niemiec do NATO oraz z obawy przed politycznym 

bałaganem. Po tygodniach dyskusji, w czasie konferencji w Ottawie w połowie lutego 

strony zaakceptowano formułę zwaną 2+4.  

Wojna w Zatoce Perskiej, pierwszy kryzys światowy po zakończeniu zimnej 

wojny, dowiodły, że Stany Zjednoczone potrafią stworzyć międzynarodową koalicję, 

nawet z udziałem swoich dawnych przeciwników i krajów będących ze sobą  

w konflikcie. Sytuacja była dla Francji sprawdzianem jej pozycji w nowym porządku 

światowym. Inwazja iracka na Kuwejt 2 sierpnia 1990 r. postawiła politykę francuską 

przed problemem. Jako członek Rady Bezpieczeństwa ONZ i sojusznik Stanów 

Zjednoczonych, Francja nie mogła ryzykować odroczenia albo obojętności wobec 

charakterystycznej agresji, ani też nie solidaryzować się z koalicją zawiązaną we 

wrześniu u stóp Kapitolu. Z drugiej zaś strony, przystępując do koalicji, ryzykowała 

przeciwstawienie się swojej własnej polityce wobec Bliskiego Wschodu i poświęcenia 

swojej niezależności na rzecz zawiązywania sojuszy z USA. Od pierwszego momentu 

kryzysu François Mitterrand przypatrywał się temu ryzyku jako sprawie nie do 

zaakceptowania. Począwszy od września wykluczał, by Francja mogła przeciwstawiać 

się podstawowym założeniom prawa międzynarodowego i uchylać się od 

odpowiedzialności światowej. Z drugiej strony nie chciał popełniać błędów w imię 

solidarności z Bliskim Wschodem. Aż do terminu ultimatum 15 stycznia 1990 r., 

próbował uniknąć pożogi wojennej. Tymczasem okaże się, że podjęte uczestnictwo 

Francji w kampanii dowodzonej przez Stany Zjednoczone będzie, w zakresie 

dostępnych środków, pełne i całkowite, ku największej satysfakcji Waszyngtonu. 

Od pierwszych chwil konfliktu w Jugosławii w lecie 1991 r., François 

Mitterrand definiował wobec tego kraju plan działania, którego miał się trzymać. Jeśli 

utrzymanie kraju w całości okazałoby się nierealne, Wspólnota Europejska miałaby 

włączyć się w proces separacji i próbować uniknąć niekontrolowanego rozpadu. 

Działanie takie miało doprowadzić do utrzymania pozycji neutralności pomiędzy 

byłymi republikami jugosłowiańskimi, których odpowiedzialność za proces rozpadu 

była podzielona. Wybuch agresji latem 1991 r. doprowadził we wrześniu Francję do 
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zaproponowania europejskim partnerom stworzenie sił pośredniczących. Jednak Europa 

nie posiadała ani środków wojskowych, ani niezbędnego personelu instytucyjnego. 

Po spektakularnej i symbolicznej wizycie Mitterranda w Sarajewie  

28 czerwca 1992 r., Francja znów wzmożyła wysiłki wspólnoty międzynarodowej, 

doprowadzając do tego, że kryzysem zainteresowano się w strukturach ONZ. W obliczu 

pogorszenia się sytuacji na ziemiach jugosłowiańskich, Francja zdecydowała się - 

począwszy od wiosny 1993 r. - na nową, dynamiczną dyplomację. Poszukiwała 

miedzy innymi nowej, lepszej płaszczyzny współpracy międzynarodowej. Ultimatum 

NATO dotyczące Sarajewa w lutym 1994 r. powstało z inicjatywy Francji i Stanów 

Zjednoczonych. Europejscy sojusznicy nie chcieli się pogodzić z amerykańską 

dominacją w tym konflikcie, sami jednak, własnymi siłami, nie byli w stanie 

zaprowadzić porządku w prowincji. 

 

Rozdział czwarty dotyczy okresu tzw. wojny z terroryzmem. 

Zdecydowane stanowiska – zarówno Francuzów jak i Amerykanów – względem 

Iraku, otworzyły nowy rozdział napiętych stosunków francusko-amerykańskich. 

Tymczasem rządom obu krajów zależało na utrzymywaniu poprawnych wzajemnych 

stosunków, dalekich od waśni, sprzeczek i nieporozumień. 

Jacques Chirac był pierwszym europejskim prezydentem, który spotkał się  

z nowym prezydentem elektem Georgem W. Bushem, zanim ten jeszcze został 

oficjalnie zaprzysiężony. 18 grudnia 2000 r., przy okazji szczytu euro-amerykańskiego, 

obaj prezydenci, nieoficjalnie i poza protokołem, spotkali się w rezydencji ambasadora 

Francji w Waszyngtonie. Prezydent Francji złożył jeszcze dwie wizyty w Waszyngtonie 

(18 września i 6 listopada). Był pierwszym szefem europejskiego państwa, który po 

zamachach 11 września spotkał się z prezydentem Bushem i udał się na miejsce 

katastrofy (19 września). Ministrowie spraw zagranicznych Hubert Védrine złożył 

wizytę w Stanach w marcu, czerwcu, wrześniu, listopadzie i grudniu 2001 r.,  

a późniejszy – Dominique de Villepin w czerwcu 2002 r. 

11 września 2001 r. miliony Francuzów gromadziły się pod ambasadą 

amerykańską. Zebrały się tam spontanicznie, aby wyrazić swoją solidarność z ofiarami 

ataków terrorystycznych. Nazajutrz tygodnik „Le Monde” podsumował to wydarzenie 

w artykule zatytułowanym „Wszyscy jesteśmy Amerykanami”. Jacques Chirac 

zapewniał Amerykanów o swoim poparciu. Prasa po obu stronach Atlantyku głośno 



 

 11 

 

 

komentowała te wydarzenia. Nadchodziła nowa era w historii stosunków obu krajów. 

Jednakże nie trwała długo. Już w lutym 2003 r. wielka fala antyamerykanizmu  

i frankofobii zalała zarówno Francję, jak i Stany Zjednoczone. Debata dotycząca 

odpowiedzialności i sposobów podjęcia interwencji militarnej w Iraku pokazała jak 

stanowczo przeciwstawiały się sobie ekipy rządzące obu krajów. Media francuskie  

i amerykańskie prześcigały się w złośliwych docinkach, wzajemnych oskarżeniach, 

zniewagach i obelgach, szkodząc zdrowej, szczerej i uzasadnionej krytyce. W miejsce 

argumentów każdy obóz powtarzał już przestarzałe przesądy i uprzedzenia oraz 

antyamerykańskie i antyfrancuskie stereotypy. W oczach części administracji Busha  

i prasy amerykańskiej, Francja była postrzegana jako sprzymierzeniec niestały, 

nieposłuszny, arogancki i nieprzewidywalny.  

Stosunki jakie łączą oba kraje widoczne są na wielu płaszczyznach – nie tylko 

politycznej, ale również gospodarczej czy kulturalnej. Ja w swojej pracy uchylam się od 

analizowania ekonomii, skupiając się głównie na polityce, a do płaszczyzn społecznych 

czy gospodarczych odnoszę się rzadko. 

Opisywane zdarzenia mogą również powtarzać się w poszczególnych 

rozdziałach, w zależności od kontekstu omawianych stosunków. Nie da się jednak 

uniknąć tych powtórzeń ze względu na konieczność zachowania pewnej chronologii  

i porządku pracy. 

Podejmuję w pracy próbę uporządkowania źródeł wzajemnych sympatii  

i antagonizmów obu krajów i narodów. Moim celem jest, aby ta dysertacja pozwoliła 

zrozumieć zachodzące pomiędzy nimi procesy, by można było zapoznać się z nimi  

w sposób zwarty, uporządkowany i przejrzysty. 

Na polu akademickim praca ta stanowi jedno z pierwszych tak kompleksowych 

opracowań ww. zagadnień w języku polskim. 
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1.1 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE JAKO DZIEDZINA NAUKI  

 

Stosunki międzynarodowe jako dziedzina nauki narodziła się stosunkowo 

niedawno, bo niecały wiek temu. Przedmiotem jej badań są stosunki pomiędzy 

narodami, a także między innymi uczestnikami - zarówno podmiotami prawa 

międzynarodowego, jak i tymi, którzy tej podmiotowości nie mają. Mowa tu przede 

wszystkim o państwach oraz organizacjach międzynarodowych (rządowych  

i pozarządowych). Jednocześnie jest to dziedzina wysoce interdyscyplinarna. Zajmujący 

się nią naukowcy korzystają z dorobku i aparatu badawczego takich nauk jak 

politologia, prawo, historia, ekonomia, geografia, socjologia, filozofia, a niekiedy nawet 

psychologia, przy czym każda z nich może być stosowana w różnych podejściach. 

Pierwszy raz jako przedmiot nauczania pojawiła się w 1900 r. na Uniwersytecie 

Wisconsin (pod nazwą „polityka międzynarodowa”), choć za datę narodzin dyscypliny 

uznaje się rok 1919 r., kiedy na Uniwersytecie Walijskim otwarto katedrę polityki 

narodowej. Wcześniej nauka o relacjach pomiędzy podmiotami życia 

międzynarodowego traktowana była w ramach studiów politologicznych. 

Za prekursora nauki powszechnie uważa się greckiego historyka Tukidydesa, 

tworzącego prawdopodobnie w latach 460-396 p.n.e. Tukidydes skupiał się na próbach 

przewidywania przyszłości na podstawie podobnych wydarzeń mających miejsce  

w przeszłości. Jego zdaniem przyczyną wszystkich wydarzeń jest natura ludzka, 

kierowana zarówno racjami, jak i emocjami. Prawdziwe narodzenie stosunków 

międzynarodowych nastało jednak wraz z I wojną światową i nurtem zwanym 

idealizmem bądź utopizmem. Po doświadczeniach wojny, która położyła kres 

wszystkim dotychczasowym zasadom wojennym, dążono do wypracowania nowego 

ładu międzynarodowego, zapewniającego pokój i bezpieczeństwo zbiorowe. 

Gwarantem takiego stanu miała być, powołana tuż po zakończeniu wojny, Liga 

Narodów.  

II wojna światowa rozwiała nadzieje pokładane w idealizmie, a na czoło wysunęli 

się badacze głoszący teorie związane z dyscypliną noszącą miano realizmu.  

Za głównego przedstawiciela tej teorii uznaje się Hansa J. Morgenthau, który głosił,  

że stosunkami międzynarodowymi rządzą prawa głęboko zakorzenione w ludzkiej 

naturze, a działaniami polityków kieruje władza. W interesie narodowym zaś leżą 
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konflikt i groźba wojny, które pomniejszane są przez dyplomację. Najważniejszym 

celem państw jest przetrwanie, dopiero po jego osiągnięciu można obierać inne cele. 

Morgenthau głosił ponadto, że czym innym jest moralność państw i moralność 

jednostek, a także moralne prawa narodów i moralność w ogóle, i nie należy ich mylić 

ani traktować zamiennie. I wreszcie uważał, że do sfery polityki nie należy wtrącać 

elementów religijnych czy światopoglądowych, ponieważ polityka rządzi się wyłącznie 

własnymi – politycznymi prawami1. 

Niedługo potem, bo w połowie lat 50. stosunki międzynarodowe zostały 

zdominowane przez nurt zwany modernizmem, którego przedstawiciele poszukiwali 

rozwiązań w najróżniejszych metodach i technikach badawczych, szczególnie 

pozytywizmie. W latach 70. z kolei doszło do rozszczepienia dyscypliny na trzy 

utrzymujące się do dziś nurty: neorealizm, pluralizm (neoliberalizm) i strukturalizm 

(neomarksizm). Neorealizmu zakłada, że to państwo jest racjonalnym aktorem,  

w polityce zagranicznej skupionym na własnym interesie i celach narodowych,  

i dla którego najważniejszym problemem jest bezpieczeństwo. Jeśli chodzi zaś  

o stosunki między państwami, wyróżnia je konfliktowość i rywalizacja. W przypadku 

pluralizmu niemałą rolę przypisuje się organizacjom i innym podmiotom państwowym 

czy międzynarodowym nieposiadającym osobowości prawnej. W polityce zagranicznej 

dostrzega się także takie interakcje jak kompromis, konflikt czy koalicje. Pluralizm  

nie skupia się na jednym problemie, ale dostrzega ich mnogość i złożoność.  

W przeciwieństwie do neorealizmu uważa, ze stosunki między państwami polegają 

raczej na współpracy niż konfliktach, które to z kolei łagodzą aktorzy niepaństwowi. 

Strukturalizm jest najbardziej odmiennym z wymienionych nurtów. Skupia się raczej na 

warstwie społecznej niż państwowej. Jako wyznacznik stosunków międzynarodowych 

dostrzega walkę klas. Głównym problem są zaś czynniki ekonomiczne2. 

Najczęściej i najdłużej stosowanymi metodami badań stosunków 

międzynarodowych są metody pozytywistyczne, wiążące się ze stosowaniem metod 

nauk przyrodniczych do badań w naukach społecznych. Metody pozytywistyczne 

zakładają epistemologiczną i metodologiczną jedność nauki, rozróżnienie pomiędzy 

„faktami” teoretycznie neutralnymi a wartościami. Cechuje je przekonanie o istnieniu 

                                                             
1 E. Cz iomer, L.W. Z y bl ik iewic z , Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków 2000, s. 17. 
2 Ibidem, s. 19. 
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prawidłowości oraz o tym, że doświadczalne sprawdzenie fałszywość lub prawdziwość 

jakiegoś twierdzenia decyduje o prawdziwości jakiegoś badania. Współcześnie jako 

alternatywę dla pozytywizmu proponuje się takie nurty jak: naukowy realizm, 

hermeneutyka, teoria krytyczna, feminizm czy postmodernizm3. 

Stosunki międzynarodowe można dzielić wg kryterium funkcjonalności na 

międzynarodowe stosunki polityczne, gospodarcze, wojskowe i społeczne (takie jak  

np. kulturalne czy nawet ekologiczne). 

Międzynarodowe stosunki polityczne, które leżą w kręgu moich zainteresowań  

i są tematem niniejszej pracy, należą do najważniejszych z wszystkich rodzajów 

stosunków międzynarodowych. Po krótce można scharakteryzować je jako stosunki 

panujące pomiędzy państwami, prowadzone za pomocą polityki zagranicznej.  

W drugiej kolejności nacisk kładę na stosunki wojskowe, które są ściśle powiązane  

z politycznymi i polegają na współpracy militarnej między państwami, a ich głównym 

celem jest zapewnienie bezpieczeństwa, choć nierzadko mogą też przyjmować formę 

walki zbrojnej. Stosunki gospodarcze skupiają się na wzajemnym przepływie wymianie 

wpływów, towarów, finansów, technologii czy usług pomiędzy państwami,  

a społeczne odnoszą się do wzajemnego oddziaływania idei, wytworów  

czy doświadczeń na różnorakich płaszczyznach jak wspomniana już wcześniej kultura 

czy współpraca na rzecz środowiska naturalnego). 

Uczestnikami stosunków międzynarodowych (inaczej nazywanymi podmiotami 

lub aktorami), jak już wcześniej wspomniałam, mogą być państwa, podmioty prawa 

międzynarodowego oraz podmioty nie mające osobowości prawnej, takie jak ruchy 

polityczne o charakterze międzynarodowym, korporacje wielonarodowe, Kościoły  

i ruchy religijne, zawodowe organizacje międzynarodowe, organizacje naukowe itp. 

Najczęściej stosowanym podziałem w Polsce jest ten zaproponowany przez  

Józefa Kukułkę - na:  

- narody,  

- państwa,  

- organizacje międzynarodowe 

- struktury i siły transnarodowe (korporacje, organizacje pozarządowe)4.  

                                                             
3 Więcej na ten temat w: Ibidem, s. 26 i 28. 
4 J. Ku kułka, Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2000, s. 69-96. 
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Ze względu na przedmiot mojej pracy, główną moją uwagę przyciągają państwa 

(uznawane powszechnie za najważniejszych uczestników stosunków 

międzynarodowych) oraz organizacje międzynarodowe. 

Najważniejszym zadaniem państw w kontekście stosunków międzynarodowych 

jest współpraca z innymi państwami, która może obywać się dwustronnie (bilateralnie) 

lub wielostronnie (multilateralnie) – w zależności od liczby podmiotów biorących 

udział w tej współpracy. Jeśli zaś chodzi o podział współpracy ze względu na rodzaj, 

można ja podzielić np. na polityczną, prawną, gospodarczą, militarną, społeczną, 

kulturalną5.  

Państwa dzielą się w zależności od roli, jaką odgrywają w środowisku 

międzynarodowym (która może być aktywna lub pasywna) i statusu w stosunkach 

międzynarodowych. Ten uzależniony jest m.in. od czynników ekonomicznych, 

przynależności do organizacji międzynarodowych czy np. potencjału nuklearnego.  

Ze względu na pozycję międzynarodową stosuje się podział na: 

- Mocarstwa, czyli państwa w sposób oczywisty przewyższające inne zasięgiem 

i siłą wpływów, szczególnie zaś w sferze wojskowości i ekonomii; 

- Mniejsze państwa – cechuje je przestrzenna ograniczoność zasięgu interesów  

i aktywnej polityki zagranicznej. W odróżnieniu od mocarstw skupiają swoje 

interesy w określonym regionie. Dzielą się one z kolei na państwa rozwinięte  

i rozwijające się; 

- „Minipaństwa”, czyli jednostki suwerenne, których liczba mieszkańców  

nie przekracza paruset tysięcy i których położenie nie stwarza żadnej 

racjonalnej możliwości ekspansji terytorialno-ludnościowej, np. Monako, 

Wyspy Bahama, czy specyficzny rodzaj minipaństwa, jakim jest Watykan6. 

Narody często utożsamiane są z państwami, ale nie można traktować ich łącznie. 

Poza państwami narodowymi istnieją bowiem państwa wielonarodowe, tj. takie,  

na których terytorium zamieszkuje więcej niż jeden naród. Ponadto znane jest zjawisko 

narodów pozbawionych swojej państwowości, a także zamieszkiwania ludzi należących 

do jednego narodu w różnych państwach świata. Jest kilka szkół definiujących pojęcie 

narodu. Przyjmuje się jednak, iż cechami wspólnymi, jakie muszą występować,  

                                                             
5 E. Cz iomer, L.W. Z y bl ik iewic z , op.cit., s. 40. 
6 M. Dobrocz yński , J. S tefanowicz , Polityka zagraniczna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 
Warszawa 1984, s. 97. 
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by można było mówić o narodzie, są wspólny język, pochodzenie i tożsamości 

narodowa.  

Organizacje międzynarodowe, które w pewnym stopniu również staną się 

przedmiotem niniejszej pracy, nie są łatwe do zdefiniowania ze względu na swą 

wielorakość i różnorakość struktur i odgrywanych ról. Istnieją dwa dominujące nurty 

próbujące wypracować definicję organizacji międzynarodowej. Pierwszy – strukturalny, 

definiuje je jako formę wielostronnej współpracy międzynarodowej, ustalona na 

podstawie wielostronnej umowy międzynarodowej, obejmująca względnie stały okres 

członkowstwa oraz stałe organy o zdefiniowanych kompetencjach zawartych  

w statucie7. Drugi – funkcjonalny, jako „pochodną” zadań i funkcji, jakie ma do 

spełnienia lub jakie wiąże się z jej tworzeniem. Przy czym organizacje międzynarodowe 

są w tym podejściu postrzegane jako pochodna woli państw, ich potrzeb i funkcji  

w systemie międzynarodowym8. 

Organizacje międzynarodowe, ze względu na status międzynarodowy ich 

członków, dzieli się na: 

- rządowe (International Government Organizations – IGO. Powstają na 

podstawie porozumienia co najmniej dwóch państw i działają na podstawie 

umowy międzynarodowej),  

- pozarządowe (International Non-Government Organizations – INGO. Mogą 

być tworzone zarówno przez osoby fizyczne, jak i prawne nierządowe) 

- transnarodowe (Transnational Non-Government Organizations – TNO. 

Głównie korporacje handlowe i stowarzyszenia, których działalność wykracza 

poza granice państw). 

Ważnym podziałem wszystkich organizacji międzynarodowych jest też podział  

ze względu na ich funkcje. I tak mogą one pełnić funkcje:  

-     regulacyjne (polegają na tworzeniu norm),  

-     kontrolne (kontrolowanie stanu faktycznego z treścią norm obowiązujących  

w danym środowisku),  

-    operacyjne (świadczenie usług). 

                                                             
7 (red.) T. Łoś-N owak, Organizacje w stosunkach miedzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Wrocławskiego, Wrocław 1997, s. 14.  
8 Ibidem. 
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Ponadto organizacje rządowe dzielą się ze względu na swoją podmiotowość   

i przedmiotowość. Ze względu na podmiotowość na:  

-  powszechne lub uniwersalne, czyli obejmujące swym działaniem cały świat 

-  grupowe lub regionalne.  

Ze względu na przedmiotowość z kolei na:  

-  polityczno-wojskowe,  

-  gospodarcze,  

-  kulturalne,  

-  ochrony zdrowia9.  

Niniejsza praca dotyczy głównie stosunków dwustronnych, na płaszczyźnie 

politycznej, pomiędzy dwoma państwami – mocarstwami uniwersalnymi, 

odgrywającymi aktywną rolę na arenie międzynarodowej. Organizacje, jakie są brane 

pod uwagę podczas analizy to Unia Europejska, ONZ i NATO. Wszystkie trzy są 

organizacjami rządowymi, przy czym tylko ONZ jest organizacją uniwersalną. 

 Poza uczestnikami stosunków międzynarodowych na ich kształtowanie się mają 

również wpływ określone czynniki. Do głównych należą czynniki:  

-  narodowe (podział na ludzi na narody) 

-  geograficzne i geopolityczne (które rozumiemy jako położenie  

i ukształtowanie geograficzne terytorium państwowego, linii brzegowej, 

klimat, rodzaje gleby i surowce, od których zależało powstanie cywilizacji  

w przeszłości) 

-  demograficzne (liczba ludności, przyrost naturalny) 

-  kulturowe 

-  religijne i ideologiczne 

-  ekonomiczne 

-  techniczne 

-  wojskowe 

- organizacyjno-społeczne (instytucje państwowe, międzynarodowe,  

ich organizacje)  

-  oraz prawo międzynarodowe.  

                                                             
9 E. Cz iomer, L.W. Z y bl ik iewic z , op. cit., s. 67. 



 

 19 

 

 

Stosunkowo niedawno, bo po II wojnie światowej, do badań stosunków 

międzynarodowych wprowadzono pojęcie systemu. Prób wypracowania definicji  

i modelu systemu w odniesieniu do tej dziedziny nauki jest wiele10, jednak sprowadzają 

się do stwierdzenia, że każdy obiekt w stosunkach międzynarodowych jest odrębną 

całością składającą się z określonych obiektów, a miedzy nimi i innymi obiektami 

zachodzą pewne wzajemne relacje. 

Teorie systemowe w dziedzinie jaką są stosunki międzynarodowe wykorzystuje 

się w różnych celach, ale m.in. (co istotne jest w przypadku przedmiotu mojej pracy) 

dla badania wzajemnych oddziaływań pomiędzy systemami, bodźców w jednym  

z systemów, który wywołuje reakcje w innym, czyli tzw. „sprzężeń”. E. Cziomer  

i L. Zyblikiewicz przytaczają za J. Doughertym i R. Pfalzgraffem kilka innych 

poziomów i sposobów wykorzystywania teorii systemowych, moim zdaniem mających 

znaczenie dla badania wzajemnych stosunków dwóch państw, a mianowicie: 

„- rozwijanie modeli systemów międzynarodowych, w których wzorce 

wzajemnych oddziaływań są wyszczególniane, 

- studiowanie procesów, zgodnie z którymi decydenci w jednej narodowej 

jednostce, we wzajemnym oddziaływaniu na siebie i odpowiadając na bodźce  

ze środowiska wewnętrznego i międzynarodowego, formułują politykę zagraniczną. 

(…) 

- studiowanie wzajemnych oddziaływań miedzy narodowym systemem 

politycznym a jego wewnętrznymi podsystemami, takimi jak opinia publiczna, grupy 

interesu i kultura, dla zbadania wzorców wzajemnych oddziaływań,  

- studiowanie zewnętrznych „grup sprzężeń” ( linkage groups), to jest innych 

politycznych systemów, aktorów lub struktur w systemie międzynarodowym, z którymi 

badany system ma bezpośrednie stosunki, 

- badanie wzajemnych oddziaływań miedzy zewnętrznymi „grupami sprzężenia”  

a wewnętrznymi grupami najbardziej wrażliwymi na zewnętrzne wydarzenia, jak elity 

spraw zagranicznych, wojskowi, ludzie biznesu zaangażowani w handel zagraniczny.11” 

 

                                                             
10 Patrz: Ibidem, s. 95,  
11 Ibidem, s. 98, za: J. E. Dough erty , R. L. Pfal tzgra f f  Jr., Contending Theories of International 
relations. A Comprehensive Survey, New York 1990, s.148. 
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Jeśli zaś chodzi o podejście metodologiczne do badań stosunków 

międzynarodowych, wyróżnia się trzy główne typy metodologii badań: 

 - współpracy, 

- współzawodnictwa, 

- walki. 

Nie bez znaczenia jest także kontekst, w jakim dokonuje się analizy stosunków 

międzynarodowych. Zazwyczaj stosuje się cztery podejścia do ich określenia: 

podmiotowe (głównie w odniesieniu do państw i organizacji międzynarodowych oraz 

narodów), problemowe (analiza przyczyn i skutków relacji), strukturalne (analiza 

mechanizmów relacji) i przedmiotowe (skupiają się na efektach relacji, analizując  

np. porozumienia międzynarodowe, doktryny prawne).12 

T. Paleczny w Socjologii stosunków międzynarodowych. Zarys problematyki 

proponuje także sposób analizy stosunków międzynarodowych w kategoriach 

socjologicznych, polegający na łączeniu ze sobą podejść przedmiotowych  

i podmiotowych, gdzie po stronie podmiotów występują zarówno tak duże grupy jak 

całe narody czy cywilizacje (skala makro), jak również pojedyncze jednostki (skala 

mikro). Po stronie przedmiotowej zaś – wszelkie interakcje, które składają się na stałe  

i powtarzalne relacje zachodzące między podmiotami13.  

Badając stosunki międzynarodowe posługiwać można się jednym lub kilkoma  

z wielu dostępnych metod. Najważniejsze i najczęściej spotykane z nich to:  

- metoda systemowa - polega na konstruowaniu modelu pojęciowego zjawisk 

politologicznych. Charakteryzuje się ujmowaniem systemu jako całości złożonej 

zarówno z elementów zależnych od siebie wzajemnie, jak i od tej całości; 

uwzględnianiem ogółu warunków, w jakich owa całość (system) działa; szukaniem 

źródła przekształceń systemu w samym systemie, w jego zdolności do samosterowania 

własnym działaniem i oddziaływaniem na otoczenie. 

- metoda porównawcza – polega na porównywaniu dwóch różnych układów 

politycznych lub poszczególnych ich części, wykrywaniu podobieństw i różnic między 

procesami i zjawiskami. 

                                                             
12 T. Pal ecz ny, Socjologia stosunków międzynarodowych. Zarys problematyki, Kraków 2004, s. 18. 
13 Ibidem, s.22. 
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- metoda ilościowa – polega na zbieraniu i przetwarzaniu masowych informacji  

o zjawiskach politycznych, społecznych i ekonomicznych, a następnie na analizie 

ilościowej tych danych. 

- metoda instytucjonalno – prawna – polega na zakreśleniu pola badań do sfery 

określonych przepisów prawnych. 

- metoda historyczna – bada genezę zjawisk polityczno-historycznych, funkcje 

poszczególnych instytucji, prowadzi studia politologiczne. 

- metoda behawioralna (socjologiczna) - analiza zachowań politologicznych  

w drodze obserwacji zachowań jednostek ludzkich i złożonych z tych jednostek grup 

społecznych 

- metoda symulacyjna – polega na tworzeniu kompleksowych modeli 

rzeczywistości politycznej, a zwłaszcza zachowań psychologicznych, socjologicznych, 

decyzyjnych na poszukiwaniu danych drogą gier i zabaw, dyskusji, a następnie 

przetwarzaniu ich. 

- metoda decyzyjna – polega na rozpatrywaniu zjawisk i procesów społeczno-

politycznych przez pryzmat: ośrodka decyzji, procesów decyzyjnych. Najważniejsze  

w tej metodzie są następujące kategorie: ośrodek decyzyjny - podmiot działania 

politycznego; proces decyzyjny - zespół powiązań przyczynowo-skutkowych 

występujących wewnątrz ośrodka decyzyjnego w związku ze stanem wejścia, strukturą 

ośrodka i celami decydentów; decyzja polityczna - akt nielosowego wyboru działania 

lub zaniechania politycznego; implementacja polityczna - proces urzeczywistnienia 

decyzji za pomocą odpowiednio dobranych metod i środków.  

- metoda empiryczna – polega na szukaniu odpowiedzi na zadane pytanie poprzez 

obserwację rzeczywistości. 

Wśród wielu metod i modeli badania stosunków międzynarodowych14 wyróżnić 

można również metody podzielone przez Marcela Merle na obserwacyjne  

i interpretacyjne. Zaliczają się do metod socjopsychologicznych, w których obserwacja 

jest podstawowym elementem badań. W przypadku badania stosunków 

międzynarodowych metodą obserwacyjną, wyróżnia się techniki prostej obserwacji 

faktów oraz metody analizy statystycznej.  

                                                             
14 Szerzej o metodach i modelach w: M. Su ł ek,  Metody i techniki badań stosunków 
międzynarodowych, Warszawa 2004.  
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Metoda prostej obserwacji faktów polega na obserwowaniu, zbieraniu 

pojedynczych informacji i łączeniu ich ze sobą w kategorie analityczne oraz 

poszukiwaniu wspólnych cech. Opiera się głownie na badaniu dokumentów 

źródłowych, takich jak traktaty, ustawy, porozumienia, a także ekspertyz, raportów, 

materiałów publikowanych w mediach, aż w końcu relacji świadków. 

Metoda analizy statystycznej jest bardziej skomplikowana i opiera się na 

wykresach, statystykach i zestawieniach, świadczących o pewnych tendencjach, które 

wymagają pogłębionej analizy i weryfikacji15. 

W mojej pracy posługuję się głównie metodą historyczno-porównawczą. Za jej 

pomocą dokonuje się gromadzenia danych faktycznych, umożliwiających naukowe 

porównywanie zjawisk i procesów, w celu wykrycia ich ciągłości i prawidłowości. 

Metoda historyczno-porównawcza jest źródłem cennych informacji, dających podstawę 

do wykrywania określonych prawidłowości. Za pomocą tej metody można badać 

czynniki warunkujące tworzenie się określonych celów, przebieg, skuteczność działań, 

można odsłaniać związek wydarzeń z ustrojem społeczno-politycznym, cywilizacją  

i kulturą. Analiza historyczno-porównawcza umożliwia uchwycenie pewnych 

wspólnych cech i mechanizmów psychofizycznych, kierujących poszczególnymi 

działaniami w procesie. Poznanie tych sił, mechanizmów i prawidłowości rozwoju daje 

podstawę do rozumienia i wyjaśniania problematyki stosunków, jakie łączą Francję ze 

Stanami Zjednoczonymi.  

Posługując się tą metodą wspomagam się metodą prostej obserwacji faktów, 

analizując dostępne materiały źródłowe, raporty, wywiady i artykuły prasowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15 M. Suł ek,  op. cit., s. 155;  T. Pal ecz ny , op. cit., s. 45. 
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1.2 POLITYKA ZAGRANICZNA PAŃSTW  
– PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA 

  

Polityka zagraniczna jest podstawowym środkiem, za pomocą którego państwo 

realizuje swoje interesy i cele w międzynarodowym środowisku. Nazywa się nią 

systematyczne i trwałe działania, podejmowane przez upoważnione organy państwa 

(tzw. decydentów) w celu osiągnięcia celów, zamierzonych w relacjach z innymi 

państwami. Polityka zagraniczna jest prowadzona w stosunku do innych państw,  

z innymi państwami lub przeciwko innym państwom16.  

Zakres tych działań rozciąga się od nieformalnych negocjacji po deklaracje 

wojen, od wymiany dokumentów do bojkotu wymiany towarów. Mogą obejmować 

działania w sferze ekonomii, polityki, kultury bądź wojskowości. Osobą 

odpowiedzialną za sposób, w jaki realizowana jest polityka zagraniczna, a także za 

określanie jej celów, jest zazwyczaj głowa państwa. Polityka zagraniczna prowadzona 

jest, a przynajmniej takie są teoretyczne założenia, w interesie narodowym lub 

ogólnospołecznym17. Nadrzędny interes państwa, wyższy od innych wspólnych 

interesów i norm, nazywany jest „racją stanu”. Na rację stanu może się składać  

np. wzgląd na dobro państwa, dbałość o bezpieczeństwo, suwerenność itd.18 

Zróżnicowanie polityki zagranicznej różnych państw uzależnione jest od określenia 

przez nie swoich priorytetowych interesów narodowych. Te zaś można generalnie 

podzielić – według kryterium ważności - na dwie grupy: interesy „żywotne”, czyli  

te najważniejsze, których przede wszystkim należy bronić (zachowanie suwerenności, 

integralności terytorialnej, tożsamości narodowej, prawa do samodzielnego wytyczania 

                                                             
16 E. Cz iomer, L.W. Z y bl ik iewic z , op.cit., s. 106, S. Wel ch, J. G ru hl , M. Steinma n,  J. C. C omer, 
American Government, West Publishing Company, St. Paul, 1986, s. 369 oraz L. Garl icki , Sąd 
Najwyższy Stanów Zjednoczonych, Ossolineum, Wrocław 1982, s. 530.  
17 M. Dobrocz y ński , J. S tefanowicz , op.cit, s. 6 oraz E. Cziomer, L.W. Zy bl ik iewicz , op. cit., s. 
106.; E. Cziomer i L.W. Zyblikiewicz określają interesy narodowe jako „...określonych grup 
wewnątrzpaństwowych, które posiadają decydujący wpływ na wyłonienie elity politycznej i władzy 
wykonawczej (egzekutywy), odpowiadającej bezpośrednio za realizację polityki zagranicznej” oraz 
jako „żywotne interesy ułożone hierarchicznie, według przyjętego systemu wartości.”(s. 106),  
M. Dobroczyński, J. Stefanowicz zaś jako: „podstawową, a dokładniej: wyłączną kategorią 
motywacyjną jego [państwa] polityki zagranicznej” (s.14). 
18 M. Dobroczy ńsk i , J. Stefanowic z , op. cit., s. 15 oraz  E. Cziomer, L.W. Z y bl ik iewic z ,  
op. cit., s. 106. 
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kierunków rozwoju, prestiż państwa, ideologia) oraz interesy niedotyczące 

bezpośrednio bytu państwa, ale dla niego istotne19. 

Ponadto istnieje podział interesu narodowego według kryterium trwania - na 

interesy stałe (aktualne w dłuższych przedziałach czasu) oraz  zmienne (uzależnione od 

bieżących zjawisk w stosunkach międzynarodowych); kryterium przestrzennego - na 

interesy ogólne i lokalne oraz ze względu na kryterium korelacji ze środowiskiem 

międzynarodowym - na interesy zbieżne z większością (np. zapobieganie wojnie 

nuklearnej), interesy komplementarne oraz konfliktowe20. 

 By polityka zagraniczna była skuteczna, a nawet w ogóle realna, musi być także 

uzależniona od działań i planów innych państw oraz warunków je kształtujących. Zbiór 

tych elementów (zarówno ekonomicznych, militarnych, geopolitycznych etc.) określa 

się mianem „układu sił”21. 

Polityka zagraniczna nie jest pozbawiona kontroli. Przyglądają się jej (a czasem 

nawet blokują działania) różnego rodzaju grupy nacisku oraz wyznaczone do tego 

organy państwa. Ograniczanie może również odbywać się na zasadzie długofalowego 

planowania działań podejmowanych w zakresie polityki zagranicznej, co jest dzisiaj 

praktykowane w przypadku wszystkich rozwiniętych państw22. Planowanie odbywa się 

poprzez formułowanie strategii. Tą zaś kształtuje się analizując interesy narodowe 

państwa. Ponadto politykę zagraniczną kształtuje się poprzez planowanie celów 

krótkotrwałych i doraźnych, zgodnych z założeniami strategii. To działanie nazywane 

jest wytyczaniem taktyki. By to zaś wykonać niezbędne jest dobranie właściwych 

środków działania. Środki mogą przybierać postać np. dyplomatyczno – prawnych (np. 

negocjacje, konsultacje), militarnych (udział w działaniach wojennych, sojuszach czy 

pomoc wojskowa), gospodarczych (np. surowce naturalne, usługi, kapitał) czy też 

psychospołecznych (np. wykorzystujące potencjał kulturowy, intelektualny państwa). 

Niezbędny dla skutecznej polityki zagranicznej jest też dobór metod działania,  

a te mogą przybierać postać pozytywnych (czyli nastawiony na współpracę), 

                                                             
19 M. Dobrocz y ński , J. S tefanowicz , op. cit., s. 15. 
20 Ibidem, s. 48. za: Th. W. R obins on, National Interests, [w:] J. N. Rosenau (red.) International 
Politics and Foreign Policy, New York 1969, s. 184 – 189. 
21 M. Dobrocz y ński , J. S tefanowicz ,  op. cit., s. 12. 
22 Ibidem, s. 15. 
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negatywnych (polegający na stosowaniu gróźb, wymuszaniu zachowań) lub  neutralny 

(w zależności od sytuacji – pozytywny bądź negatywny )23. 

Ważnym elementem jest, by motywacje, jakimi kierują się decydenci państwa  

w sferze polityki zagranicznej były akceptowane przez własne społeczeństwo, a także 

przez możliwie jak największą ilość państw, będących uczestnikami stosunków 

międzynarodowych. Zdarza się jednak, że prawdziwe motywacje nie są ujawniane. 

Rozróżnia się zatem dwa rodzaje motywacji: deklarowane oraz rzeczywiste.  

W przypadku prezentowania motywacji społeczności własnego państwa występuje 

zazwyczaj ich zgodność (wyjątki mogą występować w państwach o ustrojach 

totalitarnych). W przypadku prezentowania motywacji na zewnątrz najważniejsze  

jest wykazanie tożsamości pomiędzy ochroną interesu narodowego decydenta a ochroną 

interesów innych państw24.  

W polityce zagranicznej raczej rzadko podejmowane są decyzje jednostronne, 

niosące korzyści wyłącznie dla jednego z państw. Dlatego też sprzeczności pomiędzy 

państwami są naturalną cechą polityki zagranicznej. Duża liczba sprzeczności i sporów 

jest uważana za dobry przejaw stosunków międzynarodowych, świadczy bowiem  

o ich intensywności. Za patologię uznaje się natomiast nieumiejętność lub niemożność 

rozwiązania sporów i konfliktów25. 

Aby polityka zagraniczna przyniosła oczekiwany skutek muszą występować 

wzajemnie warunkujące się czynniki, siły sprawcze polityki zagranicznej26.  

Mogą oddziaływać bezpośrednio lub pośrednio; być: wewnętrzne, międzynarodowe, 

obiektywne bądź subiektywne, występować zarówno łącznie jak i oddzielnie.  

Czynniki wewnętrzne to takie, które odgrywają kluczową rolę w formułowaniu 

strategii i doborze środków polityki zagranicznej. Do obiektywnych czynników 

wewnętrznej polityki zagranicznej należą m.in.: środowisko geograficzne, potencjał 

demograficzny, potencjał ekonomiczny i naukowo-techniczny, czynniki militarne  

czy system społeczno-polityczny. Do subiektywnych: postrzeganie otoczenia 

międzynarodowego; formułowanie wizji, koncepcji i programów polityki zagranicznej; 

                                                             
23 E. Cz iomer, L.W. Z y bl ik iewic z , op. cit., s. 107 i 122. 
24 M. Dobrocz y ński , J. S tefanowicz , op. cit, s. 32. 
25 Ibidem, s. 43, za: M. Iwa nejko, Spory międzynarodowe, Warszawa 1977, s. 19. 
26 E. Cziomer, L.W. Z ybl ikiewicz , op. cit., s. 108. Autorzy nazywają je wyznacznikami i 
wymieniają jeszcze inne, występujące w literaturze, określenia na czynniki: uwarunkowania, 
determinanty, przesłanki. 
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wybitne jednostki, które odgrywają kluczową rolę w sferze polityki zagranicznej  

i jakość służby dyplomatycznej27. 

Do zewnętrznych obiektywnych czynników zalicza się: ewolucję otoczenia 

zewnętrznego; pozycję państwa w systemie stosunków i ról międzynarodowych; 

charakter umów i zobowiązań prawno-międzynarodowych. Do subiektywnych 

zewnętrznych czynników należą zaś: postrzeganie państwa przez inne państwa; 

koncepcje polityki zagranicznej innych państw; oraz aktywność dyplomatyczna innych 

państw28.  

Suma czynników, które składają się na siłę i zasięg interesów państwa, określa 

też jego pozycję międzynarodową, co z kolei ma bardzo istotne znaczenie dla zakresu  

i skuteczności, a także charakteru prowadzonej przez owe państwo polityki 

zagranicznej.  

Nauka o stosunkach międzynarodowych nie zna jednoznacznego sformułowania 

definicji celów polityki zagranicznej. Są one formułowane odmiennie w zależności  

od podejścia teoretycznego. E. Cziomer i L. W. Zyblikiewicz proponują określenie 

celów polityki zagranicznej jako „świadome i systematyczne działanie oraz dążenia 

państw do adaptacji środowiska międzynarodowego dla własnych potrzeb i interesów”. 

Autorzy zwracają też uwagę, że cele muszą być jasno i precyzyjnie sformułowane,  

a także zawierać wskazówki dotyczące ich realizacji29. 

Literatura przedmiotu wymienia też kilka typologii celów polityki zagranicznej.  

I tak podstawowymi podziałami mogą być te przedstawione przez ww. autorów. 

Pierwszy sformułowany na podstawie czterostopniowej skali potrzeb i interesów 

państwa, gdzie cele dzielą się na: 

1) nadrzędne cele i wartości, wynikające z żywotnych interesów narodowych, 

2) długofalowe cele i wartości społeczne, wynikające z celów i wartości nadrzędnych, 

3) ważne cele społeczne, których hierarchię ustala zawsze ośrodek kierowniczy, 

4) konkretne cele krótkofalowe, wynikające z długofalowych i ważnych celów 

społecznych, lecz zawierające także wskazówki odnośnie do środków  

                                                             
27 Ibidem. 
28 Ibidem. 
29 Ibidem., s. 113. 
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ich realizacji (cele czwartej grupy traktowane są często jako priorytety,  

albo bezpośrednio wiążą się z realizacją celów powyższej kategorii)30. 

oraz dwa podziały celów polityki zagranicznej przywołane za J. Kukułką. Pierwszy,  

w którym wyróżnia on cele:  

1) funkcjonalne, czyli kształtowanie pozycji, prestiżu, roli państwa na arenie 

międzynarodowej, 

2) egzystencjalne - przede wszystkim ochrona fizycznego bezpieczeństwa  

i niezawisłości politycznej państwa. Są to cele zapewniające przede wszystkim 

państwu przetrwanie, 

3) koegzystencjalne, czyli związane z rozwojem gospodarczym, cywilizacyjnym  

i materialnym. Wiążą się także z zaspokajaniem potrzeb państwa, dotyczących 

współżycia, współpracy itp.31. 

I drugi, w którym cele dzieli on na: 

1) zapewnienie bezpieczeństwa – wiąże się to nie tylko z podejmowaniem działań  

w sytuacji realnego zagrożenia, ale także w sytuacji groźby użycia siły, czy też 

wysuwania roszczeń terytorialnych; 

2) wzrost siły państwa – tu, poza wysiłkiem obronnym państwa, na uwagę zasługuje 

także możliwość wykorzystania wszelkich wewnętrznych atutów, dzięki którym 

można osiągać korzystne efekty w kontaktach międzynarodowych; 

3) wzrost pozycji międzynarodowej – na ten punkt składają się wyznaczniki 

zewnętrzne i wewnętrzne, subiektywne i obiektywne, szczególnie te dotyczące 

rozwoju społeczno-gospodarczego, funkcjonowania systemu politycznego, 

potencjału społeczeństwa itp.32. 

W przypadku procesu decyzyjnego w polityce zagranicznej, tak samo jak  

w przypadku celów, nie ma jednej definicji, która by określała i charakteryzowała ten 

skomplikowany proces, będący bardzo skomplikowanym systemem zależności 

pomiędzy wyznacznikami, potrzebami, interesami i celami polityki zagranicznej 

państwa. 

                                                             
30 Ibidem, s. 114.  
31 Za: Ibidem oraz www.stosunki.pl/polityka_zagraniczna/cele-srodki.html (pobrano: czerwiec 
2004) 
32 E. Cz iomer, L.W. Z y bl ik iewic z , op. cit., s. 114. 
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O strukturze organizacyjno-instytucjonalnej ośrodka decyzyjnego decyduje forma 

państwa, jego zasady prawne, wyrażone zazwyczaj w konstytucji. W większości państw 

polityka zagraniczna należy do władzy wykonawczej33. 

W procesach decyzyjnych uczestniczą ogromne zespoły ludzkie, które dysponują 

sporą ilością materiałów i informacji. Dlatego też proces podejmowania decyzji można 

najprościej rozpatrywać w trzech fazach: 

1) przygotowania, a w niej faza programowania polityki zagranicznej (np. w postaci 

programu partii politycznej), 

2) podjęcia decyzji – tu ważne są wszelkie informacje oraz wymagane konsultacje  

z innymi resortami, 

3) realizacji decyzji – uzasadnienie decyzji, właściwy dobór środków i metod  

do jej realizacji.  

Jeśli w momencie przygotowania lub podejmowania decyzji pominięto jakiś 

element, możliwa jest rewizja decyzji, a czasem nawet wycofanie się z jej podjęcia34. 

Decyzje z kolei można podzielić na: 

1) rutynowe, czyli zapadające systematycznie, zazwyczaj o ograniczonym zakresie  

i zasięgu, podejmowane są zazwyczaj na poszczególnych szczeblach ministerstwa 

spraw zagranicznych  

2) nierutynowe, rozpatrywane wg dwóch kryteriów: 

a) kryterium stadium, w skład którego wchodzą decyzje bazowe (wyjściowe, 

będące podstawą ustalania nowych celów lub podstaw działania,  

np. wypowiedzenie wojny) i sekwencyjne (następujące po bazowych i będące 

zazwyczaj ich konsekwencją, np. zerwanie stosunków dyplomatycznych  

po wypowiedzeniu wojny), 

b) kryterium dynamiki - stwarza decyzje inicjujące, reaktywne (reakcje  

na wydarzenia zewnętrzne) i powrotne (konsekwencja rozpatrywania różnych 

alternatyw i decyzja o powrocie do stanu wcześniejszego, np. do decyzji 

bazowej)35. 

Funkcje pełnione przez politykę zagraniczną określić można jako „stosunek 

efektów polityki zagranicznej w stosunku do jej celów, stawianych przez decydentów,  

                                                             
33 Ibidem, s. 118. 
34 Ibidem, s. 116 i 121. 
35 Ibidem, s. 118. 
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a wynikających z realizacji potrzeb i interesów, i określonej hierarchii wartości danego 

państwa w stosunkach zewnętrznych”36. 

Polityka zagraniczna może więc pełnić funkcje: 

1) ochronną – jest to funkcja mająca kluczowe znaczenie dla polityki zagranicznej. 

Może się odbywać np. poprzez wykorzystywanie instytucji międzynarodowych, 

tworzenie stref bezpieczeństwa itp. Dzisiejsze pojmowanie słowa „bezpieczeństwo” 

nie ogranicza się już wyłącznie do jego fizycznego zasięgu. Dotyczy także sfery 

ekonomicznej, militarnej, a nawet ideologicznej37; 

2) reprezentacyjno – informacyjną, pełnioną poprzez reprezentacje państwa oraz 

politykę informacyjną; 

3) integrująco-adaptacyjną – polegającą na takim współuczestnictwie we wszystkich 

możliwych strukturach międzynarodowych, by jak najwięcej czerpać z nich  

i jak najwięcej wykorzystać dla własnego rozwoju i wzmocnienia własnej pozycji. 

4) negocjacyjno-organizatorską – ta z kolei polega na umiejętności wykorzystania 

własnego potencjału do realizacji stawianych sobie celów i zadań38. 

Funkcje te mogą się ze sobą łączyć. Są uzależnione od stawianych sobie przez 

państwo celów, a także od podejmowanych przezeń środków do realizacji tych celów. 

Polityka zagraniczna państwa odbywa się zazwyczaj na trzech podstawowych 

obszarach: polityki bezpieczeństwa (np. wspólne dążenie do obrony, uczestniczenie  

w sojuszach, stosunek do stanu wojny i pokoju), polityki ekonomicznej (np. wymiana 

handlowa) oraz polityki stosunków społecznych (np. współpraca w ramach organizacji 

społecznych).  

 

 

 

 

 

 
                                                             
36 Ibidem s. 121. 
37 Wg M. Dobroczyńskiego i J. Stefanowicza „amerykańska koncepcja bezpieczeństwa opiera się na 
dwóch założeniach: po pierwsze, że niezbędnym jego wymogiem jest utrzymanie przez Stany 
Zjednoczone absolutnego pierwszeństwa militarnego i ekonomicznego w świecie; po drugie, 
„przetrwanie” oznacza dla tego narodu utrzymanie i rozwijanie potęgi gospodarczej oraz dobrobytu 
wewnętrznego na poziomie znacząco wyższym od światowej przeciętnej”, op. cit., s. 23. 
38 E. Cz iomer, L. W. Zy bl ik iewic z , op. cit., s. 121. 
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1.3 PODSTAWY PRAWNE DLA FRANCUSKIEJ I AMERYKAŃSKIEJ 
POLITYKI ZAGRANICZNEJ 

FRANCJA 

System polityczny Francji określany jest jako republika parlamentarno-

prezydencka lub półprezydencka. System półprezydencki stanowi połączenie 

elementów systemu parlamentarnego i prezydenckiego, stąd też często nazywany jest 

systemem mieszanym. Charakteryzuje się on silną i niemal samodzielną władzą 

Prezydenta. Konstytucja V Republiki Francji z 1958 r. (modyfikowana  

w 1962 i 1995 r.) wskazuje na przewagę pozycji ustrojowej głowy państwa nad innymi 

organami władzy państwowej. Poza ogólnymi zasadami Konstytucja nie definiuje zbyt 

szczegółowo kompetencji poszczególnych organów w zakresie polityki zagranicznej. 

Egzekutywa: 

Głową państwa francuskiego jest Prezydent wybierany w wyborach 

powszechnych i bezpośrednich na 5-letnią kadencję. Określa on główne kierunki 

polityki wewnętrznej i zagranicznej państwa. Stoi na czele władzy wykonawczej. 

Kompetencje Prezydenta określone są głównie w części II Konstytucji.  

W art. 5 określa ona Prezydenta jako odpowiedzialnego za właściwe funkcjonowanie 

władz publicznych i ciągłości państwa oraz gwaranta niepodległości narodowej, 

integralności terytorialnej i przestrzegania traktatów.  

Jeśli chodzi o kompetencje Prezydenta Republiki Francuskiej w zakresie polityki 

zagranicznej, przede wszystkim pełni on rolę zwierzchnika sił zbrojnych,  przewodniczy 

komitetowi obrony kraju, negocjuje, zawiera i ratyfikuje umowy międzynarodowe,  

ma prawo parafowania traktatów międzynarodowych, a także podejmuje wszelkie 

decyzje w sprawach obrony narodowej i polityki zagranicznej. Jedynie ratyfikacja 

umów międzynarodowych wymaga już kontrasygnaty Premiera. Konstytucja nakłada 

też obowiązek informowania Prezydenta o wszelkich negocjacjach zmierzających  

do zawarcia umowy międzynarodowej nie podlegającej ratyfikacji.  

Przy kontrasygnacie Premiera to Prezydent obsadza ważne stanowiska cywilne  

i wojskowe w kraju. Doradcy, ambasadorowie, reprezentanci rządu na terytoriach 

zamorskich, rektorzy uczelni, czy generałowie są wybierani w Radzie Ministrów, której 
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przewodniczy Prezydent. Mianuje ambasadorów i specjalnych wysłanników. Prezydent 

ma też stać na staży najważniejszych, najistotniejszych dla państwa i narodu wartości,  

a także czuwać nad wykonywaniem umów międzynarodowych.  

Artykuł 16 konstytucji przyznaje Prezydentowi uprawnienie do przejęcia władzy 

w kraju w sytuacji bezpośredniego i nagłego zagrożenia niepodległości narodu, 

integralności terytorium lub wypełniania zobowiązań międzynarodowych podjętych 

przez Francję lub poważnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu konstytucyjnych 

władz publicznych. Może to nastąpić po oficjalnej konsultacji z Premierem, 

przewodniczącymi Zgromadzenia Narodowego i Rady Konstytucyjnej, a następnie 

poinformowaniu o zaistniałym fakcie społeczeństwa. Jego władza nie jest jednak 

absolutna, większość aktów musi zostać podpisana przez Premiera, a w stosownych 

przypadkach również przez odpowiedniego ministra. 

W rękach Prezydenta Francji jest szereg uprawnień, wiele decyzji może 

podejmować samodzielnie, nie odpowiadając przed nikim. W zakresie polityki 

wewnętrznej Prezydent ma szerokie uprawnienia w zakresie władzy wykonawczej  

i ustawodawczej: mianuje i odwołuje Premiera oraz na wniosek Premiera — członków 

rządu. Jeżeli w parlamencie dominuje frakcja polityczna reprezentowana przez 

Prezydenta, to on decyduje kto będzie Premierem oraz określa cele polityczne rządu. 

Jednak gdy jego frakcja prezydencka stanowi mniejszość parlamentu, Prezydent musi 

wyznaczyć Premiera wywodzącego się z opozycyjnej wobec siebie większości. 

Zjawisko względnej współpracy pomiędzy Premierem i Prezydentem wywodzącymi się 

z przeciwnych obozów politycznych nosi miano kohabitacji i po raz pierwszy opisano 

je właśnie we Francji. 

Prezydent przewodniczy Radzie Ministrów. Ma prawo weta zawieszającego  

w stosunku do ustaw uchwalonych przez Parlament, może nawet - po wcześniejszym 

zasięgnięciu opinii Premiera i przewodniczących obu izb Parlamentu - rozwiązać 

Parlament. Przy kontrasygnacie Premiera obsadza ważne stanowiska cywilne, 

promulguje ustawy, podpisuje dekrety i ordonanse (dekrety z mocą ustawy). Mianuje 

trzech członków Rady Konstytucyjnej. Ma także prawo inicjatywy do zmiany 

konstytucji, ale ta też wymaga kontrasygnaty Premiera. W razie potrzeby Prezydent 

może wystąpić do Rady Konstytucyjnej z wnioskiem o sprawdzenie zgodności ustawy  

z konstytucją; wykonuje prezydenckie prawo łaski; mianuje na stanowiska w wymiarze 

sprawiedliwości.  
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W zakresie ustanawiania prawa, Prezydent może zarządzić też przeprowadzenie 

referendum, które pozwala mu działać bez zgody Parlamentu. Przyjęcie projektu 

poddanego referendum oznacza uchwalenie ustawy z wyłączeniem Parlamentu. Tylko 

Prezydent i Premier mają prawo podpisywania dekretów. Prezydent - zawierających 

nominacje oraz dymisje wysokich urzędników cywilnych oraz dowódców wojskowych. 

Lista stanowisk obsadzanych w ten sposób jest wyszczególniona w konstytucji  

oraz ustawach regulujących funkcjonowanie poszczególnych instytucji. 

Prezydent nie ponosi odpowiedzialności politycznej za swoją działalność 

urzędową. Ponosi odpowiedzialność konstytucyjną za naruszenie prawa. Tu jednak 

jedynym przewinieniem może być zdrada stanu. W stan oskarżenia mogą postawić  

go członkowie obu izb, a wniosek wymaga podpisów 1/10 wszystkich deputowanych 

lub senatorów. 

Zgodnie z konstytucją Prezydent Republiki miał być wybierany na siedem lat, 

jednak na mocy referendum konstytucyjnego z 2002 r. jego kadencję skrócono  

do pięciu lat.  

System polityczny we Francji charakteryzuje się przeniesieniem władzy  

z organów ustawodawczych na wykonawcze, głównie na Prezydenta. Jednak nie jest to 

system czysto prezydencki, ponieważ na funkcjonowanie Parlamentu ma wpływ także 

rząd. 

Rząd 

Francuski rząd, któremu przewodniczy Premier Francji, określa i realizuje 

politykę państwa, wykonuje swoje uprawnienia konstytucyjne za pomocą służby 

administracyjnej. W sprawach, które nie są zastrzeżone dla Parlamentu rząd ma prawo 

wydawania dekretów z mocą ustawy. Ponadto Premier może samodzielnie wydawać 

akty prawne nazywane rozporządzeniami i dysponuje inicjatywą ustawodawczą. 

Premier ma też prawo mianowania niektórych funkcjonariuszy cywilnych  

i wojskowych. Odpowiada za obronę narodową. 

W zakresie polityki zagranicznej i obronnej, Konstytucja nakłada na rząd 

obowiązek administrowania siłami zbrojnymi kraju. 

Zwyczajowo rząd składa się z ministrów, wiceministrów i sekretarzy stanu.  

W ostatnich latach niektórzy ministrowie mieli też tytuł wicepremiera, ale miał  
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on znaczenie wyłącznie prestiżowe. Rząd w terytoriach zamorskich reprezentuje 

komisarz republiki.  

Ilość ministrów oraz podział kompetencji zmieniał się w różnych gabinetach. 

Jednak niezmiennie ministerstwem odpowiedzialnym za politykę zagraniczną jest 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a za obronną Ministerstwo Obrony. 

Rząd francuski odbywa dwa rodzaje posiedzeń:  

- Radę Ministrów, czyli konstytucyjną formę posiedzeń rządu pod 

przewodnictwem Prezydenta i  

- Radę Gabinetową, czyli organ przygotowujący posiedzenia Rady Ministrów, 

kierowany przez Premiera.  

Rada Ministrów działa na zasadzie solidarności kolektywnej, ponosząc 

odpowiedzialność polityczną za całość realizowanej przez siebie polityki zarówno przed 

Prezydentem jak i Parlamentem. 

Poprzez posiadanie inicjatywy ustawodawczej rząd ma duży wpływ na pracę 

Parlamentu. Może też składać poprawki podczas posiedzeń Parlamentu, a nawet 

powołać się na specjalny tryb pracy ustawodawczej, który skraca cykl tworzenia prawa. 

Premier ma prawo podpisywania dekretów stanowiących rozporządzenia, 

kontrasygnowane przez odpowiedzialnych za poszczególne dziedziny ministrów. 

Często zdarza się, że dekrety Premiera są jedynym aktem prawnym regulującym daną 

kwestię, ale zazwyczaj są po prostu aktem wykonawczym do wydanych już ustaw. 

Ministrowie zaś mają prawo do wydawania decyzji administracyjnych, jednak mają one 

niższą rangę niż ustawy i dekrety. Istnieje tryb legislacyjny, w którym rząd składa 

projekt ustawy do Parlamentu i jeżeli nie pojawi się wniosek o wotum nieufności dla 

gabinetu, to nowy akt prawny zostaje uchwalony bez głosowania. W przypadku,  

gdy parlamentarzyści będą chcieli zablokować ustawę, cała procedura może trwać 

maksymalnie 72 godziny (24 na złożenie wniosku o wotum nieufności i 48 na jego 

przegłosowanie). 

Rząd ponosi odpowiedzialność przed Parlamentem. Zgromadzenie Narodowe  

na wniosek 1/10 członków ma prawo przegłosowania wotum nieufności, co powoduje 

dymisję rządu. Wotum nieufności dla rządu uchwala się absolutną większością głosów. 

Ministrowie muszą udzielać odpowiedzi na pytania zadawane przez członków 

Parlamentu zarówno na piśmie jak ustnie. Jednocześnie ministrowie mają obowiązek 

stawiać się na posiedzeniach komisji dotyczących kierowanych przez nich resortów. 



 

 34 

 

 

Legislatywa 

Władzę ustawodawczą sprawuje dwuizbowy parlament: Zgromadzenie 

Narodowe liczące 577 deputowanych, wybierane na 5 lat w wyborach bezpośrednich  

w okręgach jednomandatowych i Senat, w którym zasiada 321 senatorów wybieranych 

co 9 lat (co 3 lata następuje wymiana 1/3 przedstawicieli). 

Parlament sprawuje władzę ustawodawczą tylko w ściśle określonym zakresie, 

sprowadzającym się do: praw i wolności obywatelskiej, obrony narodowej, 

obywatelstwa, prawa małżeńskiego, emisji pieniądza, spadków i darowizn, procedury 

karnej, amnestii, porządku prawnego. Pozostałe kwestie podlegają prawotwórczej 

funkcji rządu. W przypadku polityki zagranicznej może zatem stanowić wyłącznie  

w ogólnych kwestiach dotyczących organizacji obronności kraju. 

Konstytucja zapewnia jednak Parlamentowi bardzo ważne prawo w zakresie 

polityki zagranicznej, a mianowicie upoważnia go do wypowiedzenia wojny. Parlament 

musi też zostać poinformowany przez rząd o decyzji zaangażowania sił zbrojnych za 

granicą, nie później niż trzy dni od rozpoczęcia interwencji. Parlament określa cele. 

Informacje te mogą stanowić podstawę do debaty, która może być podstawą  

do głosowania. 

Francja nie jest jednoznacznie systemem parlamentarnym, bo choć rząd 

odpowiada przed Parlamentem i Parlament ma prawo odwołać rząd, to jednak 

kompetencje ustawodawcze Parlamentu są ograniczone, a rząd odpowiada też przed 

Prezydentem. Istnieje też zakaz łączenia mandatu parlamentarzysty z funkcją w rządzie.  

Poza Parlamentem do legislatywy zalicza się też Radę Społeczno - 

Ekonomiczną. Ta ostatnia pełni funkcję doradczą i konsultacyjną w kwestiach 

gospodarczych i społecznych. Do zadań Rady należy tworzenie i publikowanie 

raportów, które trafiają do rządu i Parlamentu. Później publikuje się je w dzienniku 

ustaw.  

Rada Konstytucyjna 

Do naczelnych organów państwowych należy też Rada Konstytucyjna. Czuwa 

ona nad zgodnością ustaw i dekretów z konstytucją, nadzoruje prawidłowość wyboru 

Prezydenta, ogłasza rezultaty głosowania, kontroluje przebieg referendum. Składa się 

ona z dziewięciu członków, powoływanych po trzech przez Prezydenta  

i przewodniczącego każdej z izb Parlamentu na 9 lat. Co 3 lata wymieniana jest  

1/3 członków Rady. 
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Judykatywa: 

We Francji system prawny w całości oparty jest na prawie stanowionym. Sądy 

dzielą się na powszechne i administracyjne. Powszechne rozstrzygają w sprawach 

cywilnych i karnych. Administracyjne - w sprawach między obywatelem a instytucjami 

państwowymi lub między urzędami.  

Najwyższym organem władzy sądowniczej jest Trybunał Konstytucyjny. 

Zajmuje się on oceną zgodności aktów prawnych i ustaw z konstytucją i prawem 

międzynarodowym. Trybunał może orzec o niezgodności z konstytucją przepisów 

sprzecznych z Deklaracją Praw Człowieka i Obywatela lub z Europejską Konwencją 

Praw Człowieka. Z wnioskiem o sprawdzenie danego dokumentu mogą do sądu 

wystąpić: Prezydent, Premier, Marszałek Senatu, grupa 60 posłów lub senatorów. 

Pozostaje jeszcze sądownictwo rozrachunkowe, zajmujące się kontrolą finansów 

państwa i instytucji publicznych.  

Osobną cześć Konstytucja poświęca także traktatom i porozumieniom 

międzynarodowym mówiąc, że traktaty pokojowe, umowy handlowe, umowy  

lub porozumienia odnoszące się do międzynarodowych organizacji, które wymagają 

nakładów finansowych państwa, zmieniają przepisy o charakterze normatywnym, 

odnoszą się do statusu osobowego, te które wymagają cesji, wymiany lub przyłączenia 

terytorium mogą być ratyfikowane lub zatwierdzane wyłącznie przez prawo i zaczynają 

one obowiązywać po ratyfikacji lub zatwierdzeniu.  

W Konstytucji zapisano też uznanie jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału 

Karnego. 
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STANY ZJEDNOCZONE 

Najważniejsza – obok zasady federalizmu – zasada ustrojowa USA, którą jest 

zasada trójpodziału władz, przyporządkowuje kolejno władzę ustawodawczą 

Kongresowi, wykonawczą Prezydentowi, a sądowniczą sądom USA. Zasada 

trójpodziału władz zawiera także system hamulców i równowagi (check and balance)  

w relacjach między legislatywą, egzekutywą i sądownictwem. Zgodnie z tą zasadą 

system amerykański nie przewiduje jednego, wyspecjalizowanego, niezależnego od 

innych organu, zajmującego się polityką zagraniczną państwa - każda z władz ma 

bowiem mniejszy lub większy na nią wpływ. 

Większość uprawnień i obowiązków władz państwowych zawartych jest  

w Konstytucji USA. Są to tzw. kompetencje wyliczone, które dokładnie określają prawa 

i obowiązki poszczególnych organów w określonych dziedzinach. Pozostałe 

kompetencje przyjęte zostały głównie decyzją Sądu Najwyższego w wyniku 

praktycznego zapotrzebowania. Nazywane są kompetencjami domniemywanymi  

lub pochodnymi (implied, incidental powers). Polegają na przypisaniu danemu 

organowi nie tylko tych obowiązków, które wynikają wprost z tekstu Konstytucji,  

ale także takich, które - przez domniemanie właśnie - wynikają z pełnionych przezeń 

funkcji lub powierzanych jej zadań. 

Egzekutywa: 

Według Konstytucji USA główną osobą odpowiedzialną za relacje Stanów 

Zjednoczonych z innymi krajami jest Prezydent. Większość jego uprawnień zawarto  

w II artykule Konstytucji. Według sekcji I, pkt. 1 należy do niego cała władza 

wykonawcza. 

Konstytucja przyznaje Prezydentowi funkcję głównodowodzącego armią i flotą 

Stanów Zjednoczonych oraz milicją stanową w wypadku powołania jej do czynnej 

służby. Prezydent jest też odpowiedzialny za ochronę amerykańskich granic. 

Uprawnienia wojenne Prezydenta nie sprowadzają się do dysponowania wojskiem tylko 

i wyłącznie w czasie wojny, ale także w czasie pokoju. W drugim przypadku 

sprowadzają się zazwyczaj do podejmowania decyzji np. o rozmieszczeniu i użyciu 

oddziałów do najróżniejszych operacji w czasie pokoju, a także do podejmowania 

działań mających na celu zapobieganie ewentualnym konfliktom międzynarodowym.  
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Formalnie to Kongres, uchwalając odpowiednią deklarację wypowiedzenia 

wojny, decyduje o jej rozpoczęciu. Może jednak także wydać specjalne upoważnienie  

(joint resolution), na podstawie którego to Prezydent decyduje o rozpoczęciu działań. 

Prezydent ma jednak także prawo podjąć działania z własnej inicjatywy. 

Prezydent może zadecydować o użyciu wojska w następujących przypadkach:  

po pierwsze gdy istnieje konieczność obrony interesów państwa poza jego granicami, 

po drugie kiedy zachodzi konieczność wywiązania się z zawartych wcześniej układów 

sojuszniczych o charakterze militarnym, a po trzecie jeśli zachodzi konieczność 

wywiązania się z rezolucji uchwalonej przez Radę Bezpieczeństwa ONZ39. Kongres 

może jednak wydać uchwałę lub rezolucję ograniczającą swobodę Prezydenta  

w dysponowaniu wojskiem.  

Prezydent (po zasięgnięciu opinii oraz otrzymaniu zgody 2/3 obecnych 

Senatorów) zawiera traktaty. Pomimo uzależnienia ratyfikowania traktatu od wyższej 

izby Kongresu, to jednak Prezydent zdaje się mieć nieporównywalnie większy wpływ 

na jego ratyfikację – to on decyduje o podjęciu rozmów z kontrahentem, osobach  

w tych rozmowach uczestniczących, jest odpowiedzialny za udzielanie  

im odpowiednich wskazówek. Jednym słowem jest odpowiedzialny za przebieg całości 

rozmów traktatowych. Ponadto Prezydent ma prawo, z różnych powodów, odmówić 

podpisania już zaakceptowanego przez Senat traktatu (np. jeśli uzna, że wprowadzone 

przez Senat poprawki wypaczają jego sens)40. 

Prezydent decyduje o formie, w jakiej zostanie podjęte dane porozumienie.  

W praktyce obok traktatów podpisywane są często porozumienia władzy wykonawczej 

(executive agreements), które różnią się od traktatów głównie tym, że nie wymagają 

ratyfikacji przez Senat41. Prawo do podejmowania executive agreements należy do 

kompetencji domniemanych. Poza ww. możliwościami zawierania porozumień przez 

Prezydenta USA, istnieje jeszcze jeden rodzaj umowy międzynarodowej  

(a raczej umowy pomiędzy egzekutywami dwóch państw), nie wymagający zgody 

Kongresu. Jest to tzw. parallel unilateral policy declaration. Polega na samodzielnym 

                                                             
39 Ł. Wordl icz ek , Kształtowanie się uprawnień prezydenta USA w polityce zagranicznej, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003, s. 78. oraz WELCH Susan, GRUHL John, 
STEINMAN Michael,  COMER C. John, American Government, West Publishing Company, St. Paul, 
1986, s. 306. 
40 Ł. Wordliczek, op.cit., s. 40. 
41 K. A. Wojtaszczyk, Współczesne systemy polityczne, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 
Warszawa 1998, s. 49. 
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wydaniu przez Prezydenta oświadczenia o zaangażowaniu się Stanów Zjednoczonych 

poza granicami kraju42. Oprócz zawierania nowych porozumień i traktatów Prezydent 

posiada także domniemane kompetencje do wypowiadania wcześniej zawartych.  

Tylko Prezydent może wystąpić do rządu innego państwa z oświadczeniem o uznaniu 

jakiejś umowy za wygasłą43. 

Prezydent mianuje (za radą i zgodą Senatu) ambasadorów, konsulów, ministrów 

stanu, sędziów Sądu Najwyższego i dowódców wojskowych, a także innych 

urzędników.  

Konstytucja nadaje Prezydentowi prawo do zgłoszenia veta wobec 

przedstawianych mu do podpisu ustaw. Prezydenckie veto może zostać jednak 

odrzucone w obu izbach Kongresu większością 2/3 głosów (co jest tożsame  

z uchwaleniem danego aktu prawnego).  

Departamenty władzy wykonawczej 

W konstytucji i ustawach USA nie występuje instytucja rządu. Przestrzeganie  

i administrowanie prawem federalnym leży w rękach różnych departamentów władzy 

wykonawczej, powołanych przez Prezydenta (a zatwierdzonych przez Kongres  

2/3 głosów) w celu prowadzenia specyficznych sektorów wewnętrznej i zagranicznej 

polityki USA. W skład ukształtowanego w praktyce „rządu” kierowanego przez 

Prezydenta wchodzą szefowie każdego z czternastu departamentów, formułując radę 

doradców, powszechnie znaną pod nazwą prezydenckiego gabinetu.  

Poza departamentami istnieje także grupa osób, odgrywających ważną rolę przy boku 

Prezydenta. Należą do nich m.in.: personel Białego Domu, Asystent Prezydenta  

ds. Narodowego Bezpieczeństwa, czy dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej. 

Mówiąc o rządzie sformowanym przez Prezydenta, zwykle ma się na myśli nie jego 

gabinet, lecz administrację. 

Konstytucja nie określa zadań ani obowiązków gabinetu Prezydenta. Stosunki 

między Prezydentem a jego gabinetem określa tylko jeden jej przepis, stanowiący  

iż Prezydent może pisemnie zasięgać opinii każdego wyższego urzędnika na dowolny 

temat, odnoszący się do spraw leżących w zakresie kompetencji jego urzędu. 

Członkowie gabinetu działają właśnie jako doradcy, są odpowiedzialni za kierowanie 

działaniami rządu w określonych obszarach, którymi zajmują się ich departamenty.  
                                                             
42 Ł. Wordliczek, op.cit., s. 62. 
43 Ibidem, op. cit., s. 47. 
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W sferze polityki zagranicznej najważniejszymi departamentami władzy 

wykonawczej, mającymi lub mogącymi mieć bezpośredni wpływ na tę politykę, są: 

Departament Stanu 

Departament Stanu określa amerykańskie interesy poza granicami kraju, kreuje 

zalecenia i przyszłe działania oraz podejmuje niezbędne kroki do przeprowadzenia 

ustanowionej polityki zagranicznej państwa. Utrzymuje kontakty pomiędzy Stanami 

Zjednoczonymi a innymi krajami, doradza Prezydentowi w przypadku uznawania 

nowego kraju czy rządu, negocjuje traktaty oraz przemawia w imieniu Stanów 

Zjednoczonych na forum Narodów Zjednoczonych i innych głównych organizacji 

międzynarodowych44. Departamentem kieruje Sekretarz Stanu, który jest czwartym  

w kolejności urzędnikiem do sprawowania funkcji głowy państwa w sytuacji śmierci 

lub odwołania Prezydenta. 

Departament Obrony: 

Departament Obrony jest odpowiedzialny za wszelkiego rodzaju relacje 

związane z narodowym bezpieczeństwem wojskowym. Powstał w 1949 r. wskutek 

połączenia Departamentów Wojny i Marynarki. Obejmuje siły zbrojne Stanów 

Zjednoczonych. Oprócz tego zatrudnia około 730 tys. cywilów w takich komórkach jak 

wywiad, prace badawcze, czy bezpieczeństwo międzynarodowe45. Departament kieruje 

niezależnymi od siebie departamentami wojskowymi, takimi jak: Wojska Lądowe  

(US Army), Marynarka Wojenna (US Navy), Korpus Piechoty Morskiej (US Marine 

Corps) i Siły Powietrzne (US Air Force). 

Najważniejszymi agencjami, wchodzącymi w skład administracji Prezydenta 

USA i mającymi swój udział w polityce zagranicznej są natomiast: 

Rada Bezpieczeństwa Narodowego: 

Na jej czele, jako przewodniczący, stoi sam Prezydent. Jej pracami z kolei 

kieruje asystent ds. bezpieczeństwa narodowego. W jej skład wchodzą, wiceprezydent, 

sekretarze stanu i obrony, dyrektor Urzędu Planowania Stanu Wyjątkowego, a także 

inni zaproszeni przez Prezydenta na posiedzenie doradcy, np. dyrektor CIA, Sekretarz 

Skarbu, czy Przewodniczący Komisji Energetyki Atomowej. Rada ma pełnić funkcję 

doradczą w sprawach polityki wewnętrznej, zagranicznej, wojskowej i bezpieczeństwa 

                                                             
44 P. C. Ach eson, Our federal government. How it works, Dodd, Mead Quality Paperback, New York, 
1984,  s. 87. 
45 Ibidem, s. 54. 
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narodowego. Jednakże faktycznie wpływa także na politykę wewnętrzną w sytuacjach 

mających związek z polityką zagraniczną i bezpieczeństwem narodowym. Rada pełni 

też pierwszoplanową rolę w kształtowaniu opinii prezydenta46. 

Centralna Agencja Wywiadowcza (CIA):  

CIA koordynuje działalność wywiadowczą pewnych departamentów rządowych 

oraz niezależnych agencji, gromadzi, koreluje, ocenia informacje wywiadu związane  

z narodowym bezpieczeństwem. 

Legislatywa: 

Kongres USA składa się z dwu izb – Izby Reprezentantów i Senatu.  

Rola współcześnie odgrywana przez legislatywę w polityce zagranicznej polega 

przede wszystkim na hamowaniu i korygowaniu inicjatyw Prezydenta. Uprawnienia 

Kongresu w tym zakresie wynikają zaś albo wprost z tekstu konstytucji,  

albo też wynikają z uchwalonych przezeń różnego rodzaju ustaw i rezolucji.  

Do jednych z najważniejszych uprawnień Kongresu, a konkretnie izby wyższej,  

w zakresie polityki zagranicznej, należy ratyfikacja zawartych przez Prezydenta umów 

międzynarodowych i traktatów. Poza konstytucyjnym prawem do ratyfikacji, Senat  

ma też prawo do udziału w samym procesie rokowań47. Senat może wprowadzić  

do opiniowanych traktatów poprawki lub zastrzeżenia. Wprowadzając poprawki Senat 

wyraża zgodę na ratyfikację układu pod warunkiem, że i egzekutywa, i druga strona 

umowy zaakceptują proponowane przez Senat zmiany48.Odmowa wyrażenia zgody  

na ratyfikację traktatu, powoduje jego upadek (patrz Traktat Wersalskiego, czy traktat 

rzymski powołujący Międzynarodowy Trybunał Karny).  

Do kompetencji Kongresu w zakresie polityki zagranicznej należy także 

wydawanie zgody na pewne zawierane przez Prezydenta umowy49. Kongres może też 

udzielać Prezydentowi upoważnienia do zawarcia jakiegoś porozumienia 

                                                             
46 Więcej informacji na temat Rady Bezpieczeństwa Narodowego znaleźć można w pracy A Mani , 
The National Security Council i amerykańska polityka wobec Europy Wschodniej 1945 – 1960, 
Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1994. 
47 L. Ka ński , Kompetencje Kongresu w zakresie kształtowania polityki zagranicznej Stanów 
Zjednoczonych Ameryki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, seria prawo nr 114, 
Poznań 1982, s. 48. 
48Ibidem, s. 58. 
49 Rozróżniać należy grupę umów zawieranych przez prezydenta za zgodą Kongresu (Congressional 
– executive agreements) oraz umowy zawierane na podstawie własnych uprawnień prezydenta 
(presidential agreements, sole executive agreements, pure executive agreements). 
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międzynarodowego (np. poprzez ustawę i rezolucje obu izb). Kongres może ustalać 

wytyczne, którymi ten musi się kierować przy jego zawieraniu.  

Kolejną kompetencją Kongresu nie regulowaną przez zapisy Konstytucji,  

ale stosowaną w praktyce i mającą wpływ na umowy międzynarodowe jest możliwość 

spowodowania utraty mocy jakiejś umowy przez wydanie odpowiedniej ustawy  

lub joint resolution wyraźnie zmierzającej do tego celu (po raz pierwszy stało się tak  

w przypadku wypowiedzenia mocy obowiązującej umowy z Francją z roku 1798). 

Może to być albo wydanie aktu sprzecznego z postanowieniami danej umowy,  

albo – w stosunku do porozumień zawartych przez Prezydenta na podstawie 

upoważnienia udzielonego przez Kongres - cofnięcie upoważnienia przez uchylenie 

aktu, który je nadawał50.   

Kongres ma także prawo do uchwalania różnego rodzaju rezolucji, w tym także 

takich, które pozwalają mu poniekąd wpływać na przebieg i ukierunkowanie polityki 

zagranicznej. 

Kongres decyduje także o wypowiedzeniu wojny i o wydatkach na armię i flotę. 

Kongres decyduje np. o finansowaniu operacji militarnych, czy o utrzymywaniu sił 

zbrojnych poza granicami państwa51.  Kongres ma prawo do decydowania o wielkości  

i strukturze wewnętrznej armii poprzez określenie zasad dowodzenia i wydawanie 

regulaminów. 

Do kolejnych konstytucyjnych uprawnień Kongresu, mających wpływ  

na politykę zagraniczną państwa, jest zatwierdzanie wybranych przez Prezydenta 

wyższych urzędników państwowych, w tym ambasadorów i konsulów. Konstytucja nie 

określa jednak dokładnie rangi i stanowisk dyplomatycznych mianowanych osób,  

na które  musi uzyskać zgodę Kongresu. Kwestię tę uregulował sam Kongres. Obecnie 

obowiązuje w tej sprawie tzw. Foreign Service Act z 1946 r., określająca zarówno 

stanowiska służbowe podlegające zgodzie Senatu, jak i zasady ich nominowania,  

a także wymagania stawiane wobec kandydatów na określone stanowiska52. 

Nie mniej ważnym jest wpływ, jaki wywiera Kongres na kształtowanie 

stosunków gospodarczych, kulturalnych oraz wymiany z innymi krajami. Poprzez swoje 

ustawodawstwo reguluje m.in. obrót z innymi państwami, cła, pomoc zagraniczną 

                                                             
50 L. Ka ńsk i , op. cit., s. 86.  
51 Ibidem, s. 134. 
52 Ibidem, s. 153. 
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(decyduje np. o udzieleniu kredytu drugiemu państwu) i handel zagraniczny (może  

np. ustanawiać ograniczenia eksportu czy importu wybranych produktów). 

Judykatywa: 

Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych jest najwyższym i najważniejszym 

sądem w systemie organów sądowych USA. Podstawą jego istnienia jest artykuł  

III Konstytucji. 

Spośród wszystkich trzech władz, określanych przez Konstytucję, judykatywa 

ma najmniejszy wpływ na realizację polityki zagranicznej. Jej rola ogranicza się 

głównie do orzekania w sprawach o charakterze sądowym oraz badania 

konstytucyjności aktów prawnych (w tym traktatów i umów międzynarodowych). 

Sąd Najwyższy jest sądem pierwszej (i ostatniej jednocześnie) instancji  

we wszystkich sprawach dotyczących ambasadorów, innych pełnomocnych 

przedstawicieli i konsulów oraz w sprawach, w których stroną jest stan.  

Sąd Najwyższy składa się z Prezesa i ośmiu sędziów. Sąd Najwyższy działa jako 

całość, a quorum niezbędne do podjęcia decyzji wynosi sześciu sędziów.  

W myśl obowiązującej od początku istnienia Sądu Najwyższego „doktryny 

samoograniczania się” (self-restraint), Sąd stara się unikać rozstrzygania konfliktów 

politycznych, związanych z polityką zagraniczną, takich jak np. prawa i obowiązki USA 

wobec innych państw, czy zakończenie wojny. Takie kwestie mogą być ewentualnie 

rozstrzygane przez Sąd Najwyższy tylko w przypadku, gdy zostanie  

do niego wniesiona sprawa z powództwa obywateli o naruszenie konstytucyjnych praw 

jednostki53. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
53 L. Ka ńsk i , op. cit., s. 34. 
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1.4 HISTORIA STOSUNKÓW FRANCUSKO-AMERYKAŃSKICH OD 
POCZĄTKU DZIEJÓW PAŃSTWA AMERYKAŃSKIEGO DO ZAKOŃCZENIA 

ZIMNEJ WOJNY 

 

CZASY KOLONIALNE 

Jeśli by sięgnąć do samych początków historii relacji francusko-amerykańskich, 

zacząć należałoby już od pierwszych kontaktów na styku zamorskich kolonii  

na nowoodkrytym lądzie, wrócić do czasów, kiedy nikt jeszcze nie marzył  

o jednolitym, niepodległym państwie amerykańskim. Do czasów, w których o nikim nie 

mówiło się jeszcze „Amerykanin” (w sensie obywatel Stanów Zjednoczonych), kiedy 

było się bądź Anglikiem, bądź Hiszpanem, bądź Francuzem. Kiedy będzie mowa  

o wojnie z Francją będzie to wojna toczona przez Anglię. Z drugiej jednak strony 

trudno nie pokusić się o traktowanie kolonizatorów Nowego Świata jako Amerykanów. 

Zacznę więc zarys stosunków francusko-amerykańskich od krótkiej wzmianki na temat 

stosunków pomiędzy kolonizatorami angielskimi i francuskimi. 

Czasy kolonialne na Nowym Kontynencie nie były wolne od konfliktów 

francusko-angielskich. Pierwsze stałe kolonie angielskie i francuskie założone zostały 

na Nowym Kontynencie na początku XVII  w.: w 1607 r. angielska w Wirginii,  

w 1608 r. francuska w Quebeku. Ci odwieczni wrogowie na kontynencie europejskim 

swą niechęć najwyraźniej przenieśli także na kontynent amerykański. Anglicy zakładali 

osady wzdłuż wybrzeża Atlantyku, Francuzi posuwali się w głąb kontynentu -  

w kierunku Wielkich Jezior i doliny Missisipi, część wybrzeża Zatoki Meksykańskiej 

oraz część doliny Illinois. Francuzi szybko zawarli sojusze z miejscowymi Indianami 

(plemionami Montagnais, Algonkinów, Huronów, Nipissingów, Attikameków),  

co m.in. uchroniło ich od śmierci głodowej. Tu pierwsze konflikty miały miejsce w 

rejonie Zatoki Hudsona, w Nowej Szkocji i Akadii. Zarzewiem konfliktów był dostęp 

do łowisk czy rywalizacja pomiędzy kampaniami futrzarskimi. 

Pierwszy konflikt pomiędzy Anglikami a Francuzami rozpoczął się w 1621 r.  

na terenie kolonii francuskiej podlegającej władzy gubernatora Quebeku, nazywanej 

przez Francuzów Akadią, a Anglików Nową Szkocją. Ponieważ król Anglii Jakub I 

oddał ją w posiadanie szkockiemu odkrywcy sir Williamowi Alexandrowi, w 1627 r.  

u jej wybrzeży pojawiła się szkocko-angielska flota. Z powodu znacznej liczebnej 

przewagi Francuzi poddali się pod władanie „najeźdźcy”. Akadia powróciła do rąk 
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Francuzów już w 1632 r. na mocy pokoju. Później bardzo osłabiona bratobójczym 

konfliktem była w latach 1650-1660 nieustannie najeżdżana przez Anglików, a jej 

osady przechodziły z rąk do rąk. Francuzi odzyskali ją dopiero na mocy traktatu  

w Bredzie w 1667 r. Tymczasem w 1670 r. Anglicy założyli Kompanię Zatoki 

Hudsona, która otrzymała od króla Anglii tereny wokół Zatoki oraz wyłączność na 

handel z Indianami. Mimo iż Francuzi w roku 1680 r. założyli własne kompanie,  

nie podołali Anglikom. Tym bardziej, że Ci ostatni zawarli przymierze z plemieniem 

Irokezów, które rozgromiło sprzymierzone z Francuzami plemię Huronów oraz inne 

plemię ze szczepu Irokezów, które we francuskim systemie przymierzy i handlu 

odgrywało główną rolę54. 

Francuzi osiedlali się również w koloniach angielskich, kiedy te pod koniec 

XVII w. zaczęły otwierać się na imigrantów z innych państw niż Anglia. I to właśnie 

oni, a dokładnie francuscy hugenoci uciekający z kraju przed prześladowaniami 

religijnymi zarządzonymi przez Ludwika XIV, osiedlali się po 1685 r. w takich 

miastach jak Filadelfia, Boston, Charleston czy Nowy Jork. Grupy te jednak rzadko 

asymilowały się z miejscowymi, pozostając raczej w swoich kręgach etnicznych. 

W 1689 r. na starym kontynencie wybuchła wojna Ligi Augsburskiej, która dała 

początek regularnych wojen toczonych w latach 1689 - 1763 pomiędzy osadnikami 

francuskimi i angielskimi w Nowym Świecie. Na Starym Kontynencie miała ona 

podłoże we francuskim ekspansjonizmie i konfliktach religijnych, na Nowym 

przerodziła się w konflikt typowo kolonialny, ponieważ ani osłabiona walkami  

w Europie Francja, ani zbyt pochłonięta konfliktem na kontynencie Anglia  

nie zamierzały przysyłać wojsk do Ameryki. Walki toczyły się głównie nad rzeką  

św. Wawrzyńca i prowadzone były głównie przez oddziały milicji wspomaganej przez 

sprzymierzone plemiona indiańskie (np. nawrócony wcześniej przez jezuitów katolicki 

szczep Irokezów, czy szukający zemsty na Anglikach szczep Abenaków)55. Francuzi 

atakowali Anglików na pograniczu Nowego Jorku i Nowej Anglii, Anglicy 

kontratakowali w podobny sposób u wybrzeży rzeki św. Wawrzyńca. Mieszkańców 

osad poddawano torturom, skalpowano lub brano do niewoli, a wioski palono. 

Ofensywa francuska posuwała się bardzo szybko i Anglicy, choć kilkunastokrotnie 

                                                             
54 B. W. Sh eehan, Wojny Imperialne, [w.] Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, tom 1, red. M. 
Rozbicki,  I . Wa wrz ycz ek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s.292. 
55 J. Gra bowski , Historia Kanady, Prószyński i S-ka, Warszawa 2001, s. 69. 
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liczniejsi i zdecydowanie przeważający na morzu, nie byli w stanie jej sprostać - 

głównie z powodu konfliktów pomiędzy koloniami. Francuzi przejęli dorzecze rzek  

św. Wawrzyńca i Missisipi. Zimą 1690 r. pod dowództwem hrabiego Frontenaca dotarli 

aż po Maine. Milicja Massachusetts z kolei w maju 1690 r. zdobyła Port Royal  

w Akadii, (który zwróciła Francuzom w 1697 r.). Anglicy dwukrotnie próbowali 

zdobyć Montreal (przy pierwszym podejściu sprzymierzeńcem Francuzów okazała się 

być epidemia ospy w obozie angielskim, przy drugim Francuzi rozgromili oddziały 

admirała sir Phipsa)56. Zachęceni zwycięstwem pod Montrealem, Francuzi wyruszyli  

w 1694 r. na północ na podbój fortów Kompanii Zatoki Hudsona, a w latach  

1696 – 1697 także brzegów Nowej Funlandii57. Dopiero europejski traktat w Rijswijk 

(koło Hagi) przyniósł zakończenie konfliktu. Niestety nie rozstrzygnął kwestii 

terytorialnych, co stało się przyczyną kolejnych konfliktów. Wkrótce Francuzi zaczęli 

nową ekspansję terytorialną w głąb kontynentu, w stronę Zatoki Meksykańskiej. 

Wskutek zbyt srogiego klimatu i wrogości miejscowych plemion nie udało im się 

założyć tam osady, wrócili więc w górę osiedlając się wzdłuż rzeki Missisipi.  

W międzyczasie Anglia wplątała się w wojnę z Hiszpanią, której działania prowadzone 

były w koloniach południowych. Francja stojąca po stronie Hiszpanii początkowo 

dostarczała pomoc przez Zatokę Meksykańską, wkrótce jednak wyczerpana wojna 

zaprzestała tych dostaw, a francuscy osadnicy rozproszyli się w ucieczce. Garstka  

z nich założyła pierwsze na południu kontynentu francuskie osady jak Baton Rouge  

czy Nowy Orlean, a na północy także Detroit58.  W tym samym czasie na północy 

odbywały się ciągłe potyczki pomiędzy Francuzami a Anglikami, przy udziale 

sprzymierzonych Indian. W 1710 r. Francuzi wystraszeni groźbą potężnej angielskiej 

ekspedycji oddali Port Rogal, przemianowany przez Anglików na Annapolis, a Akadia 

w brytyjską Nową Szkocję. Francuzi co prawda świetnie radzili sobie w rejonie rzeki 

św. Wawrzyńca, jednak na południu coraz bardziej spychani byli przez Anglików  

w głąb kontynentu. 

Dwukrotne spotkania europejskich mocarstw w Utrechcie, w 1712 i 1713 r. 

miały w końcu zakończyć europejskie problemy. Filip V za cenę zachowania tronu 

zrzekł się pretensji wobec Francji, ale ta straciła na rzecz Anglii Zatokę Hudsona, 

                                                             
56 Ibidem, s. 70 oraz B.W. Sh eeha n, op. cit., s.293. 
57 J. Gra bowski , op. cit., s. 7l. 
58 Ibidem, s. 84 
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Nową Funlandię, Nową Szkocję i wyspę Saint Christopher na Morzu Karaibskim. 

Zatrzymała jedynie Cape Breton. Nie rozstrzygnięto jednak kwestii granic59.  

W związku z tym kolejne lata owocowały w potyczki pomiędzy mieszkańcami 

brytyjskiej Ameryki (których liczebność w tym okresie wynosiła już 400 tys.)  

a mieszkańcami Nowej Francji (25 tys. osób, wynik ciągłej ekspansji terytorialnej tych 

pierwszych). We Francji zmarł król Ludwik XIV, a kraj wyczerpany przez wojny na 

długo stracił swą siłę60. 

W 1744 r. Francja przyłączyła się po stronie hiszpańskiej do wojny z Anglią, 

tzw. Wojny o ucho Jenkinsa. (W tym czasie trwała już w Europie wojna o sukcesję 

austriacką). W koloniach wojnę tę nazwano wojną króla Jerzego. Od tego momentu 

walki przesunęły się na północ kontynentu, na tereny Nowej Szkocji. Wiosną 1745 r. 

koloniści angielscy wspierani przez angielską flotę przejęli francuską twierdzę 

Luisbourg na wyspie Cape Breton.61 Zamierzali też zająć Quebek, ale wycofali się 

wskutek braku wsparcia z Anglii. Mimo kilku kolejnych potyczek wojna nie została 

rozstrzygnięta i zakończyła się w 1748 r. traktatem w Aix-la-Chapelle, który utrzymał 

status quo. Jedynie w zamian za terytoria we Flandrii i Indiach Anglicy oddali Francji 

Luisbourg.  

 Od 1750 r., zgodnie z założeniami z Utrechtu odbywały się spotkania specjalnej 

komisji mającej uregulować kwestię granic pomiędzy koloniami brytyjskimi a Nową 

Francją - nie dały one jednak żadnych efektów. W międzyczasie pomiędzy obiema 

stronami trwały regularne potyczki (także z udziałem indiańskich plemion), posunięcia 

w ramach ekspansji terytorialnej, a także przygotowania do większej batalii, które 

niektórzy traktują już jako nieoficjalne rozpoczęcie wojny. Ta faktycznie zaczęła się  

w 1754 r. Jej powodem stała się głównie ekspansja terytorialna. Z jednej strony 

angielska Kampania Ohio, która otrzymała od rządu brytyjskiego przydział 200 tys. 

akrów po zachodniej stronie Apallahów, z drugiej Francuzi, którzy rozpoczęli budowę 

fortów pomiędzy jeziorem Erie a rzeką Allegheny (połączone forty obronne na długości 

od Wielkich Jezior do Luizjany nie tylko skutecznie odgradzałyby kolonie francuskie 

od angielskich, ale też dawały możliwość ewentualnych ataków na brytyjskie kolonie - 

                                                             
59 B.W. Sh eeha n, op. cit., s. 298.  
60 Ibidem, s. 303. 
61 D. B.  R utma n, Nowa Anglia [w] red. M. J. R oz bicki , I. Wa wrzycz ek , op. cit., s. 131  
i B. W. Sh eeha n, Wojny Imperialne, [w] red. M. J. R oz bicki , I. Wa wrzyc z ek., op. cit., s. 304. 
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dlatego pomysł ten uzyskał aprobatę korony francuskiej)62. Dlatego major milicji 

kolonialnej Jerzy Waszyngton z oddziałem żołnierzy wyruszył w stronę rzeki Ohio,  

by powstrzymać Francuzów. Ponieważ Waszyngton złamał zasady i uderzył na małe 

francuskie poselstwo, Francuzi wspomagani przez Indian ruszyli z odwetem. W bitwie 

pod Great Meadows w lipcu 1755 r. Waszyngton został zmuszony do kapitulacji63.   

Na pomoc kolonistom Anglia przysłała dwa regimenty wojska pod wodzą gen Edwarda 

Braddocka, na co Francja odpowiedziała wysłaniem czterech tysięcy swoich żołnierzy. 

Kolejna porażka spotkała Anglików w nowowybudowanym przez Francuzów Forcie 

Duquesne w dolinie Ohio, gdzie zginął sam gen Braddock, a w następnym roku 

wczesną wiosną w Forcie Bull i w sierpniu we własnym Forcie Oswego  

(fr. Chouaguen), oba nad Jeziorem Ontario, co spowodowało kapitulację broniących 

zachodnich ziem Anglików. W międzyczasie, 17 maja 1756 r. w Europie,  

Wielka Brytania wypowiedziała wojnę Francji, zwaną wojną siedmioletnią (w Ameryce 

„wojną z Francuzami i Indianami”). Paradoksalnie jedynym sukcesem Anglików na 

nowym kontynencie było zdobycie w 1755 r. Fortu Beausejour w Akadii, która 

formalnie podlegała koronie angielskiej. Wtedy też rozpoczęła się przymusowa 

deportacja Akadyjczyków do Europy i kolonii brytyjskich, jako kara za ich rzekome 

sprzeniewierzenie się władzy królewskiej64. Kiedy Francuzom udało się zdobyć  

Fort William Henry, co otworzyło im drogę do podboju kolonii angielskich, pośród 

Anglików wybuchła panika. Angielskie kolonie przegrywały na froncie z Francuskimi 

przez brak wspólnej walki we wspólnym interesie. Większość kolonii, szczególnie tych 

odległych od miejsc działań zbrojnych obojętna była na ten konflikt, nie mówiąc  

o pomocy finansowej. Tymczasem to porażka Francji przyszła właśnie „od środka” - 

poprzez konflikt pomiędzy dwoma dowódcami - gubernatorem Vaudreuilem  

i generałem Montcalmem, wieści o korupcji, intendentach, plotki o pławiących się  

w luksusie urzędnikach, podczas gdy do żołnierzy dochodziły coraz rzadsze i coraz 

gorszej jakości dostawy oraz dziesiątkująca żołnierzy Indian dżuma i inne choroby 

przywiezione przez przybyłe wojska w 1757 r.65. 

                                                             
62 M. A. Jones, Historia USA. Narody i cywilizacje, Wydawnictwo MARABUT, Gdańsk 2002, s. 43. 
63 J. Gra bowski , op. cit., s. 101  
64 Ibidem, s. 102 
65 Ibidem, s. 103 
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Tymczasem w tym samym roku Wielka Brytania przysyła na Nowy Kontynent 

25 tysięcy żołnierzy, wyposażyła flotę i płaciła za powołanie pod broń kolejne 25 tys. 

amerykańskich żołnierzy. Brytyjczycy zaczęli od nieudanej próby zdobycia 

Ticonderoga (Fort Carillon), co otworzyłoby im drogę na Montreal. Zyskali jednak na 

innych frontach. W sierpniu 1758 r. zajęli Fort Frontenac, Fort Duquesne 

(przemianowany na Fort Pitt), następnie twierdzę Luisbourg, Wyspę Cape Breton, 

Wyspę Księcia Edwarda, ujście Rzeki św. Wawrzyńca, w 1759 r. Quebek, a w końcu  

9 września 1760 r. Montreal, przypieczętowując tym samym panowanie Korony 

Angielskiej w Kanadzie66. Wojny Anglików z Francuzami skończyły się dopiero  

10 lutego 1763 r. traktatem paryskim, na mocy którego terytoria zajęte przez 

Francuzów na terenie dzisiejszej Kanady (z wyjątkiem dwóch małych wysp u ujścia 

Rzeki Św. Wawrzyńca) i tereny na wschód od rzeki Missisipi (z wyjątkiem Nowego 

Orleanu) przeszły pod panowanie Wielkiej Brytanii. Luizjana z kolei przeszła pod 

panowanie hiszpańskie, w ramach rekompensaty za poniesione w wojnie straty  

(w 1762 r. Hiszpania wsparła Francję w wojnie przeciwko Anglii). Siła francuska  

w Ameryce została tym samym na zawsze złamana. 

 

WOJNA O NIEPODLEGŁOŚĆ 

Początkowo Francuzi uznawali jedynie walkę kolonii angielskich przeciw 

Koronie jako okazję do zemsty na Anglii za wojnę siedmioletnią i dyskretnie 

zaopatrywali wojska amerykańskie w broń i amunicję, a także udostępniali swoje porty 

na potrzeby amerykańskich korsarzy. Przewrót nastąpił po wygranej Amerykanów  

w bitwie pod Saratogą 17 października 1777 r. - Francja uznała niepodległość Stanów 

Zjednoczonych i przyłączyła się do wojny. Oba kraje podpisały nawet 6 lutego 1778 r. 

dwie umowy: handlową i obronną, na mocy których udzieliły sobie wzajemnych 

gwarancji dotyczących posiadłości w Nowym Świecie, zobowiązały się prowadzić 

wojnę aż do uzyskania tajnych lub jawnych gwarancji niepodległości Stanów 

Zjednoczonych, a także zobowiązały się, że nie będą zawierać żadnych osobnych 

traktatów pokojowych. Mimo to udział Francji w wojnie nie był jednak zbyt wielki  

ze względu na obawy przed uzyskaniem przez Stany Zjednoczone zbyt wielkich 

wpływów na Nowym Kontynencie, a także dlatego, że większy cel widziała ona  

                                                             
66 B.W. Sh eeha n., op. cit., s. 310 oraz J. Gra bowski , op. cit., s. 104. 
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w odegraniu się na Anglii niż w faktycznym uzyskaniu przez Amerykanów 

niepodległości. Francuscy oficerowie nie okazywali szacunku oficerom amerykańskim 

i nie zaprzątali sobie zbytnio głowy działaniami zbrojnymi. Prawdziwym lenistwem 

wykazywała się szczególnie francuska flota, która albo nie wykazywała się zbytnią 

walecznością jak flota d'Estainga, albo jak armia pod wodzą Rochambeau w Newport 

w stanie Rhode Island, przez rok bezczynnie cumowała w porcie. Taką postawą 

rozczarowani czuli się zresztą sami Amerykanie67. Dopiero w 1781 r. przybycie floty 

admirała Grasse'a i namowa Waszyngtona przez Rochambeau, by wspólnie uderzyć 

armię Cornwallisa w Wirginii zamiast - jak planował Waszyngton na Nowy Jork, 

pozwoliło na ostateczną kapitulację (19 października 1781 r.) Cornwallisa i jego 

siedmiotysięcznej armii: „na początku września armie francuska i amerykańska dotarły 

do Wirginii, odcinając go na półwyspie Yorktown, a Grasse z posiłkami czterech 

tysięcy francuskich żołnierzy odciął mu możliwość ucieczki morzem. To dało 

Francuzom chwilowa, ale istotną przewagę na morzu”68. 

Wspomniana wcześniej obawa Francji przed silnymi Stanami Zjednoczonymi 

dała się poniekąd odczuć podczas negocjacji pokojowych w Paryżu. Na negocjatorów 

Kongres amerykański powołał Benjamina Franklina, Johna Adamsa i Johna Jay'a, 

instruując ich zgodnie z zapisem wcześniejszej umowy - by nie zawierali żadnych 

umów bez porozumienia z Francją. Tymczasem Jay podejrzewając intencje Francji 

postanowił rozpocząć pertraktacje z Anglią - długie, ale owocujące wstępnym układem, 

podpisanym 30 listopada 1782 r. Francja wyraziła co prawda swoje niezadowolenie,  

ale nie zaprotestowała przeciwko układowi69. 

 

REWOLUCJA FRANCUSKA 1789-1799 

Wybuch Rewolucji Francuskiej w 1789 r. spotkał się w Stanach Zjednoczonych 

z powszechną aprobatą. Amerykanie wierzyli, że sojusz z Francuzami będzie skutkował 

demokratycznymi reformami we Francji, a dzięki temu zyskają naturalnego sojusznika 

przeciwko monarchicznej i arystokratycznej Wielkiej Brytanii. Jednakże stracenie króla 

Ludwika XVI oraz terror wprowadzony przez Jakobinów podzieliły opinię 

społeczeństwa amerykańskiego. Sekretarz stanu Thomas Jefferson stanął na czele pro-

                                                             
67 M. A. Jones , op. cit., s. 63 
68 Ibidem, s. 68 
69 Ibidem, s. 69. 
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francuskiego skrzydła republikanów, którzy twierdzili - że „drzewo wolności musi  

co jakiś czas zostać podlane krwią patriotów i tyranów”. Sekretarz skarbu Alexander 

Hamilton z kolei stanął na czele Federalistów, którzy twierdzili, że wydarzenia we 

Francji są dowodem na kruchość demokracji, która z czasem przerodzi się w rządy 

tłumu. Federaliści byli też zwolennikami utrzymania związków handlowych z Wielką 

Brytanią. Różnice te pogłębione zostały w momencie kiedy Francja wypowiedziała 

wojnę Anglii w lutym 1793 r. Od roku 1791 r. Francja znajdowała się już w konflikcie  

z Austrią, nieunikniony stał się również konflikt z Hiszpanią i innymi krajami 

europejskimi70. 

 Rewolucja Francuska przyspieszyła serię europejskich wojen, co spowodowało, 

że Waszyngton w proklamacji prezydenckiej z kwietnia 1793 r. ogłosił neutralność 

swego kraju w celu uniknięcia wmieszania w któryś z konfliktów. Zarówno Federaliści 

jak i Republikanie obawiali się problemów ekonomicznych i ewentualnej inwazji  

ze strony któregoś z państw. Utrzymanie neutralności było jednak trudne,  

ze względu na niektóre działania podejmowane miedzy innymi przez Francję. 

Kiedy w 1794 r. Rewolucja Francuska przyjęła swoje najokrutniejsze oblicze - 

Terroru, rząd francuski ogłosił stan wyjątkowy. Wielu obcokrajowców stacjonujących 

we Francji zostało aresztowanych, w tym m.in. amerykański pisarz i myśliciel  

Thomas Paine oraz ambasador USA we Francji Morris. 

Nawet po zakończeniu najgorszego okresu Rewolucji, jakim był terror 

Jakobinów, Amerykanie pozostali ostrożni w stosunku do rewolucjonistów szukających 

schronienia w USA. Wielu z nich w amerykańskich miastach prowadziło aktywność 

polityczną wydając gazety i agitując dla swych politycznych idei. 

W zawartym w 1778 r. porozumieniu między Francją a Stanami Zjednoczonymi 

te zobowiązywały się w przypadku wojny do pomocy Francji przy obronie Indii 

Zachodnich (Francja próbowała przejąć tam brytyjskie posiadłości). W momencie 

wybuchu Rewolucji Francuskiej okazało się to jednak być źródłem francusko-

amerykańskiego nieporozumienia. Probrytyjski Hamilton ogłosił, że w związku  

z upadkiem monarchii francuskiej wszystkie wcześniej zawarte umowy z Francją uznaje 

się za nieważne. Jefferson z kolei upatrywał w niepopieraniu Francji możliwość 

korzyści ze strony Anglii, która odwdzięczyć się powinna pewnymi ustępstwami  

                                                             
70 http://www.state.gov/r/pa/ho/time/nr/88108.htm z dn. 30.10.2009 
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w stosunku do Amerykanów71. Ogłoszenie neutralności Stanów Zjednoczonych stało 

się przyczyną znacznego pogorszenia stosunków pomiędzy Francuzami  

a Amerykanami, którzy znaleźli się niemal na skraju wojny, oraz licznych potyczek 

pomiędzy ich obywatelami, szczególnie jeśli chodzi o marynarzy. Ponieważ Francuzi 

uznali, że Amerykanie poprzez akceptację angielskiej polityki wobec państw 

neutralnych stali się jej sprzymierzeńcami, nakazali konfiskatę amerykańskich statków 

przewożących brytyjskie towary oraz brali do niewoli amerykańskich marynarzy  

(w sumie ponad trzystu). Dyrektoriat odmówił przyjęcia nowomianowanego posła 

amerykańskiego. Skutkiem był wybuch afery negocjatorów „X,Y,Z”, która rozpoczęła 

się gdy wysłani w 1797 r. przez Adamsa do Paryża negocjatorzy zostali przechwyceni 

przez podwładnych Tailleranda oznajmiając, że Stany Zjednoczone muszą zapłacić 

Francji łapówkę w wysokości 250 tys. dolarów oraz zgodzić się na pożyczenie Francji 

12 milionów dolarów jeśli chcą cokolwiek negocjować. W odpowiedzi Kongres 

amerykański wypowiedział traktat zawarty z Francją w 1778 r., powołał departament 

marynarki wojennej oraz przyznał fundusze na rozwój armii i floty. Choć do wybuchu 

wojny formalnie nigdy nie doszło do 1800 r., USA i Francja walczyły ze sobą 

nieoficjalnie na morzu. Adams ponownie wysłał do Paryża negocjatorów w 1800 r.,  

ale wtedy Francją rządził już Napoleon Bonaparte. Podpisana w tym samym roku 

Konwencja likwidowała główne rozbieżności między tymi krajami oraz zwalniała USA 

od przymierza obronnego z Francją, zawartego w 1778 r.72 

Kiedy po fiasku negocjacji Francja i USA znalazły się w stanie quasi wojny 

(1798-1800), Kongres uchwalił szereg ustaw znanych jako Alien and Sedition Act  

w celu ograniczenia politycznych odmiennych idei i uczestnictwa imigrantów w życiu 

politycznym, poprzez regulacje umożliwiające łatwiejszą deportację oraz poprzez 

wydłużenie czasu potrzebnego do uzyskania obywatelstwa. Wskutek ustaw wielu 

politycznych radykałów zostało aresztowanych. Wielu francuskich uchodźców 

zdecydowało się na powrót do kraju, gdzie sytuacja stopniowo uspokajała się73. 

 

 

 

                                                             
71 Ibidem 
72 M. A. Jones , op. cit., s. 102  
73 http://www.state.gov/r/pa/ho/time/nr/88108.htm z dn. 30.10.2009 
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KUPNO LUIZJANY 

W 1800 r. mający ambicje odbudowania francuskiego imperium na Nowym 

Kontynencie Napoleon Bonaparte, kupił od Hiszpanii Luizjanę. Stany Zjednoczone 

poczuły się zagrożone sąsiedztwem silnej Francji. Obawiały się skutków przejęcia 

przez nią Nowego Orleanu, który był oknem na świat dla towarów z niemal połowy 

amerykańskiego terytorium. Padły nawet pogróżki ze strony Jeffersona o zaślubinach  

z Anglią i jej flotą w przypadku jeśli Francja przejmie to miasto. Ponieważ  

w październiku 1802 r. administrujący ciągle Luizjaną Hiszpanie pogwałcili traktat 

Pickney'a z roku 1795 i zamknęli w Nowym Orleanie rzekę Missisipi dla handlu 

amerykańskiego, Jefferson wysłał do Paryża Jamesa Monroe'a z instrukcjami,  

by odkupić od Francuzów Nowy Orlean i zachodnią część Florydy za 10 mln dolarów. 

W najgorszym przypadku Monroe miał nalegać na to, by Francja dała Stanom 

Zjednoczonym wieczystą gwarancję dostępu do Missisipi. Gdyby mu się to nie udało, 

miał zielone światło na negocjacje z Anglią w kwestii obrony. Tymczasem Napoleon 

sam zrezygnował z posiadania Luizjany, kiedy mająca przywrócić francuskie rządy na 

Haiti liczebna armia dowodzona przez jego szwagra, generała Leclerca, padła ofiarą 

żółtej febry. Napoleon zaoferował Amerykanom nie tylko Nowy Orlean, ale całą 

Luizjanę za cenę około 15 mln dolarów. 30 kwietnia Livingston i Monroe podpisali 

traktat przyznający Luizjanę Stanom Zjednoczonym74. 

 

WOJNA ANGLII Z FRANCJĄ 

W 1803 r. Stany Zjednoczone zostały wciągnięte w konflikt pomiędzy Anglią  

i Francją, który toczył się na płaszczyźnie handlu morskiego. Oba kraje naprzemiennie 

nakładały blokady na statki, które bądź to wcześniej zawijały do portu kontrolowanego 

przez wroga, bądź pochodziły z kraju, który był przez niego kontrolowany, aż w końcu 

zakazały wpływania do portu wroga statkom, które najpierw nie uzyskały od drugiej 

strony pozwolenia czy też nie miały opłaconego cła. To odbijało się bezpośrednio  

na kupcach amerykańskich, którzy ryzykowali konfiskatę ich mienia przez jedną ze 

stron konfliktu (które zresztą w latach 1803-1812 zatrzymały setki amerykańskich 

marynarzy)75. 

                                                             
74 M. A. Jones , op. cit., s. 111. 
75 M. A. Jones , op. cit., s. 115 
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Działania prowadzone przez Anglię i Francję drastycznie odbijały się na 

rozmaitych sferach amerykańskiego życia. Chcąc zmusić te kraje do poszanowania 

prawa Stanów Zjednoczonych jako państwa neutralnego metodami pokojowymi 

(między innymi poprzez presję ekonomiczną, np. odebranie dostępu do 

amerykańskiego rynku, a co najważniejsze produktów żywnościowych), Kongres 

przegłosował w 1807 r. tzw. Embargo Act na handel z pozostałymi krajami - nie ważne 

na pokładzie jakich statków miałby się odbywać. Tymczasem sposób okazał się 

nietrafiony. Zamiast przynieść szkodę przeciwnikom, doprowadził do stagnacji porty 

amerykańskie, a tym samym amerykańską gospodarkę. W marcu 1809 r. Kongres 

przegłosował zmianę embarga na ustawę o restrykcjach handlowych (Nonintercourse 

Act). Ustawa zakazywała handlu z Anglią i Francją, zezwalając na handel z innymi 

państwami i dawała prezydentowi możliwość do przywrócenia handlu  

z tą z walczących stron, która zgodzi się na poszanowanie neutralnych praw 

amerykańskich. Jednakże ustawa nie przyniosła pożądanych efektów i wobec tego  

w maju 1810 r. przyjęto Drugą Ustawę Macona (Macon's Billl No.2), która przywracała 

handel z Francją i Anglią, obiecując jednocześnie zawieszenie kontaktów handlowych  

z przeciwnikiem strony, która zniesie restrykcje stosowane wobec Amerykanów. 

Wykorzystał to Napoleon, ogłaszając w sierpniu, że jego wcześniejsze dekrety nie 

dotyczyły Stanów Zjednoczonych. Madison natychmiast wywiązał się z obietnicy76. 

 

WOJNA SECESYJNA 

W czasie wojny domowej w USA Francja nie włączyła się w walkę po żadnej ze 

skonfliktowanych stron. Była co prawda skłonna do interwencji tak długo, jak długo 

wydawało się, że Konfederacja jest bliska zwycięstwa. Ale w tym samym czasie 

Napoleon Bonaparte realizował swoje własne cele polityczne. Po pierwsze 

Konfederacja otrzymywała od Francji dużo więcej poparcia niż Jankesi, bo mogła być 

jej jedynym sojusznikiem w czasie interwencji w Meksyku (po tym jak okazało się,  

że pozorny powód interwencji, jakim było wyegzekwowanie zwrotu zaciągniętych 

przez rząd Benito Juareza pożyczek od Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii jest 

jednak próbą zawładnięcia Meksykiem przez Francję, obaj sojusznicy wycofali się  

z interwencji). Od 1863 r., Konfederaci budowali we Francji swoje statki wojskowe - 

                                                             
76 Ibidem, s. 117 
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do czasów, kiedy fakt został odkryty przez Unię. Ale realizując swoje cele Napoleon 

myślał jednocześnie o zagarnięciu należącego do Konfederacji Teksasu, układając się  

w tym samym czasie z Unią w sprawie czasowego odwieszenia jej blokad w portach,  

w celu odbioru składowanego tam tytoniu77. 

DYPLOMACJA PO WOJNIE SECESYJNEJ 

Z końcem 1861 r. w Meksyku Napoleon III narzucił marionetkowy rząd  

z arcyksięciem austriackim Maksymilianem I jako cesarzem, co Stany Zjednoczone 

uznały za jawne naruszenie doktryny Monroe. Jeszcze w czasie wojny Amerykanie - 

wspólnie mimo wewnętrznego konfliktu - planowali działania mające usunąć 

francuskie panowanie w Meksyku - militarne lub dyplomatyczne. W obliczu gróźb 

użycia siły, jakie Amerykanie zastosowali po zakończeniu wojny, a także w związku  

z konfliktem na kontynencie, jaki wywiązał się między Francją a Prusami, Francuzi nie 

tylko wycofali swoje wojska z Meksyku, ale także odstąpili od popierania 

Maksymiliana. W połowie stycznia 1866 r. Napoleon wydał rozkaz stopniowego 

wycofywania z Meksyku podległych mu oddziałów, a do końca marca 1867 r. 

wycofane zostały z niego wszystkie francuskie wojska78. Ten sukces amerykańskiej 

dyplomacji przyczynił się do wzmocnienia w Amerykanach Doktryny Monroe'a. 

 

WOJNA HISZPAŃSKO-AMERYKAŃSKA 

Aż do wojny z Hiszpanią w 1898 r. USA nie uczestniczyły w żadnym konflikcie 

zbrojnym, który toczyłby się poza ich własnym terytorium. Przystąpienie do wojny  

z Hiszpanią było zarówno przejawem idealizmu, jak i chęci zademonstrowania potęgi 

Stanów Zjednoczonych w uwalnianiu jednej z kolonii europejskich spod jarzma jej 

metropolii. Sukcesy wojskowe USA zaostrzyły jednak ich imperialne zakusy. Same nie 

mogły zająć Kuby ze względu na poprawkę Tellera, ale nie zamierzały nikomu 

oddawać innych zajętych terenów, szczególnie Filipin. 

W deklaracji wojny z 1898 r. dyplomaci francuscy nie widzieli niczego poza 

chęcią demonstracji siły oraz szowinizmem anglo-saksonów. Konsul Francji w Manili 

opisał kolonie i suwerenność amerykańską na Filipinach jako rezultat szeregu kłamstw  

i przemocy. Aż do roku 1914 wszyscy obejmujący to stanowisko przytaczali bolesny 
                                                             
77 K. Michał ek, Na drodze ku potędze. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1861-1945, wyd. 
trzecie, "Książka i Wiedza", Warszawa 1999, s. 52. 
78 Ibidem, s.133.  
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kontrast pomiędzy obietnicami składanymi przez Amerykanów, a nędzą panującą na 

Archipelagu79. 

 Francja miała przed 1898 r. cztery placówki w koloniach hiszpańskich:  

w Hawanie, Santiago de Cuba, San Juan de Porto Rico i Manili. Konsulowie w San 

Juan de Porto Rico i Santiago de Cuba do tego czasu „spali”. Czasem wysyłali zaledwie 

jedną depeszę na rok, a niejednokrotnie nawet rzadziej. Od tej daty jednak zaczął się 

okres ich wzmożonej pracy. Depesze stawały się obfite w skrupulatne opisy, portrety, 

dane statystyczne, lokalną prasówkę. Minister i konsulowie francuscy po 1898 r. 

manifestowali żywą sympatię dla najbardziej konserwatywnych polityków 

„amerykanofilów”80.  

 Interwencja 1898 r. oburzyła dyplomatów francuskich. Uznali, że gwałci ona 

suwerenność kolonialną państwa europejskiego, narusza jedno z pryncypiów,  

na którym opiera się dziewiętnastowieczne prawo międzynarodowe. Ale w gruncie 

rzeczy nie potępili akcji amerykańskiej. Ich zdaniem amerykanie nie czynili nic innego, 

jak poddali się nakazom historii i byli wektorem postępu. Francuscy dyplomaci doszli 

nawet do wniosku, że Amerykanie przewyższają w tej misji jakąkolwiek metropolię 

europejską81. 

Bruwaërt, pierwszy reprezentant Francji na Kubie w sierpniu 1902 r. napisał  

w depeszy jak proponuje reagować na obecną sytuację: 

1. Nie robić nic, dopóki kubańczycy najpierw nie poproszą, bo niewiadomo  

do jakiego stopnia chcą być niepodlegli. Francja broni tradycyjne „małe państewka”, 

ale to nie musi prowadzić do zaogniania stosunków z USA, ani do niechęci uznania 

oczywistej prawdy. 

2. Promować kulturę francuską na wyspie, czyli promować tożsamość kubańską, 

która przecież jest łacińska. 

3. Uznać, że aneksja Kuby przez USA jest możliwa, a jeśli pojawią się nowe 

problemy będzie wręcz nieunikniona. Trzeba by więc chylić czoła i być wdzięcznym 

USA za ochronę cywilizacji i handlu82. 

                                                             
79 A. Dera m, Une Providence américaine. La reaction des diplomats français a la montée en puissance 
des USA (1898-1918) [w] Les relations franco-americaines au XX siecle, red. P. Mellandri, S. Ricard, 
Colloque de l’observatoire de la politique étrangère americaine, L’Harmattan, Paris 2003, s.39. 
80 Ibidem, s. 44. 
81 Ibidem, s. 47. 
82 Ibidem. 
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Paradoksalnie w 1906 r. zdano sobie we Francji sprawę, że jest zobowiązana  

do interwencji na Kubie, na której miała miejsce nowa insurekcja. Francuscy lokalni 

notable, konsultujący się z poselstwem niemal jednogłośnie zagłosowali za 

utrzymaniem statusu „protegowanej republiki”. W 1913 r. Francja oskarżyła USA  

o chęć zwolnienia się ze zobowiązania co do Filipin (po elekcji Wilsona), ale w 1918 r. 

gratulowała im tego, jak korzystali z każdej sposobności czerpania zysku  

z funkcjonowania gospodarki kubańskiej83. 

W tym samym czasie dyplomaci francuscy sformułowali życzenie 

kontynuowania przez Francję oferty alternatywnej dla hegemonii amerykańskiej - 

wpływu kulturalnego łechcącego narodową dumę młodych ludzi. Ale w końcu Francja 

była zbyt pasywna, by przekazywać środki materialne dla rozwoju Kuby i Filipin i ta 

kultura na tych terytoriach była marginalizowana84. 

 

PRZED I WOJNĄ ŚWIATOWĄ 

Na początku XX wieku Stany Zjednoczone nie były przygotowane do tego,  

by porzucić swoją wysoką pozycję ekonomiczną w świecie. Wydarzenia tego okresu 

pokazały z kolei, że nie były w stanie utrzymać pozycji leadera demokracji w świecie - 

chodzi głównie o I wojnę światową oraz wzrost popularności doktryn 

nacjonalistycznych i komunistycznych. 

Pomiędzy rokiem 1870 a 1910 Stany Zjednoczone ciągle poszukiwały swojej 

narodowej tożsamości. Amerykańscy politycy i przywódcy opinii byli zdania, że trzeba 

trzymać się z dala od Europy - skorumpowanej i niedemokratycznej, która nie jest 

dobrym przykładem do naśladowania85. Rząd USA wpierany opinią publiczną  

i decyzjami Kongresu zachowywał postawę izolacjonistyczną. Tymczasem prezydent 

Theodore Roosvelt angażował się w sprawy Europejskie, wbrew ogólnym założeniom 

polityki państwa, brał nawet czynny udział jako mediator w sporach, które zagrażały 

zakłóceniem spokoju na świecie. 

Pod koniec XIX w. obiektem zainteresowań mocarstw stały się wyczerpane 

konfliktem z Japonią Chiny. Osłabione, godziły się w owym czasie na wiele ustępstw 

                                                             
83 Ibidem, s. 49. 
84 Ibidem. 
85 Ch. Coga n, Chasse-croise des strategies: les Etats-Unis et la France dans le siec/e [w] Les relations 
franco-americaines au XIX siec/e, red. P. Mellandri, S. Ricard, Colloque de l' observatoire de la 
politique étrangere amćricaine, L'Harmattan, Paris, 2003, s. 24. 
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gospodarczych, m.in. przydzielały koncesje na wyłączność czy pozwalały tworzyć na 

swym terenie specjalne strefy ekonomiczne. W okresie między rokiem 1896 a 1898 taką 

możliwość otrzymała m.in. Francja, która szybko zapragnęła poszerzyć swoją strefę 

wpływów w tym regionie. Stany Zjednoczone też upatrywały w Chinach możliwości 

czerpania korzyści ekonomicznych z obecności na rynku chińskim. Wobec zakusów 

Francji Amerykański poseł w Chinach, E.H. Conger, skierował do francuskiego posła  

w Chinach notę, oświadczając, że USA sprzeciwiają sie dalszemu rozszerzaniu 

wpływów gospodarczych tego kraju w Szanghaju. Biorąc pod uwagę osłabienie Anglii 

przez wojnę burską, Stany Zjednoczone widziały zagrożenie dla równowagi sił 

mocarstw w Chinach, które mogłyby przejąć angielskie strefy wpływów. Stany 

Zjednoczone postanowiły więc zająć miejsce Wielkiej Brytanii w charakterze gwaranta 

stabilności, inicjując tym samym w 1899 r. tzw. „politykę otwartych drzwi”. Polityka ta 

nie otrzymała zdecydowanego poparcia ani ze strony Francji, ani innych państw86. 

 

KRYZYS MAROKAŃSKI  

W październiku 1904 r. Francja i Hiszpania podpisały układ dotyczący 

rozgraniczenia swoich stref wpływów w Maroku, które jako jedno z nielicznych państw 

afrykańskich nie poddało się kolonizatorom. Wskutek porozumienia, kilka miesięcy 

później Francja zaproponowała władcy marokańskiemu wprowadzenie reform 

wewnętrznych, które w efekcie zmieniłyby Maroko w kraj pod francuskim 

protektoratem. Taka próba zwiększenia wpływów przez Francję w Afryce spotkała się 

ze zdecydowanym sprzeciwem Niemiec, które zagroziły wojną. Na początku czerwca 

1905 r. sułtan Maroka zaproponował rozwiązanie konfliktu poprzez konferencję 

międzynarodową z udziałem wszystkich zainteresowanych stron. Francja początkowo 

nie zgodziła się na takie rozwiązanie, ale zmieniła zdanie pod wpływem mediacji 

Roosvelta, nakłonionego z kolei do mediacji przez niemieckiego ambasadora  

w Waszyngtonie. Konferencja odbyła się 16 stycznia 1906 r., Algeciras w Hiszpanii87. 

Ponieważ Niemcy i Francja nie mogły dojść do porozumienia, rolę przejął Roosevelt 

proponując integralność terytorialną Maroka, zapewniając jednak Francji specjalne 

prawa w tym kraju. 7 kwietnia 1906 r. porozumienie zostało podpisane88. Po ratyfikacji 

                                                             
86 K. Micha łek, Na drodze…, s. 240. 
87 Ibidem, s. 25l. 
88 Ibidem, s.252. 
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konwencji z Algeciras Senat podkreślił, że Stany Zjednoczone nie zamierzają porzucić 

dotychczasowej polityki zagranicznej. Gdy Francja i Niemcy w 1911 r. znowu znalazły 

się na krawędzi wojny o Maroko, Taft postanowił nie mieszać się do tego konfliktu. 

 

KANAŁ PANAMSKI 

Pod koniec XIX w. polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych względem  

Ameryki Środkowej skupiała się wokół budowy kanału łączącego Pacyfik  

z Atlantykiem. Istniały dwie możliwości jego zbudowania - przez Nikaraguę lub 

Panamę. Rozwiązanie drugie było korzystniejsze ze względu na krótszą drogę, ale 

bardziej kosztowne, bo kilkadziesiąt lat wcześniej w tym rejonie zaczęła już budowę 

kanału francuska kompania De Lessepsa, która wykonała już 40 proc. inwestycji. 

Francuzi domagali się olbrzymiej sumy 109 mln dolarów za odstąpienie praw do kanału 

dziedziczonych po kompanii De Lessepsa. Wobec powyższego w 1899 r. McKinley 

powołał specjalną komisję, która w 1901 r. zleciła budowę kanału w Nikaragui. Reakcja 

Francuzów była niemal natychmiastowa - kompania francuska obniżyła cenę do 40 mln 

dolarów i przeprowadziła udaną kampanię propagandową, polegającą na informowaniu 

o dużej aktywności wulkanicznej w rejonie Nikaragui. To spowodowało, że 19 czerwca 

1902 r. Kongres Stanów Zjednoczonych opowiedział się za odstąpieniem od idei 

budowy kanału z Nikaragui na rzecz zakupu praw do przejęcia kanału w Panamie89. 

 

I WOJNA ŚWIATOWA  

Kiedy w sierpniu 1914 r. wybuchła I wojna światowa nie istniały żadne 

przesłanki, które skłaniałyby Stany Zjednoczone do opowiedzenia się po stronie 

Francji. Prezydent Woodrow Wilson uważał, że wszystkie walczące strony są równie 

winne wybuchu konfliktu, dlatego zamierzał zachować zupełną neutralność swojego 

kraju. W 1916 r. został ponownie wybrany na prezydenta, a kampania wyborcza 

prowadzona była pod antywojennymi hasłami.  

Tuż po wybuchu wojny Francja wystąpiła do USA o pożyczkę w wysokości  

100 mln dol. Prezydent Wilson, za namową swojego sekretarza stanu  

Williama J. Bryana, 15 sierpnia 1914 r. wydał bezwzględny zakaz udzielania pożyczek 

stronom walczącym (Bryan uważał, że wszystkie konflikty mają swój początek  

                                                             
89 Ibidem, s. 226. 
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w kwestiach finansowych). Tymczasem dwa miesiące później zakaz ten został 

zmieniony o zapis, pozwalający prywatnym instytucjom na udzielanie kredytów, jeśli 

przeznaczone będą na zakupy dokonywane w USA. W ten sposób w październiku  

1914 r. Francja skorzystała z pierwszego kredytu w wysokości 10 mln dolarów 

udzielonego jej przez National City Bank, początkując tym szybką falę kredytów 

zaciąganych w USA90. 

W 1916 r. Woodrow Wilson wysłał do Europy swojego pomocnika  

Edwarda M. House’a, by negocjował powrót do stanu pokoju, chociażby do statusu 

sprzed wybuchu wojny. Wizyta ta była słabo przyjęta we Francji, która walczyła  

o wolność zagarniętych przez Niemcy terytoriów: Alzacji i Lotaryngii. 

W styczniu 1917 r. Niemcy proklamowały nieograniczoną wojnę podwodną, 

zapowiadając, że niemieckie statki topić będą wszystkie łodzie podwodne, także  

te należące do państw neutralnych, które pływać będą na wodach okalających Francję 

lub Wielką Brytanię. To posunięcie drastycznie zmieniło podejście Amerykanów do 

wojny i spowodowało automatyczne wzmocnienie relacji amerykańsko-francuskich. 

Stany Zjednoczone zerwały stosunki dyplomatyczne z Niemcami 3 lutego 1917 r.,  

a sprowokowane dodatkowo niemieckimi intrygami w Stanach Zjednoczonych  

i Meksyku, 6 kwietnia przystąpiły do wojny z Niemcami, co wywołało falę entuzjazmu 

wśród Francuzów. Flaga Stanów Zjednoczonych zawisła nawet na Wieży Eiffla.  

W czerwcu pierwsze amerykańskie wojska przybyły do Francji pod dowództwem  

gen. Johna J. Pershinga. W styczniu 1918 r. stacjonowało ich we Francji ok. 161 tys.  

i ciągle napływali. Na koniec stycznia było ich już ok. miliona, a pod koniec wojny 

dwukrotnie tyle. Okazało się jednak, że napływ amerykańskiego wojska stanowił 

podstawowy problem. Marszałek Ferdynand Foch, dowódca sił sprzymierzonych, chciał 

by amerykańskie wojska były połączone z siłami dywizji sprzymierzonych. Pershing 

odrzucał ten pomysł i nalegał nad dowodzeniem swoimi własnymi wojskami. 

Tymczasem amerykańskie wojska prawie w całości korzystały z francuskiej amunicji, 

artylerii, samolotów i czołgów, będących pod ich własnym dowództwem. Amerykanie 

mieli swój duży wkład w działania wojenne, zwłaszcza pod koniec wiosny 1918 r.  

pod Belleau Wood, gdzie odepchnęli niemiecki marsz na Paryż oraz w Saint Migiel  

i w rejonie Mouse-Argonne. 
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W momencie zawieszenia broni w 1918 r. Francja, z punktu widzenia 

militarnego, znajdywała się w bardzo dobrej pozycji, właściwie dominującej. Młody  

de Gaulle mówił sobie, że „trzeba mieć szacunek dla francuskiej siły militarnej”91. 

Rzeczywistość była jednak inna. Wg Kissingera „Francja znajdywała się w pozycji 

naprawdę tragicznej. Od dwóch stuleci próbowała walczyć o dominację w Europie, 

tymczasem pod koniec wojny nawet nie miała zaufania we własne siły do obrony swoich 

granic przed wrogiem”92. 

Pomoc finansowa i wojskowa Stanów Zjednoczonych przyczyniła się do 

zwycięstwa sojuszników w tej wojnie. Ale Francja, jak i reszta Europy, musiały 

zapłacić za to pewną cenę: udział Amerykanów w negocjacjach pokojowych. 

Kontrybucje amerykańskie po zwycięstwie nad Niemcami, choć spóźnione i skromne 

(ale jednak zasadnicze), dały Wilsonowi pewną przewagę polityczną, która pomogła mu 

w kształtowaniu swojej wizji międzynarodowej. Tymczasem George Clemenceau miał 

inną wizję kształtu stosunków międzynarodowych i kapitulacji Niemiec. Wg historyka 

Waltera La Febra, spór pomiędzy Wilsonem a Clemenceau rozgorzał do tego stopnia,  

że wpędził Wilsona w chorobę. Zdaniem Waltera Clemenceau przejawiał sympatie 

proniemieckie, na co Wilson wpadał w furię i chciał opuszczać konferencję, do tego 

stopnia, że inni delegaci musieli ich uspokajać. W końcu Wilson dał się przekonać do 

kontynuowania negocjacji i doszło do podpisania traktatu93. Odrzucenie Traktatu 

Wersalskiego przez amerykański Senat w 1920 r. było szokiem dla francuskiej 

dyplomacji. 

 

KONFERENCJA WASZYNGTOŃSKA 

Pod koniec 1921 r. Stany Zjednoczone wyszły z inicjatywą zwołania konferencji 

międzynarodowej. Rozpoczęła się ona 12 listopada w Waszyngtonie. Amerykanie 

wyszli na niej z inicjatywą ograniczenia tonażu morskich sił zbrojnych poprzez 

zamrożenia budowy wielkich jednostek morskich na dziesięć lat - by stosunek tonażu 

marynarki wojennej USA, Wielkiej Brytanii, Japonii, Francji i Włoch utrzymywał się 

na dotychczasowym poziomie, tj. 5:5:3. Oprócz tego państwa te miałyby zniszczyć 

                                                             
91 Ch. C oga n, Chasse-croise des strategies: les Etats-Unis et la France dans le siecle [w] Les 
relations franco-americaines au XX siecle, red. P. Mel la ndri , S. Rica rd, Colloque de 
l'observatoire de la politique etrangere americaine, L'Harmattan, Paris, 2003, s.26. 
92 H. Kis singer, Diplomatie za Ibidem. 
93 Ch. Coga n, Chasse-croise..., s. 26. 
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wszystkie posiadane pancerniki. 6 lutego 1922 r. został podpisany traktat, w którym 

mocarstwa godziły się na takie rozwiązanie. Ponadto Stany Zjednoczone,  

Wielka Brytania, Francja i Japonia podpisały porozumienie o nienaruszalności 

posiadłości na Pacyfiku oraz zapewniające konsultacje na wypadek agresji na 

którekolwiek z państw-sygnatariuszy. Poza tym wszystkie państwa biorące udział  

w konferencji podpisały tzw. „traktat dziewięciu”, w którym zobowiązały się do 

poszanowania niepodległości i integralności terytorium Chin oraz prowadzenia wobec 

tego państwa polityki „otwartych drzwi”. Stany Zjednoczone zachęcone sukcesem, jaki 

odniosła konferencja waszyngtońska w temacie wielkich jednostek morskich, chciały 

pójść krok dalej i osiągnąć również porozumienie dotyczące ograniczenia budowy 

średnich i małych okrętów. W tym celu w 1927 r. prezydent Coolidge zaproponował 

Wielkiej Brytanii, Japonii, Francji i Włochom kolejne spotkanie, ale Francja i Włochy 

odmówiły udziału94. 

 

MIĘDZYWOJNIE  

Na początku 1927 r. amerykański profesor historii Uniwersytetu Columbia 

James T. Shotwell, podczas wizyty w Paryżu przekonał francuskiego ministra spraw 

zagranicznych Aristide'a Brianda do ogłoszenia gotowości podpisania ze Stanami 

Zjednoczonymi traktatów uznających wojnę za bezprawne narzędzie prowadzenia 

polityki. Początkowo Stany Zjednoczone niechętnie spoglądały na tę ideę, bojąc się 

angażowania w francuski system sojuszy. Okazało się jednak, że amerykańska opinia 

publiczna, głównie dzięki akcji propagandowej prowadzonej przez senatora Boraha, 

była odmiennego zdania. Wg Maldwyna Jonesa Frank B. Kellog (sekretarz Stanu USA) 

otrzymał wiele petycji z ponad 2 mln podpisów, co spowodowało, ze wystąpił  

z kontrpropozycją przewidującą rozszerzenie grona sygnatariuszy paktu.  

27 sierpnia 1928 r. szesnaście państw podpisało pakt Brianda-Kelloga, wkrótce jednak 

ich liczba wzrosła do sześćdziesięciu dwóch. Państwa ustaliły, że użycie siły  

w stosunkach międzynarodowych usprawiedliwione będzie tylko celami obronnymi i że 

wyrzekają się wojny jako narzędzia prowadzenia polityki i sposobu rozstrzygania 

sporów95. 

                                                             
94 K. Micha łek, Na drodze…, s. 349. 
95 M. A. Jones ,  op.cit., s. 550. 
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W czasie wojny Stany Zjednoczone pożyczyły państwom Ententy duże sumy 

pieniędzy. Najwięcej pożyczek zaciągnęła Wielka Brytania - 3,6 mld dolarów i Francja 

- 1,9 mld. Po zakończeniu wojny, w latach 1919-22 kraje te zaciągały dodatkowo 

pożyczki na zakup żywności, odbudowę ze zniszczeń wojennych itp. Kongres Stanów 

Zjednoczonych powołał na początku lutego 1922 r. Komisję Zagranicznego Długu 

Wojennego, która określiła ogólne zasady spłaty długów przez państwa Ententy. 

Michałek przytacza, że miało to nastąpić w okresie do 1947 r. przy stopie odsetek  

co najmniej 4,25 proc. Pierwszym porozumieniem, jakie zostało zawarte, było 

porozumienie z Wielką Brytanią. Warunki proponowane przez USA uległy wielkim 

zmianom, a porozumienie stało się modelowym dla innych państw. I tak okres spłaty 

wydłużono do 62 lat. W przypadku Francji stopę procentową ustalono na 1,6 proc96.  

W czerwcu 1931 r., w obliczu kryzysu gospodarczego prezydent Hoover zaproponował 

przyjęcie rocznego moratorium na spłatę długów wojennych, co niespodziewanie 

spotkało się z dezaprobatą ze strony Francji. 23 grudnia 1931 r. Hoover podpisał 

rezolucję pozwalającą na realizację wspomnianej decyzji, wskutek czego państwa 

europejskie kolejno mogły ogłaszać zakończenie spłat. Jako pierwsza uczyniła  

to w połowie grudnia 1932 r. Francja97.  

W latach 30. USA popadły w kryzys i zamknęły się znowu w tradycyjnym 

ilacjonizmie. W ostatnich latach przed wybuchem II wojny światowej stosunki 

francusko-amerykańskie były jakby uśpione. Prezydent Franklin D. Roosevelt zajęty 

był odbudową ekonomiczną kraju po Wielkim Kryzysie, oferując zaledwie słabe 

moralne wsparcie krajom Europy, które wydawały się najbardziej przerażone wzrostem 

niemieckiej wojskowości. W obliczu przyjaźni między Hitlerem a Mussolinim, 

Francuzi próbowali układać się z Rosją, Wielką Brytanią i krajami Europy Zachodniej 

w celu odseparowania Włoch od Niemiec. Pomimo niepowodzenia, Kongres USA 

podtrzymał swoje ustawy o neutralności, zapewniając, że Stany Zjednoczone nie będą 

w stanie pomóc Europie w jej wojnie. Francuzi z entuzjazmem powitali przemówienie 

Roosevelta z 1937 r. o konieczności przeciwstawienia się faszyzmowi, byli jednak 

bardzo zawiedzeni, ze słowa te nie zostały poparte działaniami. Pomimo ciągłych 

zapewnień amerykańskiego ambasadora Williama C. Bullita o amerykańskim poparciu 

dla Francji, Roosevelt zachowywał dystans w stosunku do spraw europejskich i poparł 

                                                             
96 K. Micha łek, Na drodze…,  s. 354 
97 Ibidem, s. 355. 
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politykę appeasementu ogłoszoną przez Francję i Wielką Brytanię w 1938 r.  

Aż do 1941 r. USA trzymały się cały czas z boku.  

 

II WOJNA ŚWIATOWA 

Podczas II wojny światowej zaczęła się prawdziwa przyjaźń amerykańsko-

angielska, z pominięciem Francji. W tym przypadku miała miejsce raczej wzajemna 

niechęć. Porażka Francji w zaskakującym ataku niemieckim w maju 1940 r. dla wielu 

Amerykanów oznaczała koniec tego kraju. Kiedy generał Charles de Gaulle na falach 

radia BBC z Londynu wzywał rodaków apelem o przeciwstawienie się Niemcom, 

amerykański rząd wolał przychylić się do mianowanego w czerwcu premierem Francji 

starego francuskiego marszałka Henri Philippe Pétaine’a, którego uważał za bohatera  

I wojny światowej, a który doprowadził 22 czerwca do podpisania rozejmu z Niemcami 

i utworzenia rządu Vichy. Pomimo wszystkich wysiłków de Gaulle’a, by za wszelką 

cenę przeciwstawić się niemieckiej okupacji, Stany Zjednoczone trzymały go z dala, 

zamiast tego współpracując z Petainem i innymi dowódcami z rządu Vichy98.  

Charles de Gaulle przedstawiany był Rooseveltowi jako prawicowy generał, który dąży 

do przejęcia władzy w kraju. Wobec takiej postawy Stanów Zjednoczonych  

i zrozumienia, że interesy USA nie zawsze idą w parze z interesami słabszych 

sojuszników, gen. De Gaulle w 1941 r. podjął zabiegi o nawiązanie stosunków  

z Moskwą, co formalnie nastąpiło 26 września. 

24 grudnia 1941 r. de Gaulle zdecydował się przejąć z rąk Vichy dwie 

niewielkie, ale strategiczne wysepki francuskie: Saint-Pierre i Miquelon,  

które znajdowały się w pobliży Kanady. Spowodowało to ostrą reakcję Stanów 

Zjednoczonych, których de Gaulle nie poinformował o tej akcji i jeszcze bardziej 

zraziło do niego Amerykanów99. 

W październiku 1942 r. de Gaulle zjednoczył wszystkie główne organizacje 

ruchu oporu we Francji. Tymczasem Churchill i Roosevelt podejrzliwie spoglądali  

na działania generała. Churchill zaczął pomijać de Gaulle’a przy planowaniu operacji 

alianckich, a Roosevelt gotowy był nawet wycofać poparcie, jakie mu wcześniej 

                                                             
98 (edit.) B. Jentl es on,  T.  Paters on,  Encylopedia of U.S. Foreign Relations, vol.2., Oxford 
University Press, New York, Oxford 1997, p. 172. 
99 A. Bl ik , Charles de Gaulle czyli mit współczesny, Warszawa 1990, s. 72. 
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udzielił uznając Francję Walczącą (ruch kierowany przez de Gaulle’a) za symbol 

francuskiego ruchu oporu i swego partnera. 

Kiedy po nieudanej operacji aliantów w Afryce Północnej w listopadzie 1942 r. 

(o której de Gaulle nie został poinformowany) Pétaine stał się właściwie tylko 

marionetką w ręku Niemców. USA potrzebowały nowego sojusznika po stronie 

Francuskiej. Z powodu nieprzychylności Roosevelta w stosunku do de Gaulle’a, 

którego konsekwentnie osuwał od wszelkich działań, wybór padł na dowódcę wojsk 

francuskich w Afryce Północnej, gen. Henri Girarda. Jednakże w latach 1943-1944  

de Gallowi udało się zyskać opinię i autorytet lidera francuskiej Resistance (wszystkie 

organizacje ruchu oporu były podporządkowane de Gaulle’owi i strukturom 

gaullistowskim i trudno byłoby sobie wyobrazić, by dało się to zmienić), a następnie 

spowodować ustąpienie gen Girarda ze stanowiska. Mimo to Alianci nadal nie chcieli 

włączać de Gaulle’a do swoich prac, ani uznać Rządu Tymczasowego Republiki 

Francuskiej (przemianowanego 3 czerwca 1944 r. z Francuskiego Komitetu 

Wyzwolenia Narodowego). 

Roosevelt i de Gaulle nie pałali do siebie sympatią nie tylko na polu prywatnym, 

ale także ideowym. De Gaulle miał wizję silnej i niezależnej Francji, z licznymi 

terytoriami zamorskimi, zasiadającej przy stołach międzynarodowych konferencji. 

Kłóciło się z wizją Roosevelta. Prywatnie obu dzieliło podejście do rzeczywistości – 

Roosevelt był pragmatykiem i realistą, twardo stąpającym po ziemi, de Gaulle  

zaś romantykiem i idealistą. Jak twierdzi Andrzej Blik w swojej monografii 

poświęconej prezydentowi Francji „nawet wojnę oceniał w kategoriach moralnych. 

Jego odmowa podporządkowania się dyktatowi Hitlera znajdowała uzasadnienie nie 

tyle w rzeczywistych możliwościach oporu (…) ile w realnej niezgodzie na kapitulację, 

odrzuceniu wizji Francji zniewolonej przez tradycyjnego wroga, w wierze w wielkość, 

także przyszłą, swego kraju”100. Pomimo iż realnie Stany Zjednoczone potrzebowały 

pomocy de Gaulla, zwlekały z przyznaniem mu realnej władzy – nie konsultując  

m.in. lądowania Aliantów na Normandię. Stany Zjednoczone nie uznawały jego rządu 

aż do października 1944 r. W lipcu 1944 r. po kolejnych negocjacjach prowadzonych 

przez de Gaulle’a w Waszyngtonie przyznały prawo Francuskiego Komitetu 

Wyzwolenia Narodowego (jak wciąż nazywały rząd de Gaulle’a) do administrowania 

                                                             
100 Ibidem. 
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wyzwalanymi regionami we Francji101. Wobec takiej postawy Aliantów, de Gaulle 

pozwolił, by w czerwcu i lipcu dywizje francuskie wkroczyły do wyzwalanych miast 

wraz z dywizjami Aliantów. 25 sierpnia 1944 r. jednak, pomimo nakazu  

gen Eisenhowera, nakazał gen. Philippe Leclercowi, dowódcy Pierwszej Dywizji 

Francuskiej wejść do Paryża. Następnego dnia Amerykanie proklamowali wyzwolenie 

Paryża przez armię francuską. Ta niesubordynacja de Gaulle’a w stosunku do rozkazów 

Eisenhowera powtórzyła się jeszcze kilkakrotnie w trakcie kampanii zimowej  

1944-1945, kiedy de Gaulle próbował w ten sposób odzyskać prestiż armii francuskiej. 

Pośpiech, z jakim Stalin utworzył komunistyczny rząd w Polsce sprowokowały 

Churchilla i Roosevelta do rewizji wcześniejszych postanowień z Teheranu102. Podczas 

kolejnego spotkania Wielkiej Trójki w Jałcie (4-11 luty 1945 r.) miano zdecydować  

o sposobach dalszego prowadzenia wojny w celu jej jak najszybszego zakończenia, 

podjąć decyzję w sprawie struktury i zakresu działania Organizacji Narodów 

Zjednoczonych, która miała zastąpić nieudaną Ligę Narodów oraz skonkretyzować 

koncepcje podziału pokonanych Niemiec na strefy okupacyjne, a Europy na strefy 

wpływów. W kwestii podziału Niemiec, pomimo wyraźnego oporu stawianego przez 

delegację amerykańską, zdecydowano, że ze strefy brytyjskiej i amerykańskiej 

wydzielona zostanie dodatkowo francuska strefa. 

 

OKRES POWOJENNY - PLAN MARSHALLA 

Stosunki francusko-amerykańskie po II wojnie światowej były zdecydowanie 

chłodne i mało przyjazne, pomimo iż charakteryzował je rodzaj wzajemnej zależności. 

Francja w okresie rekonstrukcji musiała polegać na amerykańskiej sile gospodarczej  

i ekonomicznej, Stany Zjednoczone zaś – chcąc walczyć z komunizmem - na rozległej 

terytorialnie Francji103. Pomiędzy 1944 a 1952 r. USA „wpompowały” we Francję  

5,5 Billiona dolarów, z czego ok. 2,9 Billionów wynikało bezpośrednio z tzw. „Planu 

Marshalla”.  

                                                             
101 Ibidem, s. 81. 
102 Konferencja z udziałem USA, Wielkiej Brytanii i ZSRR 28 listopada – 1 grudnia 1943 r. 
Zasadniczym tematem było uzgodnienie współdziałania w dalszym prowadzeniu wojny. Roosevelt i 
Churchill przychylili się do sugestii Stalina przesunięcia granicy polskiej na zachód na Odrze i 
oparcia jej granicy wschodniej na linii Ribentrop-Mołotow. Ustalono też, że przyszłe państwo 
Polskie powinno pozostawać w „przyjaznych stosunkach” ze swym wschodnim sąsiadem, co w 
praktyce oznaczało całkowitą zależność Polski od ZSRR. 
103 edit.: B. JENTL ESON ,  T.  PATER SON,  op. cit., p. 173. 
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Po zakończeniu wojny Stany Zjednoczone szybko przekonały się, że szczerość  

i dobra wola ZSRR okazały się naiwnością. Już w 1947 r. widoczne było, że krajom 

oddanym pod kuratelę ZSRR nie pozwala się decydować o własnym losie, a Stalin 

konsekwentnie próbuje dokonywać dalszych agresji poprzez działanie partii 

komunistycznej w krajach będących w centrum jego zainteresowania. Dodatkowo 

Stany Zjednoczone zaniepokoił fakt zawetowania przez ZSRR na forum ONZ rezolucji 

zmierzającej do kontroli doświadczeń z energią atomową. Amerykanie doszli więc  

do wniosku, że tylko polityka stanowczości, zarówno USA, jak i innych 

demokratycznych państw, jest w stanie powstrzymać Stalina. By wzmocnić siłę tych 

państw, rząd Trumana wystąpił z ogólnym planem pomocy gospodarczej. Głównym 

organizatorem planu był pełniący wcześniej funkcję szefa sztabu amerykańskich sił 

zbrojnych, sekretarz stanu generał George C. Marshall, który ogłosił go podczas 

przemówienia na Uniwersytecie Harvarda 5 czerwca 1947 r. Wg planu, Stany 

Zjednoczone gotowe były pomóc finansowo krajom europejskim, które opracowałyby 

program odbudowy. 

Natychmiast po apelu z Harvardu, w dniach 27 czerwca do 2 lipca 1947 r.  

ministrowie spraw zagranicznych Francji George Bidault, Anglii Ernest Bevin i ZSRR 

Wiaczesław Mołotow spotkali się w Paryżu. Jednak nie udało się wypracować żadnego 

porozumienia ze względu na Mołotowa, który z góry odrzucał wszystko zarzucając 

Stanom Zjednoczonym działanie z pobudek imperialistycznych, a Francji i Wielkiej 

Brytanii bycie „wspólnikami hegemonii wielkiego mocarstwa, którego cała Europa 

powinna się obawiać”. 2 lipca 1947 r. Bidault napisał w nocie do Prezydenta: 

„Chciałbym, z mojej strony, ostrzec delegację sowiecką przed wszelkim działaniem, 

które w konsekwencji podzieli Europę na pół” 104. Francja i Wielka Brytania 

zaproponowały udział w programie 22 krajom europejskim, z których 16 odpowiedziało 

pozytywnie, wobec czego w lipcu 1947 r. powołano Komitet do Spraw Europejskiej 

Współpracy Gospodarczej (Commitée on European Economic Cooperation, CEEC). 

3 kwietnia 1948 r. amerykański Kongres (mimo wcześniejszego podziału zdań) 

uchwalił Ustawę o współpracy gospodarczej (Economic Cooperation Act),  

która w pierwszym roku jej funkcjonowania pochłonęła 5,3 mld dolarów.  

W późniejszym czasie suma ta wzrosła do 13,2 mld dolarów. Partnerami tej współpracy 

                                                             
104 K. Micha łek, Na drodze…, s. 53. 
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po obu stronach oceanu były Administracja do Spraw Współpracy Gospodarczej 

(Economic Cooperation Administration) w USA i CEEC w Europie105. 

 

UTWORZENIE NATO 

W marcu 1948 r. w obliczu zagrożenia ze strony ZSRR Wielka Brytania, 

Francja, Belgia, Holandia i Luksemburg utworzyły sojusz wojskowy, zwany paktem 

brukselskim. Jednakże obawa przed ewentualną agresją radziecką była tak wielka,  

że odczuwana była potrzeba poszerzenia paktu o udział USA. 4 kwietnia 1949 r. 

podpisano w Waszyngtonie układ między Stanami Zjednoczonymi, Kanadą, 

sygnatariuszami paktu brukselskiego oraz pięcioma innymi krajami europejskimi, 

powołujący do życia Organizację Paktu Północnoatlantyckiego (North Atlantic Treaty 

Organization - NATO). Uznano za zasadę, że atak na któregokolwiek z sygnatariuszy 

będzie odebrany jako wystąpienie przeciwko wszystkim państwom członkowskim 

NATO.  

 

WOJNA W KOREI 

W 1945 r. Korea została podzielona na dwie strefy okupacyjne wzdłuż  

38. równoleżnika - amerykańską i radziecką. Z czasem linia ta stała się granicą 

pomiędzy komunistyczną Północą a prozachodnim Południem. Zarówno wojska 

radzieckie, jak i amerykańskie opuściły ten kraj w 1949 r., ale zanim to się stało obie 

strony pozostawiły po sobie znaczne ilości sprzętu wojskowego. 24 czerwca 1950 r. 

armia północnokoreańska wkroczyła na terytorium Południowej Korei. Reakcja 

Amerykanów była natychmiastowa - Prezydent Truman wydał decyzję udzielenia 

wsparcia morskiego i powietrznego. Kilka dni później zaangażowano też siły lądowe. 

Rada Bezpieczeństwa ONZ, potępiła agresję ze strony Korei Północnej, wzywając 

jednocześnie państwa członkowskie do udzielenia Korei Południowej niezbędnej 

pomocy. Choć wezwanie to spotkało się z pozytywnym oddźwiękiem aż szesnastu 

państw, wojna w Korei pozostała wojną Amerykanów106. 

 

 

 
                                                             
105 Ibidem, s. 54. 
106 M. A. Jones , op. cit., s. 602. 
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INDOCHINY 

Nieco inaczej sytuacja wyglądała w Indochinach. Od połowy XIX w. Francja 

posiadała tam swoją kolonię, która w lipcu 1941 r. na podstawie umowy z rządem 

Vichy została przejęta przez Japonię. W 1945 r. w obliczu własnych problemów Japonia 

proklamowała niezależne państwo Wietnam, złożone z trzech prowincji: Tonhnu, 

Annami i Kochinchiny pod rządami cesarza Annami, Bao Dai. Wcześniej jednak  

do Wietnamu przeniknęły wietnamskie oddziały partyzanckie związane  

z ugrupowaniem Wietminh, kierowanym przez komunistę Ho-Chi-Mina, które stawiały 

opór armii japońskiej.  

Po kapitulacji Japonii w sierpniu 1945 r. siły zbrojne Wietminhu zajęły stolicę 

Tonhu, Hanoi, a wkrótce także stolicę Kochinchiny – Sajgon. Francuzi, którzy nadal 

uważali Indochiny za swoją strefę wpływów, podjęli interwencję. Zdołali opanować 

sytuację w Konchininie i Annanie, ale nie podołali w Tonhnu, co wykorzystał  

Ho-Chi-Min i proklamował tam Demokratyczną Republikę Wietnamu. Ponieważ 

przywódcę wciąż popierał chiński rząd Czang-Kai-Szeka, a na terenie republiki 

stacjonowała duża liczba chińskich wojsk, jej niepodległość stała pod znakiem 

zapytania. Ho-Chi-Min zdecydował się więc 6 marca 1946 r. na podjęcie porozumienia 

z Francuzami, na podstawie którego Demokratyczna Republika Wietnamu stała się 

częścią Federacji Indochińskiej pod ogólnym patronatem Francji. Dzięki temu 

doprowadzono do wycofania się armii chińskiej z terytorium Wietnamu. 

Ho-Chi-Min wychodził z założenia, że porozumienie daje mu prawo  

do reprezentowania całej federacji, co przyczyniło się do konfliktu z Francją. 

Potajemnie organizował komunistyczną partyzantkę i 19 grudnia 1946 r. doprowadził 

do powstania, które rozpoczęło się od masakry francuskiej ludności w Hanoi.  

Na początku Francuzom udawało się przejąć kontrolę nad krajem, proklamując nawet 

Zjednoczone Państwo Wietnamskie. Początkowo Stany Zjednoczone uznawały  

tę wojnę za konflikt kolonialny i wstrzymywały się od działania. Jednak w 1950 r.  

Ho-Chi-Min zaczął otrzymywać wsparcie z Chin, co spowodowało zmianę postawy 

Amerykanów. Wiosną 1953 r. armia Cho-Hi-Mina zajęła północny Laos, Francuzi 

założyli wtedy ufortyfikowaną bazę w dolinie rzeki Dien Bien Phu, przy granicy 

wietnamsko-laotańskiej. Administracja Trumana zaczęła postrzegać Francuzów 

wspierających Republikę Kochinchiny jako kraj przeciwstawiający się komunizmowi  
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i wspierając ją jednocześnie w Indochinach zarówno i politycznie, gospodarczo,  

jak i militarnie, tak że w 1954 r. USA zaspokajały aż 80 proc. Francuskich potrzeb 

związanych z wojną. Niestety pomoc ta nie przekładała się na sukcesy Francji w walce 

z wojskami Ho-Chi-Mina, a Stany Zjednoczone nie wzięły bezpośredniego udziału  

w wojnie, choć w krytycznym momencie, w czasie ciężkich tygodniowych walk 

podczas oblężenia Dien Bien Phu wiosną 1954 r., prezydent Eisenhower rozważał 

możliwość bombardowań pozycji wietnamskich. Ostatecznie do tego nie doszło.  

7 maja 1954 r. Paryż podjął decyzję o zakończeniu wojny. Negocjacje pokojowe 

toczyły się w Genewie i zakończyły w czerwcu uzgodnieniem warunków zawieszenia 

broni. Ponadto ustalono podział Półwyspu Indochińskiego na trzy samodzielne 

państwa: Laos, Kambodżę i Wietnam. Wietnam do czasu rozpisania ogólnokrajowych 

wyborów, czyli w ciągu dwóch lat, miał być podzielony wzdłuż 17. równoleżnika  

na komunistyczny Wietnam Północny ze stolicą w Sajgonie i niekomunistyczny 

Wietnam Południowy ze stolicą w Hanoi. Ustalenia genewskie nie spotkały się  

z akceptacją ze strony USA, które uznawały je za zbyt wymuszone, ale jednocześnie 

zobowiązały się do ich respektowania. Tymczasem przewidywania co do wyniku 

wyborów wskazywały na zwycięstwo komunistów w obu częściach Wietnamu.  

Wobec takich prognoz Stany Zjednoczone podjęły kroki zmierzające do poparcia 

przywódcy Wietnamu Południowego Ngo Dinh Diemowi, który postanowił  

nie dopuścić do wyborów i od 1954 r. udzielały mu pełnego poparcia finansowego  

i militarnego. 

We wrześniu 1954 r. na wzór NATO powołana została Organizacja Paktu Azji 

Południowo-Wschodniej (South-East Asia Treaty Organization - SEATO), której 

członkami były Francja, Wielka Brytania, USA, Australia, Nowa Zelandia, Pakistan, 

Tajlandia i Filipiny. Jednakże jej sygnatariuszy nie wiązało zobowiązanie do zbiorowej 

obrony, a jedynie do konsultacji państw członkowskich w wypadku napaści na któreś  

z nich. Ciężar obrony tymczasem spoczywał na USA107.  

 

KANAŁ SUESKI 

Polityka Stanów Zjednoczone na Bliskim Wschodzie toczyła się w obszarze 

konfliktu egipsko-izraelskiego. Egipt rządzony był przez proradzieckiego  

                                                             
107 Ibidem, s. 622. 
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i antyizraelskiego przywódcę - pułkownika Gamala Abdela Nasera. Chcąc zapewnić 

sobie jego przychylność w kontekście polityki z Izraelem, Amerykanie zapewnili 

Nasera o pomocy finansowej dla egipskich planów budowy tamy i hydroelektrowni na 

Nilu w pobliżu Asuanu wpłynęli na rząd Wielkiej Brytanii, by te w 1954 r. wycofały 

swe wojska ze strefy Kanału Sueskiego. Mimo to Naser podpisał ze Związkiem 

Radzieckim umowę na dostawy broni, uznał rząd Chińskiej Republiki Ludowej  

i zintensyfikował operacje militarne na granicy z Izraelem. Wobec postawy Nasera  

19 lipca 1956 r. Dulles wycofał ofertę sfinansowania budowy tamy, w odpowiedzi na 

co Naser – by zapewnić Egiptowi finanse na budowę tamy - znacjonalizował strefę 

Kanału Sueskiego, będącą własnością francuskich i brytyjskich akcjonariuszy, którzy 

mieli odtąd płacić za prawo korzystania z kanału. Brak możliwości korzystania z kanału 

pozbawiał Francję i Wielką Brytanię bezpośredniego dostępu do bliskowschodnich złóż 

ropy naftowej. Administracja Eisenhowera planowała działania pokojowe zmierzające 

do rozwiązania konfliktu, ale w tej sytuacji reakcja Francji i Wielkiej Brytanii była 

natychmiastowa. Porozumiały się z Izraelem, który 29 października 1956 r. 

wypowiedział Egiptowi wojnę i bez konsultacji z USA dwa dni później poinformowały 

o wysłaniu do strefy Kanału Sueskiego własnych jednostek wojskowych z zamiarem 

rozdzielenia walczących stron, a także ochrony tranzytu. Tego samego dnia ich wojska 

bombardowały Egipt108. 

Stany Zjednoczone znalazły się w krytycznej sytuacji – po pierwsze konflikt 

wybuchł w momencie kampanii wyborczej, w której Eisenhower ubiegał się  

o reelekcję, po drugie 5 listopada ZSRR zagroził interwencją w obronie Egiptu.  

W obliczu zbieżnej w czasie agresji ZSRR na Węgrzech, którą USA zdecydowanie 

potępiały, administracja Eisenhowera nie miała innego wyjścia jak potępienie obu 

agresji. 6 listopada wystąpiła więc do ONZ o uchwalenie rezolucji wzywającej do 

wycofania się agresorów oraz uchwalenia embarga na dostawy ropy do tych krajów. 

Interwencja brytyjsko-francuska została niemal jednogłośnie potępiona przez światową 

opinię publiczną. To spowodowało, że tego samego dnia nastąpiło zawieszenie broni  

i do końca grudnia oddziały brytyjsko-francuskie wycofały się ze strefy kanału109. 

 

 
                                                             
108 Ibidem, s. 624. 
109 K. Micha łek, Na drodze…, s. 161. 
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WOJNA ALGIERSKA 

W pierwszych latach po II wojnie światowej rząd francuski usiłował utrzymać 

swój stan posiadania w koloniach afrykańskich: Algierii, Tunezji i Maroku, w których 

mieszkała liczebna populacja Francuska. Za pomocą represji tłumione były wszystkie 

przejawy dążeń niepodległościowych. Jednak wskutek wydarzeń w Indochinach 

utrzymanie francuskiej władzy w afrykańskich koloniach nie było już oczywiste.  

O ile Maroko i Tunezja stanowiły odrębne państwo pod protektoratem francuskim  

i nadanie im suwerenności odbyło się w sposób łagodny, o tyle w przypadku Algierii, 

będącej departamentem francuskim i zamieszkiwanej przez około milion Francuzów 

oraz miejscem o bardzo silnych dążeniach niepodległościowych, nie było to już takie 

łatwe. 1 listopada 1954 r. doszło tam do wybuchu powstania skierowanego przeciwko 

Francji, którym dowodziła wyjątkowo brutalna, wspierana przez Egipt jednostka 

terrorystyczna pod nazwą Front Wyzwolenia Narodowego, którym kierował  

Achmed-Ben-Belli. Ofiarami organizacji stawali się nie tylko Francuzi, ale także 

współpracujący z nimi Algierczycy. 

Francja liczyła na międzynarodową pomoc w tym konflikcie. Tymczasem Stany 

Zjednoczone, które wcześniej uwikłały się w sprawę Indochin, dały Francuzom jedynie 

niewielkie wsparcie w ramach konfliktu. W październiku 1956 r. Francja 

rozwścieczona egipskim wsparciem dla rebeliantów połączyła swe siły z Wielką 

Brytanią i Izraelem w strefie Kanału Sueskiego. To spotkało się z akcją odwetową  

ze strony prezydenta Eisenhowera. Francja poczuła się upokorzona taką odpowiedzią, 

Osłabienie francusko-amerykańskich relacji pchnęło francuskich liderów do wniosku, 

że nie należy ufać Waszyngtonowi i że Francja powinna posiadać własną broń 

nuklearną110. 

Wojna w Algierii nabrała tempa po wydarzeniach w Kanale Sueskim  

i rozprzestrzeniła się na niepodległą Tunezję i Maroko. W 1958 r. powstał Tymczasowy 

Rząd republiki Algierii, z którym Francja musiała podjąć rokowania. Kiedy Stany 

Zjednoczone zaproponowały mediacje w wojnie, osłabiony, prawie pokonany rząd 

francuski zgodził się na nie. Francuskie wojska, zirytowane brakiem podpory ze strony 

cywilów w Algierze, wezwały do powrotu gen. De Gaulle’a, jako jedynej osoby, która 

mogłaby skutecznie pokierować armią. W ten sposób de Gaulle stał się ostatnim 

                                                             
110 (edit.) B. Jentl es on,  T.  Pa ters on,  op. cit., p. 174. 
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premierem IV Republiki. Pomimo nacisków osadników francuskich i wielu organizacji 

na terenie Francji, gen. De Gaulle odmówił wcielenia Algierii do Francji.  

3 lipca 1962 r. Algieria proklamowała swoją niepodległość, a prezydentem i premierem 

został Achmed Ben-Bella. 

 

PREZYDENTURA DE GAULLE’A I WYCOFANIE SIĘ FRANCJI Z NATO W 

1966 R. 

Po przejęciu władzy przez de Gaulle’a stosunki amerykańsko-francuskie pełne 

były wyjątkowego dystansu. De Gaulle zażarcie bronił niezależności Francji, 

odrzucając wszystko co mogłoby ją blokować. Nie przyjmował amerykańskiego 

dyktatu, był nieufny w stosunku do amerykańskich inicjatyw, walczył o swobodę 

każdej decyzji. Choć utrzymywał dobre relacje z prezydentami Stanów Zjednoczonych 

(z wyjątkiem Johnsona, z którym nigdy nie udało mu się dojść do porozumienia),  

nie zmienił swojego stosunku do Stanów Zjednoczonych. Co zaskakujące, taka postawa 

budziła respekt i szacunek nie tylko wśród Francuzów, ale i … samych Amerykanów. 

Stany Zjednoczone co rusz alarmowane były poczynaniami Charles de Gaulle’a, 

który żądał np. stworzenia specjalnego dowództwa w NATO, w którym Francja 

mogłaby odgrywać dominującą rolę. Na polu europejskim również zaskakiwał 

Amerykanów – w 1963 r. podpisał traktat z Niemcami, wetując w tym samym czasie 

zgłoszenie Wielkiej Brytanii do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Oba kroki 

zostały podjęte, by pokazać francuską dominującą pozycję w Europie. 

28 marca 1961 r. nowowybrany amerykański prezydent John Kennedy 

zaprezentował w liście do Kongresu nową doktrynę, zmierzającą do zwiększenia 

potencjału militarnego USA i nowej strategii wojennej, mającej odstraszyć 

potencjalnego nieprzyjaciela od prób agresji lub wywołania wojny, zwanej Doktryną 

Elastycznego Reagowania (Flexible Response Doctrine). Polegała ona na znacznym 

rozbudowaniu i integracji sił NATO. Tymczasem Francja, nieufna skuteczności 

amerykańskiego programu rakietowego, a także amerykańskim intencjom od 1958 r. 

rozwijała program atomowy. Ponadto Francja rządzona przez de Gaulla zmierzała do 

odzyskania statusu mocarstwa. To powodowało coraz większe zaognianie się relacji na 

linii Paryż-Waszyngton. W lipcu 1966 r. Francja wycofała się ze struktur wojskowych 

NATO, pozostając członkiem Paktu tylko w sensie politycznym. (Ten ruch w rezultacie 
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ułatwił NATO przyjęcie Doktryny Elastycznego Reagowania w 1967 r.)111.  

Aby podkreślić totalną niepodległość Francji, generał de Gaulle zdecydował wycofać 

swój kraj ze struktur NATO, pozostając jednocześnie członkiem Paktu Atlantyckiego  

i konstruując swoją własną siłę uderzenia. Rozumowanie De Gaulle'a wydawało się być 

następujące: Pakt Atlantycki, którego Francja pozostawała członkiem poprzedza 

utworzenie struktur NATO. Tak więc Francja miała pełne prawo do pozostania 

członkiem Paktu Atlantyckiego. 28 października 1966 r. de Gaulle określił zasady 

współdziałania Francji z NATO: „Pozostając przy treści sojuszu atlantyckiego 

zawartego w 1949 r. – nie uznajemy żadnego obecnego ani ewentualnego przyszłego 

podporządkowania naszych sił obcej władzy. Za pięć miesięcy żaden sztab, żadna 

jednostka, żadna baza żadnej sojuszniczej armii nie pozostanie na naszym terytorium. 

Wojskowi, sprzęt, okręty, samoloty, które nosiłyby się z zamiarem dostania do nas, 

dokonają tego na mocy zezwoleń, których będziemy udzielali doraźnie. W okresie,  

w którym jednostki te będą się znajdowały we Francji, podlegać będą każdorazowo 

rozkazom dowódcy francuskiego (…)112” W Waszyngtonie obawiano się kryzysu, który 

może zachwiać układem i doprowadzić do wykruszenia się Paktu. Kwestię siły 

militarnej, nad którą debatowano pomiędzy 1960-65 r. przełożono na dalszy plan.  

Na pierwszy wysunęła się kwestia relacji Francja - NATO, która już od 1959 r. była 

problematyczna. Najzagorzalsi krytycy de Gaulle’a w Waszyngtonie - z Deanem Rusk, 

Georgem Ball, Deanem Acheson i Johnem McCloy chcieli Francję ukarać. Chodziło 

przede wszystkim o wyjście dwóch dywizji z Niemiec. Chcieli, by Mc Cloy, jadąc jako 

emisariusz prezydenta Johnsona do Bonn poprosił kanclerza Ludwika Erharda  

o wywarcie presji na de Gaulle’u, by ten albo te dywizje pozostawił pod patronatem 

NATO, albo wycofał z Niemiec. Wydalając siły sprzymierzone z Francji de Gaulle 

powoływał się na suwerenność narodu. Erhard mógł zrobić to samo w imieniu Niemiec. 

Z takimi właśnie instrukcjami Departamentu Stanu Mc Cloy pojechał do Bonn. 

Jednakże prezydent Johnson kazał Mc Cloy'owi odrzucić dane mu instrukcje  

i przekazać Erhardowi, że decyzja uległa zmianie. Kiedy Erhard spotkał się  

z de Gaullem prawie nie poruszył tematu i dwie francuskie dywizje pozostały na terenie 

Niemiec113. 

                                                             
111 Ibidem, s. 231. 
112 A. Bl ik , op. cit., s. 134. 
113 Ch. Coga n, Chasse-croise..., s. 31. 
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WOJNA W WIETNAMIE 

Wojna w Wietnamie tylko pogorszyła stosunki obu państw. Zgodnie z postanowieniami 

porozumienia w Genewie po dwóch latach w Wietnamie miały odbyć się wolne wybory 

w celu ustanowienia rządu dla wolnego Wietnamu. Przeciwny był im jednak premier 

południowego Wietnamu Ngo Dinh Diem, przekonany, że obecność Komunistów na 

północy nie pozwala na przeprowadzenie rzeczywiście wolnych wyborów.  

W październiku 1955 r., zgodnie z wolą społeczeństwa, ustanowił południową cześć 

kraju republiką i został jej pierwszym prezydentem, co tym samym pogrzebało ideę 

zjednoczenia Wietnamu Północnego z Południowym. Rząd Ngo Dinh Diema  

od początku cieszył się uznaniem Stanów Zjednoczonych. 

W 1957 r. w Wietnamie Południowym wybuchło zbrojne powstanie 

przeprowadzone przez partyzantkę komunistyczną Wietkong, szkoloną w Hanoi przez 

Ho-Chi-Mina. W 1960 r. powołany został Narodowy Front Wyzwolenia Wietnamu 

Południowego, który oznajmił, że celem działań partyzantki jest zjednoczenie kraju pod 

rządami komunistycznymi. 

Stany Zjednoczone (tak jak i Australia, Korea Południowa, Nowa Zelandia, 

Syjam i Filipiny), zgodnie z postanowieniami paktu SEATO, zdecydowały się na 

pomoc Południowemu Wietnamowi. Dla USA było to jednak coś więcej niż 

wywiązywanie się z postanowień paktu – była to próba powstrzymania 

rozprzestrzeniania się komunizmu na świecie. Od 1962 r. amerykańskie dowództwo sił 

zbrojnych stacjonowało w Sajgonie, a jednostki armii południowowietnamskiej 

zaopatrywano w amerykański sprzęt wojskowy i uzbrojenie. Z kolei armia 

północnowietnamska otrzymywała potężne wsparcie od ZSRR i Chin, a wkrótce 

przyłączyły się do niej także wojska Laosu i Kambodży. Od sierpnia 1964 r. 

Amerykanie bezpośrednio włączyli się do walk po stronie Południowego Wietnamu. 

Wojna prowadzona była wyjątkowo brutalnie, nie oszczędzając cywilów – w tym 

kobiet ani dzieci. 

Prezydent de Gaulle publicznie sprzeciwił się amerykańskiej polityce  

w stosunku do Południowej Azji. Twierdził, że wojna nie jest popularnym 

rozwiązaniem w oczach francuskiej opinii publicznej. Zaprezentował Stany 

Zjednoczone jako kraj, który ryzykuje rozprzestrzenienie się konfliktu na skalę 

ogólnoświatową w imię swojej obsesyjnej walki z komunizmem. Paryż przekonywał 

Waszyngton, że wojna nie jest w stanie zaprowadzić w Wietnamie demokracji. 
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Prezydent Johnson z kolei przeciwny był pozytywnym relacjom utrzymywanym przez 

Francję z Ho-Chi-Minem i uznaniu przez nią Komunistycznych Chin oraz ciągłemu 

nawoływaniu do zakończenia wojny. 

Propaganda, jaką prowadzono przeciwko wojnie w Wietnamie oddziaływała  

nie tylko na zwykłych obywateli, ale także na członków Kongresu USA. Ich zdania 

były równo podzielone, ale coraz częściej dawało się słyszeć głosy żądające 

bezwarunkowego zakończenia wojny. Do rozmów mających na celu zakończenie 

konfliktu przystąpiono w Paryżu. Uczestniczyli w nich przedstawiciele USA, 

demokratycznej Republiki Wietnamu i Wietnamu Południowego, ale także  

tzw. polityczne przedstawicielstwa Wietkongu. Porozumienie o zakończeniu wojny  

i ustanowieniu pokoju w Wietnamie podpisano w styczniu 1973 r. i w odniesieniu do 

USA miało charakter kapitulacji – Amerykanie zgodzili się na wycofanie wszystkich 

jednostek, pozwalając jednocześnie rządowi w Hanoi na pozostawienie jednostek armii 

północnowietnamskiej na terytorium Południowego Wietnamu. Rząd w Hanoi zgodził 

się na utrzymanie amerykańskiej pomocy gospodarczej dla Wietnamu Południowego. 

Rząd w Hanoi nie przestrzegał jednak zapisów porozumienia i wkrótce cały Wietnam 

pochłonęła fala komunizmu, represji i masowych egzekucji. 

 

ADMINISTRACJA NIXONA I BRETON WOODS 

 Prezydent Nixon bezskutecznie usiłował naprawić stosunki łączące jego kraj  

z Francją. Stany Zjednoczone ucieszyły się, kiedy następca de Gaulle’a, Georges 

Pompidou porzucił długo podtrzymywane przez swojego poprzednika weto wobec 

przystąpienia Wielkiej Brytanii do EWG. Stany Zjednoczone rozpoczęły także 

wspólnie z Francją potajemny program wymiany technologii nuklearnych, ale problemy 

ekonomiczne zaprzepaściły te plany. Administracja Nixona w 1971 r. wstrzymała 

wymienialność dolara na złoto wbrew porozumieniu z Bretton Woods, które miało 

przyczynić się do zapewnienia stabilności i płynności światowego handlu. Posunięcie to 

spowodowało wrogie nastawienie Francji, która odebrała je jako wojnę ekonomiczną  

z innymi krajami rozwiniętymi, mającymi duży zasób akcji w dolarach. Jedynym 

skutkiem amerykańskiej polityki był impuls do stworzenia Wspólnej Polityki Rolnej – 

europejskiego systemu subsydiów rolniczych, która zachwiała tradycyjną amerykańską 

dominacją na rynkach rolnych. 
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KONFLIKTY NA BLISKIM WSCHODZIE 

 Na przełomie lat 60 i 70. stosunki francusko-amerykańskie były mocno napięte 

z powodu wydarzeń, jakie miały miejsce na Bliskim Wschodzie. 

 Francja była głównym dostawcą broni do takich krajów jak Libia, Algieria  

czy Irak, podczas gdy utrzymywała embargo na dostawy broni do Izraela jako wyraz 

dezaprobaty w stosunku do zajęcia przez ten kraj ziem arabskich wskutek Wojny 

Sześciodniowej w 1967 r. Prezydent Pompidou podczas wizyty w Stanach 

Zjednoczonych w 1970 r. spotkał się z ostrym protestem ze strony środowisk 

żydowskich zamieszkujących Chicago i Nowy Jork. Kiedy 6 października 1973 r. 

wybuchła Wojna Jom Kippur - wojna Izraela z koalicją Egiptu i Syrii (znana także jako 

wojna październikowa lub wojna ramadanowa) Stany Zjednoczone silnie popierały 

Izrael, podczas gdy Francja (uzależniona od bliskowschodnich dostaw ropy) utrudniała 

wysiłki USA w zaopatrywanie wojsk izraelskich odmawiając amerykańskim 

samolotom prawa do korzystania z francuskiej przestrzeni powietrznej. Francuski 

minister spraw zagranicznych Michel Jobert miał nadzieję przy okazji wojny wzmocnić 

związki Francji ze światem arabskim prowadząc interesy z OPEC i izolując tym samym 

USA. Amerykański sekretarz stanu Henry Kissinger zwrócił się do zdominowanej przez 

Amerykanów Międzynarodowej Agencji Energii, by koordynowała amerykańską, 

japońską i europejską politykę dotyczącą energii w kontekście OPEC. Jobert ostro 

skrytykował Europejczyków za poddanie się amerykańskiemu dyktatowi w tej 

kwestii114. 

 Po nagłej śmierci Georgesa Pompidou prezydentem Francji został 

konserwatywny (choć nie Gaullistowski) Valery Giscard d’Estaing. Za jego 

prezydentury Francja wzmocniła związki z Wschodnimi Niemcami. Chciał, by związki 

Francja-Niemcy były na tyle silne, by Europa mogła wypowiadać się w kwestiach 

polityki zagranicznej jednym głosem. Tymczasem w 1979 r. sowiecka inwazja  

w Afganistanie pokrzyżowała plany D’Estainga wzmocnienia relacji ze Stanami 

Zjednoczonymi – Francja odrzuciła wysiłki prezydenta Jimmiego Cartera, by nałożyć 

sankcje na ZSRR. Francuscy olimpijczycy wzięli też udział w igrzyskach w Moskwie  

w 1980 r., które zostały zbojkotowane przez amerykańskich sportowców. 

 

 

                                                             
114 (edit.) B. Jentl es on,  T.  Pa ters on,  op. cit., p. 176. 
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ADMINISTRACJA REAGANA 

W latach osiemdziesiątych Francja zachowywała rezerwę wobec polityki 

amerykańskiej. Wpływ miały na pewno względy ideologiczne (socjalistyczny prezydent 

François Mitterrand) i znaczne rozbieżności w ocenie polityki gospodarczej USA  

(np. amerykańską politykę monetarną z lat 1981-1982 uznawano w Paryżu za większe 

zagrożenie niż radziecki program zbrojeniowy). Ponadto problemem były kontrowersje 

wobec programu Strategiczna Inicjatywa Obronna (Strategic Defense Initiative – 

SDI115), W czerwcu 1985 r. Francja nie dopuściła do przyjęcia go przez NATO jako 

programu służącego wspólnej obronie krajów Paktu. Mitterrand obawiał się,  

że SDI wykluczy Francję spod ochronnego parasola USA. Podobnie, kiedy Reagan  

i sowiecki przywódca Michaił Gorbaczow podpisali 8 grudnia 1987 r. w Waszyngtonie 

„Układ o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu”  

(INF Treaty), Mitterrand zwalczał traktat twierdząc, że będzie on prowadził  

do „denuklearyzacji” Europy i neutralizacji polityki zagranicznej Niemiec w stosunku 

do Moskwy. 

Z jednej strony Mitterrand wykazywał solidarność z Waszyngtonem w kwestii 

polityki atomowej, z drugiej zaś pogarszał panujące amerykańsko-francuskie relacje.  

W 1982 r. Stany Zjednoczone sprzeciwiły się Europie w kwestii sprzedaży do ZSRR 

technologii do budowy gazociągu. Francuzi nie sprzeciwili się pomimo ostrych 

amerykańskich oskarżeń. W 1986 r. zaś Francja odmówiła amerykańskim samolotom 

dostępu do swojej strefy powietrznej, kiedy USA zamierzało zbombardować siedzibę 

libijskiego przywódcy Moammara al-Kadaffiego, nawet jeśli francuscy przywódcy 

prywatnie liczyli na jego upadek116. 

 Mimo wszystko trzeba jednak przyznać, że relacje społeczeństw francuskiego  

i amerykańskiego zrobiły niebywały pozytywny postęp. Hermetyczni dotąd Francuzi 

otworzyli się na amerykańskie kino, jedzenie i rozrywkę, czego doskonałym 

przykładem była budowa Euro-Disneylandu pod Paryżem. 

 

                                                             
115Program zaprezentowany przez Prezydenta USA 23 marca 1983 r., popularnie zwany 
programem "gwiezdnych wojen". Przewidywał budowę systemu obrony przeciwrakietowej 
opartego na umieszczonych w kosmosie satelitach, działach laserowych, pociskach kinetycznych 
itp. 
116 (edit.) B. Jentl es on,  T.  Pa ters on,  op. cit., p. 176 
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2.1 STOSUNKI FRANCUSKO-AMERYKAŃSKIE NA TLE WSPÓLNOTY  
I UNII EUROPEJSKIEJ 

 

Stosunki pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą zmieniły się w czasie 

trwania kadencji George’a Busha. Europa nie odczuwała już tak bardzo zagrożenia  

ze strony komunistycznego ZSRR, więc nie postrzegała Stanów Zjednoczonych jako 

gwaranta czy obrońcę swojej suwerenności. Relacje w stosunkach między 

poszczególnymi krajami europejskimi również uległy zmianie. Wielka Brytania dla 

administracji Busha nie była już tak ważnym partnerem jak dla administracji Reagana 

(stosunki Reagan - Thatcher były wręcz wzorcowe), za to strategicznym partnerem 

wydawały się być Zjednoczone Niemcy (może dlatego, że Bush personalnie odegrał 

dużą rolę w ich jednoczeniu). Francja z kolei zdawała się pozostawać na drugim 

miejscu, ale stosunki z nią nie były zbyt bliskie, mimo iż Paryż przez pewien czas dążył 

do ich zacieśnienia. 

Ze wszystkich sekcji o kompetencjach regionalnych Departamentu Stanu, 

najważniejsze w czasie kadencji George’a Busha było biuro ds. europejskich (istniało 

od 1949 r.) - zarówno pod względem liczby spraw, jakimi je obarczano, jak również 

pod względem ilości zatrudnionego w nim personelu (także osób na misjach 

dyplomatycznych). Jeśli nie brać pod uwagę dyplomatów i pracowników w placówkach 

zagranicznych, personel biura ds. europejskich liczył w latach osiemdziesiątych około 

sto trzydzieści osób, z co najmniej podobną liczbą pracowników niższego szczebla. 

Asystent Sekretarza, który znajdował się na czele biura, był zwykle otoczony przez 

pięciu asystentów pomocniczych sekretarza, w tym jednego noszącego tytuł głównego 

asystenta pomocniczego sekretarza, który odgrywał drugą rolę w biurze. Każdy  

z asystentów pomocniczych sekretarza był odpowiedzialny za różne kierunki albo biura 

w swoim biurze. O ile jedno szczególne biuro zajmowało się sprawami  

Związku Radzieckiego, Wspólnota Europejska nie była traktowana jako jeden twór, 

którym zajmowałoby się jedno biuro. Sprawy Wspólnoty Europejskiej podzielone 

zostały pomiędzy cztery jednostki, w istocie podzielone wg kryteriów językowych  

i kulturalnych oraz z ewentualnym rozszerzeniem o dwa kraje nie będące członkami 

Wspólnoty. Tak więc sprawami Francji zajmowało się Biuro Europy Zachodniej,  

które odpowiadało też za sprawy czterech mocarstw Europy Południowo-Zachodniej: 

Francji, Włoch, Hiszpanii i Portugalii. Inne biuro zajmowało się sprawami Organizacji 
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Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), jeszcze inne - sprawami instytucji 

wspólnotowych w Brukseli i sprawami NATO łącznie117. 

Osobą, którą George Bush wybrał na swojego ambasadora w Paryżu był  

67-letni Walter Curley. Tak jak jego poprzednicy za administracji Reagana, Curley 

został  mianowany wg klucza politycznego w najdosłowniejszym tego słowa znaczeniu. 

W latach 40. studiował na Uniwersytecie w Yale. Tak jak Bush był specjalistą  

w dziedzinie paliw i jako inwestor dorobił się fortuny. Partycypował w finansowaniu 

kampanii wyborczej Busha w 1988 r. i kilka miesięcy po jego elekcji został mianowany 

ambasadorem w Paryżu. Curley był fascynatem monarchii europejskich, uważał ten 

system za pełen zalet i korzyści. Uważał, że wiele monarchicznych rodów ma spore 

szanse, by w niedalekiej przyszłości rządzić krajami na nowo. Szczególnie Francja, 

której społeczeństwo zdaniem Curleya żywiło sympatię dla systemu monarchicznego. 

Zaskakujące, że Bush i Baker zdecydowali się mianować monarchistę ambasadorem  

we Francji, która właśnie obchodziła 200-lecie Rewolucji Francuskiej118. 

Bardziej prestiżową ambasadą była ta przy Wspólnocie Europejskiej, 

mieszcząca się w Brukseli. Można by powiedzieć, że - obok tej w Bonn - była  

to ambasada o znaczeniu strategicznym, ze względu na relacje często skomplikowane 

pomiędzy Waszyngtonem a Wspólnotą. Co prawda Departament Stanu wolałby widzieć 

we Wspólnocie rodzaj strefy wolnej wymiany niż prawdziwą unię państw  

i by reprezentacja przy Wspólnocie nie nabierała większego znaczenia niż symboliczne. 

Tymczasem było to stanowisko wystarczająco ważne, a mianowani na nie nie byli 

osobami o znaczeniu drugorzędnym (ale też nie pierwszoplanowym). Łącznie w czasie 

prezydentury Reagana i Busha obejmowało je pięć osób, w tym troje doświadczonych 

dyplomatów, a dwoje z doświadczeniem pracy na stanowiskach wykonawczych. 

Wszyscy posiadali kompetencje dyplomatyczne lub ekonomiczne, które w pełni 

uzasadniały ich nominacje119. Tych dwoje doświadczonych dyplomatów to  

Thomas Niles i James Dobbins. Niles był najpierw zastępcą asystenta biura, następnie 

ambasadorem w Ottawie. Jego następca James Dobbins był w latach 1982-1985 jednym 

z zastępców sekretarza Richarda Burta w biurze ds. europejskich, a później w Bonn 

jako sekretarz. Przywołany na stanowisko na początku kadencji Busha był głównym 

                                                             
117 R. F. Zuber, Les dirigeants américains et la France pendant les présidences de Ronald Regan et de 
George Bush 1981-1993, L’Harmattan, Paris 2001, s. 201 
118Ibidem, s. 211. 
119 Ibidem, s. 212. 
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zastępcą asystenta sekretarza biura ds. europejskich kierowanego przez Raymonda 

Seitza, a po wyjeździe Seitza do Londynu mianowany w Brukseli (w tym samym czasie 

co Niles objął kierownictwo biura)120. 

Polityka zagraniczna Francji, ze względu na przynależność do  

Unii Europejskiej, jest ograniczona członkostwem w jej strukturach - w szczególności 

jeśli chodzi o negocjacje międzynarodowe dotyczące handlu, a czasem też dotyczące 

innych sektorów. Z tego powodu często Stany Zjednoczone nie mogą bezpośrednio ani 

wyłącznie negocjować z Francją, ale z Unią Europejską. Jednocześnie dla Francji jej 

członkostwo w Unii Europejskiej nie oznacza „uwięzienia”, ale pewien rodzaj ochrony: 

Stany Zjednoczone muszą myśleć nie tylko o zachowaniu Francji w sposobie 

negocjowania, ale o zachowaniu europejskim121. 

W omawianym czasie funkcje ambasadora Francji w USA pełnili kolejno: 

Jaques Andreani (1989-1995) absolwent Institut d'Études Politiques w Paryżu, 

absolwent École Nationale d'Administration. Był ambasadorem Francji w Egipcie  

i we Włoszech. François Bujon de L'Estang (1995-2002) – doradca premiera w latach 

1986-1988, ambasador w Kanadzie w latach 1989 – 1991 i Jean-David Levitte  

(2002-2007) – od 1981 r. stały przedstawiciel Francji przy ONZ, zastępca dyrektora ds. 

Zachodniej Afryki w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (1984) oraz zastępca 

dyrektora gabinetu Ministra Spraw Zagranicznych, Jeana-Bernarda Raimond  

w 1986 roku. Był stałym przedstawicielem Francji przy ONZ w Genewie (1988-1990)  

i doradcą dyplomatycznym prezydenta Republiki Jacquesa Chiraca od 1995 do 2000 r. 

A w latach 2000-2002 stałym przedstawicielem Francji przy ONZ w Nowym Jorku. 

Stany Zjednoczone przyglądały się różnym możliwościom integracji 

europejskiej z dużą życzliwością w stosunku do samego „tworu”, wykazując się nawet 

pruderyjną neutralnością. Nie wyrzekły się dogmatu zimnej wojny, na mocy której 

integracja europejska wytworzyła automatycznie Europę silną i przyniosła nowe życie 

partnerstwu atlantyckiemu122. 

Ważnym wydarzeniem dla Europy był fakt zjednoczenia Niemiec123. W owym 

czasie kwestia ta nie była też obojętna dla Stanów Zjednoczonych. Początkowo idea 

                                                             
120 Ibidem, s. 213. 
121  Ch. Coga n, Diplomatie à la français, Éditions Jacob-Duvernet, 2005, s. 311. 
122 H. Kiss inger, La nouvelle puissance américaine, tł. z ang. Odile Demange, Librairie Arthème 
Fayard, 2003, s. 53. 
123 O zjednoczeniu Niemiec w rozdziale 3.1 
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połączenia demokratycznych Niemiec z państwem zza żelaznej kurtyny niepokoiła 

amerykańskiego prezydenta. Obawiał się reakcji ZSRR, szczególnie, że chęć 

wyzwolenia się spod radzieckiej kurateli bardzo silnie dawała się już odczuć w innych 

republikach i krajach, będących pod wpływem ZSRR, np. w Polsce. 16 maja 1989 r. 

George Bush zaczął publicznie wypowiadać się na temat ewentualnego zjednoczenia 

Niemiec. Cztery dni później, 20 maja 1989 r. gościł w posiadłości w Kennebunkport 

prezydenta Francji Françoisa Mitterranda, z którym podjął ten temat, chcąc znać opinię 

na ten temat przywódcy jednego z europejskich krajów. Tydzień po tym jak Kohl 

wypowiedział się o możliwości zjednoczenia Niemiec, we wrześniu 1989 r. Bush 

oficjalnie i głośno mówił, że szybkie zjednoczenie jest możliwe. Przewidywano już 

spotkanie na Malcie, choć jeszcze tego publicznie nie obwieszczano, ale Bush liczył na 

to, że problem zostanie poruszony jako priorytetowy. Znał doskonale wrogie 

nastawienie przywódców francuskich, polskich i angielskich, a przede wszystkim 

sowieckich do kwestii zjednoczenia. I wiedział, że nie było ono pożądane w Europie. 

Rok później, w 1990 r., w dużej mierze dzięki Bushowi, Zjednoczenie Niemiec stało się 

faktem124. 

Waszyngton zdecydowanie popierał kwestię wyzwolenia narodowego krajów 

Europy Wschodniej, również ze względu na własne interesy, m.in. amerykański deficyt 

budżetowy, potrzebę skupienia się na własnych wewnętrznych problemach i chęć 

zmniejszenia militarnej roli Ameryki w Europie. Wykładając prawie milion dolarów, 

głównie dla Polski, Stany Zjednoczone chciały zachęcić pozostałe kraje Europy 

zachodniej do przekazywania pomocy finansowej dla krajów wschodnioeuropejskich, 

które właśnie się wyzwalały125. 

Transformacje, jakie dokonywały się w Europie centralnej (a także te na 

Bałkanach i w Związku Radzieckim) bardzo szybko przyciągnęły uwagę 

przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów Lee Hamiltona 

i jego podkomisji. Od 1989 r., kiedy zmiany te nabierały tempa, podkomisje 

poświęcały im wiele uwagi i regularnie zwoływały ściśle im poświęcone posiedzenia. 

20 lutego 1990 r. Hamilton, podobnie jak rok wcześniej, zwołał dwie podkomisje 

(międzynarodowej polityki ekonomicznej i międzynarodowego handlu) na serię 

                                                             
124  R. F. Z u ber, op. cit., s. 36 
125 J. Spa nier, Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych po II wojnie światowej, wyd. Adam 
Marszałek, Toruń 1998, s. 155. 
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spotkań poświęconych rozwojowi Komisji Europejskiej i formułowaniu wspólnego 

rynku w 1992 r.126.  

Zdecydowany sprzeciw prezydenta Busha spowodowała idea „europejskiej 

tożsamości w zakresie bezpieczeństwa i obrony” (ang. European Security and Defence 

Identity - ESDI, fr. l'Identité Européenne de Sécurité et de Défense - IESD), czyli próba 

koncepcyjnego powiązania ustanowionej w ramach Unii Europejskiej polityki 

zagranicznej i bezpieczeństwa z rolą NATO będącego podstawą europejskiego systemu 

zbiorowej obrony: 6 grudnia 1990 r., kilkanaście miesięcy po spotkaniu jakie  

François Mitterrand odbył z Georgem Bushem w Kennebunkport, podjął on  

z kanclerzem Niemiec Helmutem Kohlem wspólne zobowiązanie do utworzenia 

„rzeczywiście wspólnej polityki bezpieczeństwa i wspólnej obrony” dla Wspólnoty 

Europejskiej, poprzez rozwój Unii Zachodnioeuropejskiej i Europejskiej Unii 

Politycznej; przy czym ta druga miałaby stać się politycznym ramieniem Unii 

Europejskiej. Postanowienia te, wraz ze szczegółowym planem budowy UZE i EUP na 

potężne i efektywne instytucje Wspólnoty Europejskiej, zostały przedstawione  

4 lutego 1991 r. przez ministrów spraw zagranicznych Francji - Rolanda Dumasa  

i Niemiec – Hansa-Dietricha Genschera. Niemcy i Francuzi chcieli by UZE stało się 

blisko powiązane z NATO, zachowując jednocześnie swoją niezależność  

od zdominowanego przez Amerykanów sojuszu127. Projekt z wielką siłą przypomniał  

o zamierzchłych argumentach: de Gaulle i inni francuscy liderzy również próbowali 

stworzyć europejski system bezpieczeństwa zachowując podstawy sojuszu 

atlantyckiego i redukując amerykańską hegemonię w zachodniej Europie. Waszyngton, 

który dotychczas odpierał takie ataki teraz podjął zdecydowane działania,  

by przeciwstawić się wyzwaniu mającemu postać UZE128. W odpowiedzi  

w lutym 1991 r. Baker wysłał więc list do rządów Francji i Niemiec tak wrogi w swojej 

wymowie, że Mitterrand natychmiast go odrzucił. W liście Baker ostrzegał, że gdyby 

Europejczycy ośmielili się umniejszyć znaczenia NATO poprzez rozwój UZE,  

Stany Zjednoczone wycofają swoje wojska z Europy. W publicznej odpowiedzi na 

inicjatywę francusko-niemiecką 1991 r. prezydent Bush wyzwał sprzymierzeńców  

do opowiedzenia się czy chcą, by Ameryka wycofała się z obrony europejskiej. Ten list 

                                                             
126 R. F. Zu ber, op. cit., s. 495. 
127 O stosunkach Francja – USA w kontekście NATO w rozdz. 2.3 
128 F. Costigl iola  France and the United States. The Cold Alliance Since World War II, Twayne 
Publishers, New York 1992., s. 242.  
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wzmożył jedynie poczucie rozgoryczenia w Paryżu. Frederic Bozzo tak opisuje 

panującą wówczas atmosferę: „Z punktu widzenia Francji, porywczość Amerykanów  

do reformowania NATO oferuje tylko powierzchowność europeanizacji, nie powinno 

więc być interpretowane jako chęć „wykupu” europejskich celów z Francji. Ponadto 

wojna w Iraku i kontekst powojenny ... bez wątpienia ponownie zwiększyła się pewna 

nieufność Francuzów co do zbliżenia do NATO, które grozi w tych warunkach grą 

jedynie w jedną stronę” 129. Niemcy, zmuszone po raz kolejny do wyboru pomiędzy 

Stanami Zjednoczonymi a Francją, skłoniły się ku silniejszym Amerykanom. W marcu 

Baker spotkał się w Waszyngtonie z ministrem Genscherem i otrzymał od niego 

zobowiązanie, że NATO pozostanie najważniejszym organem w kwestiach 

bezpieczeństwa Europy Zachodniej130. Szczyt Bush-Mitterrand, jaki odbył się  w marcu 

1991 r. na Martynice uspokoił atmosferę. wzburzoną wcześniejszymi protestami  

ze strony Amerykanów. Jak się okazało nie na długo. Sytuacja zmieniła się znacznie 

dopiero za prezydentury Clintona, który zaakceptował dużą część elementów zawartych 

w ESDI, bez poświęcania roli Stanów Zjednoczonych131. 

Francja wydawała się nie mieć innego wyboru niż bronić europejskiego statusu 

quo. Podobnie jak Wielka Brytania, stała na pozycji przegranej w Europie, a nawet 

pojawiło się wrażenie głębokiego cofnięcia się wpływu Francji w Europie132. 

Po wojnie w Iraku i zmianie rządów w Moskwie, sytuacja w Europie znów 

wysunęła się na czoło zainteresowań komisji Hamiltona. Jesienią 1991 r., czyli w czasie 

przygotowań do szczytu w Maastricht, poświęcił Europie dwie serie spotkań 

dotyczących rozwoju stosunków Wschód-Zachód i sytuacji na Starym Kontynencie. 

Przy tej okazji komisja uczyniła coś, co zdarza jej się dosyć rzadko - zaprosiła na 

posiedzenie troje Europejczyków: Angielkę Shirley Williams, byłą deputowaną  

Izby Gmin, ówcześnie stacjonującą na Harvardzie, Francuza Dominique Moisi  

z Francuskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych (Institut Français de Relations 

Internationales - IFRI) i Niemca Josefa Joffe z Suddeutche Zeitung, by przedstawili jej 

europejską wizję i ocenę zachodzących zmian. Z całej trójki to właśnie Dominique 

Moisi był tą osobą, która przedstawiała podkomisji wizję najbardziej oryginalną,  

                                                             
129 F. Bozo, La France et l’OTAN, De la guerre froide au nouvel ordre européen, Maison, Paris, Milan, 
Barcelone, Bonn, 1991s. 188 i Ch. C oga n, Aliés éternels…, s. 332.  
130 F. Cos tigl iola , op.cit., s. 242. 
131 Więcej w rozdziale poświęconym współpracy na tle NATO 
132 R. F. Zu ber, op. cit., s. 74 



 

 85 

 

 

ale zarazem najbardziej krytyczną133. Zaskakujący był natomiast brak jasnej orientacji 

w odniesieniu do Europy wewnątrz samej komisji ds. Europy i Bliskiego Wschodu oraz 

brak wielkich debat - w przeciwieństwie do tego, co miało w tym czasie miejsce 

podobnej komisji, ale senackiej. 

Tożsamość europejska w kwestii obrony została wyrażona podczas szczytu 

europejskiego w Maastricht 9 i 10 grudnia 1991 r. przez deklarację ustanawiająca 

wspólną politykę zagraniczną i obronną. Sprawą, która stała się ważna i wymagała 

rozwiązania to kwestia Unii Zachodnioeuropejskiej, która ciągle pozostawała niejako 

pod ochroną NATO. Wg traktatu Brukselskiego, zmodyfikowanego w 1954, który 

stworzył Unię Zachodnioeuropejską, była ona uważana za zdającą się na NATO:  

„W wykonaniu traktatu wszyscy zawierający umowę oraz wszystkie organizmy przez nie 

wytworzone w ramach traktatu współpracują równo z Organizacją Traktatu 

Północnoatlantyckiego. Dla uniknięcia dublowania, Unia Zachodnioeuropejska  

i jej agencje będą zwracały się do NATO w sprawach wszystkich informacji i zdania  

w kwestiach militarnych”134. Traktat z Maastricht dawał Unii Zachodnioeuropejskiej 

możliwość stania się ramieniem zbrojnym UE: „Unia zwraca się z prośbą do  

Unii Zachodnioeuropejskiej (UZE) stanowiącej integralną część procesu rozwoju  

Unii Europejskiej, o wypracowanie i realizację decyzji i działań Unii, które mają skutki 

dla obronności135”.  Z drugiej zaś strony mówi: „Polityka Unii, zgodnie z niniejszym 

artykułem, nie prowadzi do naruszenia szczególnego charakteru polityki bezpieczeństwa 

i polityki obronnej niektórych państw członkowskich, respektuje zobowiązania 

niektórych państw członkowskich wynikające z Paktu Północnoatlantyckiego i jest 

zgodna ze wspólną polityką bezpieczeństwa i polityką obronną ustanowioną w tych 

ramach.136” Precyzuje również, że „Postanowienia niniejszego artykułu nie stoją na 

przeszkodzie rozwojowi bliższej współpracy pomiędzy dwoma lub więcej państwami 

członkowskimi na poziomie Billateralnym, w ramach UZE i Sojuszu Atlantyckiego, 

jeżeli tylko taka współpraca nie hamuje współpracy przewidzianej w niniejszym Tytule 

ani nie jest z nią sprzeczna.137” Pomimo wszystkich dwuznaczności i rodzajów 

                                                             
133 R. F. Zu ber, op. cit., s. 495. 
134 Ch. Cogan, Aliés éternels, amis ombrageux. Les Etats-Unis et la France depuis 1940, Bruylant, 
Bruxelles, 1999, s. 344 
135 TYTUł V, artykuł J.4 paragraf 1 - za Ch. Coga n, Aliés éternels…, s. 344 
136 TYTUł V, artykuł J.4 paragraf 4 - za Ch. Coga n, Aliés éternels…, s. 344 
137 TYTUł V, artykuł J.4 paragraf 5 - za Ch. Coga n, Aliés éternels…, s. 345 
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kompromisów, jakie doprowadziły do dwóch bliźniaczych szczytów w Rzymie 

(NATO) i w Maastricht (UE), sytuacja była zupełnie inna niż wcześniej: wewnętrzna 

tożsamość obronna Europejczyków nie uszła uwadze NATO, a w pierwszej kolejności 

Stanom Zjednoczonym, już w czasie szczytu138. 

W Rzymie deklaracja końcowa mówiła o „umocnieniu europejskich filarów 

sojuszu”. W Maastricht dawała się już odczuć chęć Europejczyków do własnej 

wewnętrznej wspólnej obrony. Intencje Francuzów od dawna były jasne - skruszyć 

amerykańską opiekę w kwestiach dotyczących obrony. Amerykanie z kolei chcieli 

sprecyzowania statusu, szczególnie w odniesieniu sił niemieckich, czego dowodem jest 

deklaracja podpisana podczas szczytu NATO w Oslo 4 czerwca 1992 r.139: 

„Potwierdzamy, zamiar zachowania, jeśli transformacja Sojuszu będzie trwała nadal, 

spójności operacyjnej, jaką mamy teraz i od której zależy nasza obrona. Podkreślamy 

znaczenie utrzymania Sojuszu, istniejących zobowiązań i zobowiązań sil NATO, 

 i nalegamy w związku z tym, aby podstawową odpowiedzialność sił odpowiedzialnych 

wobec UZE pozostało NATO zbiorowej obrony na mocy Traktatu 

Waszyngtońskiego”140. 

Mimo antagonizmów, jakie występowały pomiędzy Francją a Stanami 

Zjednoczonymi w kontekście usilnych prób wypracowania przez Francję europejskiego 

organu, który uniezależniłby wspólnotę od amerykańskiej obronności, francuski 

prezydent wydawał się być przychylnie nastawiony do swojego amerykańskiego 

partnera. W tekście napisanym w 1995 r. dotyczącym walki o władzę w Waszyngtonie  

i wizerunku, jaki ma Francja w oczach Amerykanów, François Mitterrand wyraził 

swoją sympatię w stosunku do George’a Busha. Dał do zrozumienia, że jego wybór na 

prezydenta w 1989 r. stał się faktem bardzo pozytywnym i korzystnym dla Francji. 

Oceniał Busha bezgranicznie lepiej niż Reagana, a jego prezydenturę jako dalece 

korzystniejszą dla Francji niż prezydentura Ronalda Reagana141. Z kolei Amerykanie, 

mimo, że zróżnicowani, mimo że 200 lat wcześniej sami przechodzili przez proces 

jednoczenia, nie zawsze wykazywali zrozumienie dla jednoczącej się Europy, dla jej 

                                                             
138 Ch. Coga n, Aliés éternels…, s. 345 
139 Ch. Coga n, Aliés éternels…, s. 346 
140 http://www.nato.int/docu/basictxt/b920604a.htm. pkt 7. (pobrane we wrześniu 2009) 
141 R. F. Zu ber, op. cit., s. 38. 
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debat i ciągłych prób wypracowania wspólnej drogi. Nie znaczy to jednak, iż nie 

zależało im na silnej Europie142. 

Traktat podpisany 2 października 1997 r. w Amsterdamie tylko powtórzył 

ustanowione w Maastricht zasady. Epizodyczna i iluzoryczna Wspólna Polityka 

Zagraniczna i Bezpieczeństwa, taką więc nadal pozostała. Problem polegał głównie na 

autonomii podejmowania decyzji przez Unię Europejską w stosunku do Stanów 

Zjednoczonych. Wydawać by się mogło, że podejmowanie decyzji bez udziału USA 

jest niezrozumiałe. Bez odpowiedzi pozostało również pytanie czy w dyplomacji  

w bloku atlantyckim mogłyby wspólnie istnieć dwa różne podmioty o podobnych 

kompetencjach143. 

USA odbierały wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa jako zagrożenie 

dla swojej hegemonii. Oczywiście w dziedzinie militarnej NATO łagodziło sytuację, 

ale główny problem stanowiła Unia Zachodnioeuropejska. Z europejską tożsamością 

obrony, fikcją, którą należało rozwiać zachcianki autonomii europejskiej w organizacji 

atlantyckiej, groźba WPZiB była tymczasowo oddalona. W kwestii dyplomatycznej, 

niemoc Europejczyków do odnalezienia się we wspólnych projektach i oddzielnych od 

projektów swoich protektorów była ciągle uspokajająca144. 

Na pierwszy rzut oka jednocząca się Europa, która stawała się Stanami 

Zjednoczonymi Europy, wyposażona w rząd federalny zajmujący się polityką 

zagraniczną, obroną i bezpieczeństwem, powinna posiadać również środki,  

by odgrywać rolę światowego mocarstwa o zdolnościach militarnych i obronnych145. 

Od zakończenia zimnej wojny debata na temat bezpieczeństwa europejskiego stała się 

dwuznaczna. O ile istniała niezaprzeczalna logika w stanowiskach zarówno francuskim, 

jak i amerykańskim, debata ewoluowała w kierunku pozycji francuskiej. Po pierwsze 

traktat z Maastricht dał podstawy prawne niezbędne do ustanowienia wspólnej polityki 

bezpieczeństwa i obrony. Pojawiła się ona wraz z nowymi formami współpracy 

militarnej, jak np. Eurokorpus146. 

                                                             
142 Szostkiewicz Adam, Krople Valerego, Polityka, nr 7 (2337), 16 lutego 2002, s. 38. 
143 J-P. Ferrier, L’Année diplomatique 1999. La synthèse annuelle des problèmes politiques 
internationaux, Gualino éditeur, Paris 1999, s. 96 
144 http://www. weu.int/ 
145 S. P. Kra mer , Les relation franco-americaines à l’épreuve de la crise au Kosovo, Politique 
étrangère, 2/2000, été 2000, s. 366. 
146 Ibidem. 
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Na Bałkanach w nienajlepszym momencie doszło do konfrontacji Unii  

z agresywną siłą tożsamościową, będącą skutkiem upadku komunizmu. W latach 90. 

wplątana w sprawy byłej Jugosławii Unia nie wykazała ani woli politycznej,  

ani możliwości strategicznych. Jej bezsilność reprezentowała poważne braki we 

wszystkich sferach, będących fundamentami konstrukcji europejskiej. Europejczycy 

nadal okazali się zależni od Amerykanów. Kryzys odkrył przed nowymi członkami  

z krajów Europy Wschodniej jej słabość, skłonił do szukania schronienia u boku 

amerykańskiego supermocarstwa i NATO147. 

Następująca wskutek doświadczeń w Bośni deklaracja z Saint-Malo była 

przejawem zrozumienia, że Europa potrzebuje własnych sił mogących podjąć się 

obrony i interwencji. Podczas brytyjsko-francuskiego szczytu 3 i 4 grudnia 1998 r. 

Blair i Chirac podpisali wspólną deklarację mówiącą o tym, że „Unia Europejska musi 

mieć zdolność do autonomicznych akcji popartych siłami wojskowymi oraz móc 

decydować o użyciu ich w przypadku odpowiedzi na międzynarodowe kryzysy. Pojęcie 

„autonomiczne akcje” oznaczało użycie autonomicznych obronnych sił europejskich, 

nazywanych siłami szybkiego reagowania, składających się z 50 do 60 tys. wojska,  

w tym sił powietrznych i morskich, zdolnych do służby trwającej dwa miesiące  

z możliwością przedłużenia do roku. Miały podlegać strukturom polityczno-

wojskowym przewidzianym przez Komitet Polityczny Bezpieczeństwa (COPS).  

Ze strony Francji była to alternatywa dla wrażenia, że stosunki ze zjednoczonymi 

Niemcami nieco się rozluźniły. Jednakże ścisła zażyłość militarna z Wielką Brytanią 

też nie była tak oczywista ze względu na fakt, iż te kilka lat później bardzo mocno 

militarnie związały się ze Stanami Zjednoczonymi, poprzez obecność połączonych sił 

np. w Afganistanie i Iraku148. 

Hubert Vedrine, francuski minister spraw zagranicznych w 1999 r.,  

nie ukrywał, że w jego oczach dążenie do realizacji założeń tożsamości europejskiej 

powinno skutkować zmniejszeniem dominacji Stanów Zjednoczonych: „Supremacja 

amerykańska przejawia się dzisiaj zarówno w ekonomii, pieniądzach, technologii, 

sprawach militarnych, co w stylu życia, języku, kulturze masowej zalewającej świat, 

kształtującej sposób myślenia i fascynuje nawet przeciwników Stanów Zjednoczonych 

(…). Wierni temu, co Ameryka myśli sama o sobie i o reszcie świata od dwóch wieków, 

                                                             
147 A. C ol let , Défense et Sécurité Internationale face aux defies XXIe siècle, Lavauzelle 2005, s. 78. 
148 R. F. Zu ber, op. cit., s. 35. 
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większość wielkich decydentów albo wielkich analityków amerykańskich ani przez 

chwilę nie wątpi w to, że Ameryka jest «niezbędnym krajem» i że w interesie ludności 

musi nadal dominować. (…) Ale bez wątpienia Amerykanie, nawet najszczersi z nich, 

nie wahają się sobie przypomnieć o tym, ze współczesność jest skutkiem totalnego 

bankructwa Europy wskutek ich własnych interesów i tego z pierwszej połowy  

XX wieku.149” Właściwie myślenie Védrina nie było bezpodstawne. W latach 90-tych 

polityka atlantycka Ameryki wahała się pomiędzy imperializmem a obojętnością, 

tendencją do traktowania Europy pomocniczo a skłonnością do widzenia jej tylko jako 

przedmiot do reportaży fotograficznych. Żaden poważny strategiczny dialog nie miał 

miejsca. Pomimo wielu inicjatyw unilateralnych, które były przedmiotem konsultacji, 

tylko raz podjęto jakąś decyzję150. 

Racjonaliści i ultraracjonaliści pośród francuskich decydentów podburzali  

do myślenia, iż Stany Zjednoczone wykażą się zrozumieniem dla ich motywacji, które 

pchają ich kraj do określenia tożsamości europejskiej, opartej na tej amerykańskiej,  

ale dla zapewnienia bezpieczeństwa151. 

Największa obecność Francji i wkład w system bezpieczeństwa europejskiego 

związany był bezpośrednio z wizją Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony 

(EPBiO), (ang. European Security and Deffence Policy - ESDP). Wkład był dwutorowy 

- po pierwsze poprzez nawoływanie do zwiększenia wydatków na obronę przez 

członków Unii, co miałoby przyczynić się do obniżenia ciężaru jaki noszą Stany 

Zjednoczone dla zaprowadzenia porządku na Bałkanach i odpowiedzieć na ewentualne 

przyszłe problemy, które mogły wybuchnąć w regonach np. wschodniej Europy.  

Po drugie tak długo jak Francja postrzegała Siły Szybkiego Reagowania (RRF) w ten 

sam sposób co Wielka Brytania (czyli bardziej jako partnera niż rywala NATO, EPBiO 

powinno pomagać w pogłębianiu więzi bezpieczeństwa pomiędzy Europą i Ameryką 

oraz między Europą Wschodnią i Zachodnią152. 

Spośród krajów europejskich to właśnie Francja była chyba najbardziej 

zainteresowana rozwojem Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. Widziała 

bowiem w programie szansę odbudowania swoich wpływów w Europie. Chociażby  

                                                             
149 H. Kis singer, op. cit., s. 49. 
150 Ibidem, s. 50. 
151 Ibidem, s. 52. 
152 T. Lans ford, B. Tash ev , Old Europe, New Europe and U.S. Renegotiating Transatlantic security 
in the Post 9/11 Era, ASGATE, 2005, s. 10. 
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z tego powodu Amerykanie dosyć ostrożnie podchodzili do kwestii rozbudowy 

programu. Bali się, że osłabienie ich pozycji w Europie może doprowadzić do 

osłabienia, a może nawet do rozbicia NATO. Swoją pozycję chcieli zachować dzięki 

programowi narodowej obrony przeciwrakietowej (National Missile Defence - NMD), 

która oficjalnie była tylko odpowiedzią na wzrastające zagrożenie rakietowe ze strony 

tzw. państw zbójeckich. W ocenie tych zagrożeń Stany Zjednoczone nie były jednak 

zgodne z państwami europejskimi, które nie popierały amerykańskiej obrony 

przeciwrakietowej, widząc w niej zagrożenie kolejnym wyścigiem zbrojeń oraz 

zagrożenie dla równowagi wewnątrz NATO (wskutek zaburzenia równowagi pomiędzy 

państwami sojuszniczymi)153. 

Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony była bez wątpienia tematem,  

który najlepiej obrazował powiązania pomiędzy współpracą atlantycką a integracją 

europejską. Doprowadziła do powołania sił europejskich obdarzonych władzą  

i ukierunkowaniem politycznym oficjalnie niezależnym od NATO. Projekt sił 

europejskich, zaprezentowany po raz pierwszy podczas szczytu francusko-brytyjskiego 

w Saint-Malo w grudniu 1998 r., odżył na nowo nazajutrz wydarzeń w Kosowie, 

podczas szczytu w Kolonii w czerwcu 1999 r. Plan został oficjalnie zaprezentowany  

21 listopada 2000 r. podczas spotkania europejskich ministrów obrony w Brukseli. Na 

mocy deklaracji podjętej na konferencji planistycznej o poprawie zdolności 

wojskowych Unii Europejskiej, plan zakładał rozwój sił do 2003 r. do 100 tys. ludzi, 

400 samolotów bojowych i 100 statków i 60 tys. mężczyzn zdolnych do pozostania 

przez okres roku na misji. Położono akcent na autonomię Unii Europejskiej w procesie 

podejmowania decyzji, pomimo istniejącej klauzuli pozwalającej na wymianę 

informacji z NATO154. 

Europejczycy, jak na mocarstwo przystało, chcieli odgrywać istotną rolę na 

międzynarodowej arenie, ale rolę odmienną niż Ameryka. Jeśli myśleli o użyciu 

własnych sił zbrojnych, to jedynie w przypadku misji pokojowych. To tak jakby 

zamierzali zrzucać na barki lepiej uzbrojonej i wyposażonej Ameryki operacje 

wymagające poświęceń i działania, sobie pozostawiając kwestie łagodzenia sporów czy 

przywracania pokoju155. 

                                                             
153 S. Koziej ,  Rakiety obronne, Polityka, nr 8 (2286), 24 lutego 2001, s.36. 
154 H. Kis singer, op. cit., s. 60 
155 W. Pa wł owski , Wuj trochę sam, Polityka, nr 44 (2374), 2 listopada 2002, s. 42 
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Rozbieżność interesów i niezrozumienie pomiędzy Francją a USA na 

płaszczyźnie Unii Europejskiej świetnie widoczna jest m.in. na przykładzie Chin. 

Interesy obu państw w tym regionie były kompletnie rozbieżne. Podczas gdy kwestia 

Chin spędza Amerykanom sen z powiek i ich interesy były tu typowo polityczno-

militarne (obecność militarna i gwarancja bezpieczeństwa w regionie gdzie nie 

brakowało potencjalnych źródeł konfliktów), dla Europejczyków to kraj o znaczeniu 

raczej geoekonomicznym niż geostrategicznym. To miejsce, w którym zagrożenia 

widziane oczami Waszyngtonu były tak wielkie, że w przypadku konfliktu żadnemu  

z państw europejskich nie przyszłoby do głowy działać samemu. Zresztą wizyta 

prezydenta Chiraca w Seulu w październiku 2000 r. pokazała, że członkowie Unii nie 

byli zdolni do uzgodnienia swojej postawy w temacie uznania Korei Północnej156. 

W niespełna pięć miesięcy od objęcia urzędu, następca Billa Clintona,  

George W. Bush, odbył podróż do Europy, by pozyskać sympatię Europejczyków  

i pokazać im, że Ameryka ma świetnego prezydenta, który jest w stanie rozwiać 

wszystkie dotychczasowe nieporozumienia. George W. Bush nie znał Europy. Nigdy 

nie zadał sobie trudu, by ją zwiedzić. W Europie cieszył się ponadto niezbyt pochlebną 

opinią. W pierwszej kolejności odwiedził Goteborg, gdzie odbywał się szczyt USA-EU. 

Bush bezskutecznie próbował przekonać Europejczyków do amerykańskiej koncepcji 

obronnej, a także do rozszerzenia NATO. Sukcesem natomiast było porozumienie z UE 

w sprawie rozpoczęcia kolejnej rundy negocjacji w ramach WTO dotyczących barier 

handlowych. W połowie czerwca Bush zawitał natomiast w niezwykle przyjaźnie  

i proamerykańsko nastawionej Polsce. Tej wizyty obawiała się głównie Francja. Polska 

wydawała się być krajem niezwykle oddanym i uległym Stanom Zjednoczonym,  

a w kontekście rozszerzenia Unii stwarzało to lęk, by nowe kraje członkowskie  

nie próbowały kierować unijną polityką w sposób nakreślany przez USA. 

W 2001 r. miała miejsce potencjalnie ważna konfrontacja pomiędzy USA  

a Europejczykami dotycząca niematerialnych wartości. Główną stawką była w niej rola 

systemu Narodów Zjednoczonych i ratyfikacja wielkich traktatów o znaczeniu 

światowym (od konwencji z Kyoto dot. środowiska po Międzynarodowy Sąd 

Kryminalny, przez porozumienia dot. spraw militarnych). Francuzi jako Europejczycy 

w ogóle, mieli w tych kwestiach wsparcie liczebne, a nierzadko również 

                                                             
156 Annuaire Français de relations internationals 2001, BRUYLANT, Bruxelles 2001, s. 47. 
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„mocarstwowe”. Zgoda pomiędzy Europejczykami była na wysokim poziomie, więc 

ich wysiłki skutecznie wygrywały np. podczas negocjacji w sprawie 

Międzynarodowego Centrum Handlu (Centre du Commerce International – CCI.  

ang.  International Trade Centre – ITC; agencji powiązanej z Organizacją Światowego 

Handlu i ONZ, mającej na celu pomoc krajom rozwijającym się - zwłaszcza krajom 

najsłabiej rozwiniętym - budować umiejętności związane z handlem i infrastrukturą, 

niezbędne do wdrożenia i korzystania z porozumień WTO oraz zwiększenia handlu) 

czy od momentu kiedy w grę wchodziły sprawy związane z organizacjami 

pozarządowymi. Polemizowanie z organizacjami pozarządowymi oznaczało nie tylko 

walkę z amerykańskim i nieamerykańskimi organizacjami pozarządowymi, ale także co 

jest nie mniej ważne, polityką systematycznego zbliżania amerykańskich fundacji 

filantropijnych, które odgrywały wielką rolę w organizacjach pozarządowych157. 

Tymczasem w obliczu wojny w Iraku w 2003 r. Europa wręcz przeciwnie - 

okazała się bezładnie podzielona. Koncepcja wspólnej polityki zagranicznej  

i wspólnego bezpieczeństwa okazała się pozbawiona wszelkich znamion. 

Ponieważ Francja nie była opętana rządzą środków ekonomicznych, 

możliwościami wojskowymi lub potencjalnym wpływem na sprawy globalnego 

bezpieczeństwa w tak silny sposób jak Stany Zjednoczone, Paryż miał możliwości 

raczej dopełnić niż komplikować wysiłki Waszyngtonu w celu rozwiązania kryzysu po 

11 września w świecie, zanim wymknie się spod kontroli. Francja mogła zrobić to na 

dwa sposoby, z których każdy przyczyniłby się do polepszenia stosunków ze Stanami 

Zjednoczonymi bez umniejszania sobie wizerunku. Pierwszy sposób to dołączenie  

do interwencji - niezależnie albo współpracując z USA lub innymi członkami NATO - 

w regionach świata, w których byłe francuskie kolonie stawały się „upadłymi” albo 

„upadającymi” krajami (tak jak w przypadku Haiti). Drugi - prowadząc zakrojone na 

małą skalę operacje, mające na celu zapobieżenie upadkom albo zachwianiu równowagi 

państw po ich upadku, do czego powołane były Siły Szybkiego Reagowania158. 

Wojna w Iraku 2003 r. pokazała upadek przyjaźni transatlantyckiej powstałej  

w 1917 r. wraz z przystąpieniem USA do wojny światowej. Przyjaźni trzech mocarstw - 

USA, Wielkiej Brytanii i Francji. Faktycznie pierwsze symptomy jej końca upadku 

były już widoczne podczas Kryzysu Sueskiego w 1956 r. Wielka Brytania i Francja 

                                                             
157 Ibidem, s. 48. 
158 T. La ns ford, B. Ta sh ev, op.cit., s. 10. 
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wyciągnęły z tej lekcji odmienne wnioski. Wielka Brytania - by nie wtrącać się  

w politykę USA i w jej sprawy strategiczne, Francja by uniezależnić się od USA 

poprzez własną politykę nuklearną159. 

17 lipca 2003 r. w Bercy doszło do spotkania Françoisa Loosa, młodszego 

ministra (odpowiednik wiceministra) ds. handlu zagranicznego Francji  

i Granta Aldonasa - podsekretarza ds. handlu zagranicznego USA. Poruszyli m.in. temat 

przygotowań do V Konferencji Ministerialnej Światowej Organizacji Handlu jaka miała 

się odbyć we wrześniu w Cancun w Meksyku. Unia Europejska i Francja oczekiwały 

bowiem od swojego amerykańskiego partnera reformy polityki rolnej Stanów 

Zjednoczonych, po tym jak Unia podjęła decyzję w sprawie wspólnej polityki rolnej. 

François Loos przypomniał, że „reformy prowadzone przez Unię Europejską muszą 

teraz doprowadzić USA do uczynienia tego samego w sprawie swojej polityki rolnej,  

a my musimy teraz znaleźć szybki sposób by ułatwić dostęp do lekarstw krajom 

rozwijającym się, smaganym pandemiami. To sprawa pilna politycznie  

i humanitarnie”160. Europa miała nadzieję, że USA staną po tej samej co ona stronie  

w negocjacjach prowadzonych w ramach WTO. W Cancun najbardziej 

kontrowersyjnym tematem miała być redukcja barier w handlu towarami rolnymi. Tutaj 

najwięcej do stracenia miały właśnie Unia Europejska i USA, których subsydia dla 

rolników pochłaniały co roku miliardy dolarów. Tymczasem w Cancun kraje biedne  

i rozwijające się - reprezentowane przez tzw. grupę G22 - doprowadziły do zerwania 

rozmów. G22 żądała jasnej deklaracji o likwidacji subsydiów eksportowych do 

towarów rolnych zwłaszcza w UE i USA. Nie chciała też dyskusji na temat 

forsowanych przez kraje najbogatsze tzw. tematów singapurskich (m.in. globalnych 

reguł dotyczących inwestycji i polityki konkurencji). 

W drugą rocznicę ataków na WTC i Pentagon Prezydencja UE w imieniu Unii 

wystosowała memoriał dla ofiar zamachów terrorystycznych, podkreślając, że „Unia  

z wielką determinacją zareagowała na te wydarzenia, w celu jak najszerszej współpracy 

międzynarodowej dla walki z terroryzmem (…) a także podjęła dialog polityczny  

z wieloma krajami i organizacjami regionalnymi, by uczulić je na potrzebę przyjęcia - 

zarówno na płaszczyźnie narodowej jak i międzynarodowej - środków adekwatnych  

i skutecznych natury legislacyjnej lub innej - by unicestwić terroryzm, tłumić jego 

                                                             
159 Ch. Coga n, Diplomatie à la français, s. 300. 
160 www.diplomatie.fr (pobrano we wrześniu 2003) 
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finansowanie i warunki sprzyjające rekrutowaniu terrorystów. (…) Unia Europejska 

potwierdza swoją solidarność z USA i wszystkimi innymi krajami, które padły ofiarami 

ataków terrorystycznych i deklaruje bardziej niż kiedykolwiek kontynuować swoje 

polityki wewnętrzne i strategię w zakresie współpracy międzynarodowej w celu 

zwalczania terroryzmu”161. 

W tym momencie pozwolę sobie wykroczyć poza ramy czasowe badanego 

okresu, ponieważ ważnym wydarzeniem, jakie zapisało się w historii stosunków 

francusko-amerykańskich była wizyta amerykańskiej dyplomacji we Francji w lutym 

2005 r. Na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu w Paryżu 8 lutego 2005 r. 

nowomianowana sekretarz stanu Condoleeza Rice (wcześniej doradca  

ds. bezpieczeństwa prezydenta George’a W Busha) wygłosiła przemówienie, podczas 

którego powiedziała, że prezydent Bush jest gotowy wzmocnić stosunki 

transatlantyckie. Ze najwyższy czas zapomnieć o niezgodach panujących w przeszłości: 

„Jeśli przypomnimy sobie nie tylko o tym, że mamy we wspólnocie siłę, ale także o tym, 

że mamy wspólną przyszłość zbudowaną na tej sile, to myślę, że nasze relacje staną się 

jeszcze mocniejsze162.” Dotyczyło to odnowienia energii w stosunkach amerykańsko-

francuskich i w stosunkach pomiędzy USA a UE. 

Fakt iż Condoleeza Rice zdecydowała się na to wystąpienia na Sciences Po,  

a Prezydent Bush odbył prywatne spotkanie z prezydentem Chirackiem tuż przed 

szczytem USA-UE 22 lutego 2005 r. w Brukseli świadczył o tym, że USA coraz 

bardziej zdawały sobie sprawę z faktu, że dobre stosunki z Francją mają strategiczne 

znaczenie dla dobrych stosunków transatlantyckich. Nie obyło się więc bez 

pochlebności - przy okazji wspólnej sesji fotograficznej tuż po obiedzie, prezydent 

Bush napomknął dziennikarzom, że za każdym razem kiedy spotyka się z prezydentem 

Chirackiem, ten zawsze ma dla niego jakąś dobrą radę. Chirac z kolei odwdzięczył się 

stwierdzeniem, że zawsze korzysta z ciepłych stosunków jakie łączą go z prezydentem 

Bushem, pomimo faktu, iż mają odmienne zdanie w temacie Iraku. Tego samego dnia 

podczas przemówienia w salach Concert Noble w Brukseli, które poprzedzało oficjalny 

obiad, Bush w sposób energiczny wyraził swoje poparcie dla silnej Europy: „Ameryka 

popiera demokratyczną wspólnotę europejską z tego samego powodu, a którego 

                                                             
161 Uczczenie pamięci ofiar zamachów 11 września 2001, deklaracja przewodniczącego w imieniu 
Unii Europejskiej. Bruxelles, 11 septembre 2003. 
162 Ch. Coga n, Diplomatie à la français, s. 307 
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popiera propagowanie demokracji na Bliskim Wschodzie - ponieważ wolność prowadzi 

do pokoju. Ameryka popiera silną Europę, bo potrzebuje solidnego partnera (…) Kraje 

naszego wielkiego sojuszu mają ... powołanie... Nasze ideały i nasze interesy są zbieżne: 

niosąc postęp i nadzieję krajom, które tego potrzebują, możemy przyczynić się  

do polepszenia wielu żyć, odbudować załamane kraje i wyeliminować przyczyny  

i sanktuaria terroryzmu.” Chirac odpowiedział w podobnym tonie: „Europa może być 

dla was wiarygodnym partnerem ... Świat, w którym żyjemy jest jeden. Nikt nie jest  

w stanie sam rozwiązywać problemów. Europa potrzebuje Stanów Zjednoczonych, tak 

jak Stany Zjednoczone potrzebują Europy”163. 

Wg Michaela Brennera i Guillaume Parmentier, autorów Reconciable 

Differences, „strategia Francji polegająca na wpisaniu swoich wewnętrznych 

interesów w pozycję wspólnoty europejskiej wzmacnia ją, kreując elementy 

zniechęcenia dla USA na wypadek gdyby chciały podważyć inicjatywy podjęte przez 

Paryż”. 164 Ale wg nich taka polityka prowadzona przez Francję, która polegała na 

multilateralizacji stosunków ze stanami Zjednoczonymi, mająca na celu 

zmaksymalizowanie swojej wagi wobec tego, co dalece wygląda na partnerstwo 

mocarstw, może także nieść szereg niekorzyści: „Wybór Francji polegający na 

uczynieniu z USA centralnego ogniwa polityki zagranicznej, daje priorytet wytworzeniu 

nowego modelu konsultacji i koordynacji pomiędzy UE a USA. Brak jednej z instytucji 

transatlantyckich, zajmującej się wyłącznie kwestią obrony jest szczególnie 

niebezpieczna dla Francji, ponieważ nie korzysta ona ani z bliskości jaką mają sieci 

partnerskie europejskie z środowiskiem amerykańskim, ani z statusu pełnego członka 

NATO, które ułatwiłoby dialog na tematy wojskowe w dosłownym słowa znaczeniu165.” 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
163 Ibidem. 
164 Ibidem, s.311. 
165 Ibidem, s.312. 
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2.2 STOSUNKI FRANCUSKO-AMERYKAŃSKIE NA TLE 
ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH 

 

Za czasów kadencji Geroge’a Busha dwóch dyplomatów będących u schyłku 

kariery obejmowało stanowisko stałego reprezentanta przy ONZ - w 1989 r. Thomas 

Pickering - weteran departamentu Stanu, były ambasador w Jordanii, Nigerii, 

Salwadorze i Izraelu. Od lutego 1992 r. Edward Perkins - członek departamentu stanu 

od 1978, były ambasador Liberii i w Afryce Południowej. Za kadencji Billa Clintona 

najbardziej znanym spośród ówczesnych ambasadorów przy ONZ była na pewno - 

Madeleine Albright (1993–1997). Zastąpili j ą kolejno Bill Richardson (1997–1998), 

Albert Peter Burleigh (tymczasowo: 1998–1999), Richard Holbrooke (1999–2001). 

George’a W. Busha reprezentowali James B. Cunningham (tymczasowo w 2001)  

i John D. Negroponte (2001–2004)166. Ze strony francuskiej liczba ambasadorów w 

ciągu tych 15 lat była zdecydowanie niższa: w pierwszych dwóch latach był to Pierre-

Louis Blanc (na stanowisku od 1987 r.), następnie Jean-Bernard Mérimée (1991–1995), 

Alain Dejammet (1995–1999), Jean-David Levitte (1999–2002) i od 2002 r. Jean-Marc 

de La Sablière (do 2007 r.)167. Ich praca przypadła jednak na bardzo burzliwe czasy dla 

Organizacji Narodów Zjednoczonych. 

ONZ była organizacją, w ramach której niezwykle często i wyraźnie Francja 

oraz Stany Zjednoczone ścierały się ze sobą, zupełnie nie mogąc dojść do 

porozumienia. Obecność zarówno Francji, jak i USA rysowała się niezwykle wyraźnie, 

nierzadko wobec siebie w silnej opozycji. Choć Francja, mimo wszystko od czasu do 

czasu podejmowała działania, które sprawiały wrażenie ukłonu w stronę Ameryki:  

w 1991 r. z inicjatywy Francji ONZ zdecydowało się na utworzenie rejestru przepływu 

broni konwencjonalnej, by kontrolować jej drogi w świecie. Francja chciała zrobić 

dobre wrażenie i w 1992 r. wstrzymała kilka swoich programów nuklearnych.  

Jeśli chodzi o broń jądrową był to nowy model posunięcia w zachowaniu tego kraju,  

ale usprawiedliwiony zakończeniem zimnej wojny. Było to też dobre posunięcie dla 

planu międzynarodowego i posłużyło przykładem dla Rosji i USA, owocującym jako 

porozumienia START 1 z 1991 i START 2 z 1993 r.168. 

                                                             
166 http://pl.wikipedia.org/wiki/Ambasador_USA_przy_ONZ (wrzesień 2009) 
167 http://www.franceonu.org/spip.php?article3618 
168 Annuaire Français de relations internationals 2001…, s. 421. 
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W latach dziewięćdziesiątych przedmiotem poróżnienia Francji i USA była rola 

Organizacji Narodów Zjednoczonych w nowym porządku światowym. W 1992 r. 

nowym sekretarzem generalnym ONZ został kandydat Francji, Egipcjanin, dr Boutros 

Boutros-Ghali, sam będący frankofonem i frankofilem. Był pierwszym politykiem 

pochodzącym z kraju arabskiego, który piastował tak wysokie stanowisko w organizacji 

międzynarodowej. Boutros-Ghali przedstawił ambitny projekt mający zwiększyć 

zdolność interwencji militarnych organizacji w celu zapobiegania lub zwalczania aktów 

agresji. Zaproponował stworzenie oenzetowskich sił militarnych gotowych  

do natychmiastowej interwencji nieważne gdzie na świecie, zgodnie z art. 43 aktu 

organizacji169. Gdyby istniały takie siły, w przypadku jakiegokolwiek kryzysu nie trzeba 

by czekać na inicjatywę któregoś z supermocarstw do budowy koalicji 

międzynarodowej (tak jak w przypadku Zatoki Perskiej), ale mogłyby niezwłocznie 

podjąć działania w celu przywrócenia pokoju. Dr Boutros-Ghali nie spotkał się  

z aprobatą ze strony Stanów Zjednoczonych. Wręcz przeciwnie - administracja Clintona 

zablokowała jego reelekcję w 1997 r. uniemożliwiając tym samym wprowadzenie w 

życie planu budowy oenzetowskich sił militarnych. Walka o reelekcję Boutrosa-Ghali 

pogorszyła stosunki polityczne pomiędzy Francją a Stanami Zjednoczonymi170.  

Na podstawie rezolucji ONZ Francja zaangażowana była w dwie operacje 

wojskowe w Afryce - w Somalii i w Rwandzie. W obu przypadkach operacje 

zakończyły się niepowodzeniem procedur dotyczących wspólnego bezpieczeństwa. 

Sytuacja w Somalii była wynikiem większego kryzysu władzy i autorytetu. 23 stycznia 

1992 r., pod naciskiem opinii publicznej, Rada Bezpieczeństwa ONZ wydała rezolucję 

nr 733, zezwalającą na pierwszą interwencję w tym kraju. Interwencja polegała na 

pomocy humanitarnej, nie zaś na obecności kontyngentów wojskowych. 

Niepowodzenie tej operacji zadecydowało o wydaniu 3 grudnia 1992 r. przez ONZ,  

z inicjatywy USA, kolejnej rezolucji nr 794 - o stworzeniu i wysłaniu misji 

Zjednoczonych Sił Zadaniowych (Unified Task Force – UNITAF). UNITAF, 

wielonarodowa misja pokojowa w Somalii, miała za zadanie jak najszybsze 

zainstalowanie warunków bezpieczeństwa dla operacji pomocy w Somalii. Inne kraje, 

w tym Francja zgodziły się do niej przystąpić. Francja wysłała nawet w ramach 

                                                             
169 Boutros Boutros-Ghali, Agenda for Peace/Ordre du jour pour la paix (New York, 1995) za W. R. 
Keylor, Washington, Paris, et le nouvel ordre mondial: les relations franco-americaines, 1989-2000, 
Relations Internationales, nº 120, revue trimestrielle d’histoire, hiver 2004 (XI/XII), p. 523. 
170 W. R. Keylor, op.cit., p., s. 524, o reelekcji Boutros-Ghali na s. 101. 
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UNITAF 2783 żołnierzy (na ogólną liczbę 21 tys., z których połowa to Amerykanie). 

Obecność wojsk francuskich była wynikiem wspólnego porozumienia. W ramach misji 

oenzetowskiej Francja i inne kraje musiały też podporządkować się dowodzeniu 

jednostką amerykańskiemu gen. Johnsonowi171. 

UNITAF zastąpiła wcześniejszą oenzetowską misję UNOSOM I (rezolucja  

nr 751 z 24 kwietnia 1992 r.). 26 marca 1993 r., na dzień przed podpisaniem przez 

somalijskie frakcje porozumienia pokojowego z Addisabbeby, została przetworzona 

ponownie w oenzetowską misję jako UNOSOM II (rezolucja Rady Bezpieczeństwa  

nr 814 z 26 marca 1993 r.). 4 maja 1993 r. zaś przejęła za UNITAF misję pokojową  

w Somalii. 

UNOSOM II nie było dobrze przygotowane. Wyposażone w mniejszą ilość ludzi 

(UNITAF składało się z 37 tys. żołnierzy obejmujących ok. 40 proc. terytorium 

Somalii, UNOSOM II to 14 tys. na całym terytorium Somalii) i lżejszy sprzęt stanęło 

oko w oko z nowymi wyzwaniami. Kontyngent w sierpniu osiągnął wprawdzie 28 tys. 

osób, jednakże liczbę tę stanowili zarówno wojskowi, jak i nieprzygotowani do walki 

ludzie z małych krajów, takich jak np. Bangladesz, czy inżynierowie i technicy, którzy 

nie przyjechali walczyć, ale odbudowywać kraj. Kanada wycofała swoje wojska po 

utworzeniu UNOSOM II, ale takie kraje jak Francja czy Niemcy nadal brały udział  

w misji. Stany Zjednoczone wysłały do UNOSOM II ok. 4 tys. ludzi pod dowództwem 

gen. Tomasa Montgomery’ego, w tym 1167 członków Sił Szybkiego Reagowania, 

stacjonujących na amerykańskich statkach oraz pod niezależnym dowództwem 

amerykańskiego gen. Williama Garrisona. Siły Szybkiego Reagowania mogły 

odpowiadać na nagłe potrzeby UNOSOM II, zatwierdzane przez Centralne 

Dowództwo na Florydzie172. 

O słabości UNOSOM II świadczy ponadto fakt, że UNITAF miał w centralnym 

dowództwie silny autorytet w osobie gen. Johnsona. Tymczasem pierwsze zachwianie 

UNOSOMU II nastąpiło już w czerwcu, kiedy pomiędzy francuskim a amerykańskim 

dowództwem wybuchł konflikt, dotyczący przyznawania orderów członkom  

Sił Szybkiego Reagowania. Kiedy w Mogadiszu zaczęły się problemy, Francuzi oddali 

swoje ordery zamian za pozostanie na bezpieczniejszych i wygodniejszych pozycjach  

                                                             
171 dir. L. Balmond, Les interventions militaries français au Afrique, Éditions A. PEDONE, Paris, 
1998, s. 26. 
172 L. H. B ru ne, The United States and Post Cold War Interventions. Bush and Clinton in Somalia, 
Haiti and Bosnia, 1992-1998, Regina Books, Claremont, California 1999, s. 28. 
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w Baidoa173. Do marca 1994 r. prezydent Clinton wycofał wojska amerykańskie  

z Somalii. 4 listopada 1994 r. zaś Rada Bezpieczeństwa jednomyślnie zdecydowała  

o likwidacji UNOSOM II. 

Francuska operacja militarna w Rwandzie przypieczętowała „operację turecką”, 

która trwała od 22 lipca do 22 sierpnia 1994 r. i również dopisuje się do listy 

oenzetowskich porażek. Pierwsza interwencja odbyła się na podstawie rezolucji Rady 

Bezpieczeństwa nr 872 z 5 października 1993 r., powołującej MINUAR - Mission  

des Nations Unies pour l'assistance de Rwanda. Misja niedługo po powołaniu znalazła 

się w epicentrum konfliktu. 6 kwietnia 1994 r. dokonane zostały ataki na prezydentów 

Rwandy Juvénala Habyarimana i Burundi Cypriana Ntaryamira (obaj z plemienia 

Humus), które stały się początkiem czystek międzyetnicznych. Rezolucja 918 ONZ  

z 16 maja 1994 r. zmodyfikowała MINUAR rozszerzając jej mandat i wzmacniając jej 

wykonawczość, ale misja nie była zdolna do wykorzystania swojego potencjału174. 

Somalia i Rwanda nie były jedynymi miejscami, w których Francja i USA 

stykały się w ramach oenzetowskich misji pokojowych. Na początku lat 90. mediatorzy 

z ramienia Wspólnoty Europejskiej nie radzili sobie z kryzysem, jaki wybuchł na 

terenach byłej Jugosławii. Za rekomendacją Francji zwrócili się do ONZ o pomoc  

w zwiększeniu wysiłków, jakie miałyby na celu przywróceniu pokoju w republikach. 

We wrześniu 1991 r. ONZ nałożyło embargo na dostawy broni w całej Jugosławii,  

a Sekretarz Generalny Boutros-Ghali mianował Amerykanina Cyrusa Vance do 

przewodniczenia mediacjom w Genewie, równoległym do toczonych przez 

angielskiego Lorda Caringtona negocjacji w Hadze175. 

23 listopada 1991 r. przywódcy Chorwacji Tudjaman i Serbii Milošević 

podpisali zawieszenie broni zaproponowane przez Vance'a. Wkrótce Specjalna Komisja 

ONZ (UNSC) towarzyszyła przy porozumieniu zatwierdzającym rozmieszczenie Sił 

Ochronnych ONZ (UNPROFOR) w celu rozdzielenia armii Serbów od Chorwatów i 

monitorowania zawieszenia broni. (2 stycznia 1992 r. walki ustały, kiedy obaj 

przywódcy utworzyli strefy zawieszenia ognia. 14 tys. żołnierzy  

                                                             
173 L. H. B rune, op. cit., s. 29. 
174 dir. L. Bal mond, op. cit., s. 27. 
175 L. H. B rune, op. cit., s. 88. 
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Sił Ochronnych - większość z Francji, Wielkiej Brytanii, ale także z USA – zdobyły 

Chorwację)176.  

 17 grudnia 1991 r. UE głosowała nad uznaniem niepodległości republik byłej 

Jugosławii, które respektować będą prawa człowieka, standardy rozbrojenia  

i bezpieczeństwa regionalnego. To nie był najlepszy moment. Rezolucja UE wpłynęła 

na chęć Bośniaków natychmiastowego odzyskania niepodległości, co zaskutkowało 

szeregiem napięć i bojkotów z akcjami zbrojnymi włącznie. Kilka tygodni później 

wojna była już faktem, ponieważ Bośniaccy Serbowie w asyście Jugosłowiańskiej 

Armii Narodowej zaatakowali muzułmańskie i chorwackie wioski177. 

21 lutego 1992 r. w związku z kryzysem w byłej Jugosławii, Rada 

Bezpieczeństwa ONZ wydała rezolucję powołującą do życia Siły Ochronne 

(UNPROFOR), w której skład weszły Francja, Wielka Brytania i Rosja. Stany 

Zjednoczone nie widziały żadnej korzyści – ani narodowej, ani materialnej - która 

mogłaby wynikać z uczestnictwa w tej jednostce i odrzuciły propozycję. Jednakże 

Europa była zbyt słaba, by sama poradzić sobie z kryzysem w Jugosławii. UNPROFOR 

utworzone z dziwacznych kontyngentów i nieprzeszkolone nie radziło sobie z misją 

przywracania pokoju, jaką nakładała na nią rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ. 

Bilans wojny był w końcu bardzo niekorzystny, a ONZ traciła respekt i szacunek178. 

Czystki etniczne, jakie na terenie byłej Jugosławii uskuteczniały oddziały 

kierowane przez Slobodana Miloševicia stały się przedmiotem burzliwych dyskusji na 

łonie Rady Bezpieczeństwa ONZ. O ile członkowie zgodnie potępiali jego poczynania, 

ich głosy w sprawie zbrojnego ukrócenia tego procederu były już podzielone. O ile 

Stany Zjednoczone, Francja, a także Wielka Brytania i Chiny zgodne były co do 

podjęcia interwencji, o tyle Rosja skłaniała się ku rozwiązaniom pokojowym. Wobec 

zaistniałej sytuacji Stany Zjednoczone wzięły sprawy w swoje ręce – prezydent 

Clinton, ponownie wybrany na prezydenta w 1996 r., powziął przywództwo zarówno  

w realizacji planu militarnego jak i dyplomatycznego, spychając pozostałych członków 

Rady Bezpieczeństwa na dalszy plan. Bez otrzymania formalnej zgody Rady 

                                                             
176 Ibidem, s. 89. 
177 Więcej na ten temat w części rozdziału III, dotyczącej rozpadu Jugosławii. 
178 A. C ol let , op. cit., s.74. 
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Bezpieczeństwa (by uniknąć ryzyka zgłoszenia veta przez Rosję i Chiny) samotnie 

podjął decyzję o interwencji zbrojnej179.  

Sytuacja w Kosowie stała się testem dla stosunków pomiędzy Francją a USA. 

Przede wszystkim ważną kwestią była rola ONZ w konflikcie etnicznym i religijnym 

pomiędzy chrześcijańskimi Serbami a muzułmańskimi Kosowarami. Stanowisko rządu 

francuskiego było takie, że wszystkie akcje podejmowane przez NATO, z wyjątkiem 

tych, które chronił 5 artykuł traktatu Waszyngtońskiego, powinny bazować na 

autorytecie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Jednakże wyższa potrzeba ochrony ludzkiego 

życia oraz ryzyko wniesienia weta przez Rosję do rezolucji nakazującej interwencję 

militarną, skłoniły Francję do odejścia od swoich przekonań o zasadach pierwszeństwa 

Rady Bezpieczeństwa i poparcia administracji Clintona, szczególnie zaś w osobie 

reprezentującej ją Sekretarz Stanu USA Madeleine Albright. Wysyłając samoloty do 

wspólnej kampanii przeciwko Serbii na wiosnę 1999 r. Francja stała się drugim  

po USA uczestnikiem konf1iktu.180  (Rada Bezpieczeństwa zalegalizowała  tę operację 

23 września 1998 r. w imię prawa do ingerencji.) 

Interwencja militarna, jaką Francja podjęła w Bośni była niejako kontynuacją 

francuskiej tradycji do interweniowania poza granicami swojego kraju 

(uskutecznianych głównie za prezydentury Girarda d'Estainga). Z tą różnicą,  

że w do końca lat 80.tych Francja uczestnicząc w operacjach poza granicami 

przestrzegała zasad, by trzymać się na uboczu od operacji prowadzonych przez kraje 

członkowskie rady Bezpieczeństwa ONZ. Koniec zimnej wojny zakończył tę regułę  

i zezwolił Francji (a także Wielkiej Brytanii) działać bardziej swobodnie w ramach 

ONZ181. 

 Współpraca francusko-amerykańska w samych strukturach ONZ nie była już 

taka udana. W czerwcu 1996 r. Bill Clinton dał do zrozumienia państwom 

członkowskim ONZ, że będzie się sprzeciwiał ponownej elekcji Boutrosa Boutrosa-

Ghali na sekretarza generalnego ONZ. Jako pretekstu używał argumentów, że Boutros-

Ghali podczas okresu sprawowania swojego mandatu nie zrobił nic by ograniczyć 

oenzetowską biurokrację, a także, że jest symbolem niemocy ONZ w rozwiązywaniu 

konfliktów, takich jak ten w byłej Jugosławii czy w Somalii. Tak naprawdę USA 

                                                             
179 Ibidem, s.76. 
180 W. R. Keylor, op. cit., p. 522. 
181 Więcej: R. Ha tto, Les relations franco-américaines à l’épreuve de la guerre en ex- Yougoslavie 
(1991-1995), Dalloz, 2006, s. 111. 
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oczekiwały, że sekretarz generalny ONZ będzie działał zgodnie z ich instrukcjami, 

tymczasem Boutros-Ghali podejmował niezależne decyzje, które USA często oceniały 

jako niezgodne z ich własnymi interesami. Dla Francji był to poważny cios.  

W Radzie Bezpieczeństwa, której członkowie mają za zadanie proponować 

kandydaturę przyszłego sekretarza generalnego, Francja prowadziła żywiołową 

kampanię na rzecz Boutrosa-Ghali, ale była bezsilna wobec zamiarów zawetowania 

jego kandydatury, zapowiadanej przez USA. Francuzi nie zgadzali się ze stanowiskiem 

USA wobec swojego faworyta. Uważali, że w kontekście tak skomplikowane sytuacji 

międzynarodowej nie ponosi on żadnej winy, a ponadto radził sobie z kryzysem 

finansowym ONZ, który nastąpił głównie wskutek odmowy przez USA płacenia 

swojego wkładu. Francja, a szczególnie Jacques Chirac, przez długi czas odrzucała 

kontrkandydaturę, jaką była osoba Kofi Anana - pochodzącego z bardzo anglofońskiej 

Ghany. W tej batalii Francja jednak nie miała szans i Jacques Chirac nie tylko musiał 

ustąpić, ale też przyjąć do świadomości, że na płaszczyźnie ONZ nie łatwo wygrać  

z takim rywalem jak Stany Zjednoczone182. 

Brak porozumienia pomiędzy Francją a USA rysował się także (a może nawet 

przede wszystkim) w kwestiach Iraku. Kiedy w 1997 r. administracja Clintona 

zaproponowała w Radzie Bezpieczeństwa nowe sankcje, mające na celu ukaranie Iraku 

za ich opór wobec inspektorów badających obecność produkcji broni biologicznej  

i chemicznej, spotkała się z oporem ze strony Francji i Rosji. Rezolucję udało się 

przegłosować w kwietniu, ale jej wykonanie zostało odwleczone w czasie.  

W październiku Stany Zjednoczone ponownie poruszyły temat owych sankcji,  

ale okazało się, że po stronie Francji i Rosji opowiedział się także Egipt, który 

zajmował jedno z przechodnich miejsc w Radzie Bezpieczeństwa. Pod presją swoich 

sojuszników Waszyngton zgodził się pozostawić Irakowi możliwość sprzedaży 

limitowanej ilości ropy w zamian za żywność i lekarstwa183. 

Tymczasem we wrześniu tego samego roku Irak ponownie nałożył liczne 

ograniczenia na oenzetowskich inspektorów mających zbadać sprawę produkcji przez 

ten kraj broni masowego rażenia. W takich okolicznościach Stany Zjednoczone gotowe 

były do akcji zbrojnej. Sprzeciwiła się jej jednak Rada Bezpieczeństwa zezwalając 

                                                             
182 J. Gu is nel ,  Les Pires amis du monde. Les relations franco-americaines à la fin du XXe siècle, Stock, 
Paris 1999, p. 41. 
183 W. G. Hyla nd, Clinton’s world: remaking American foreign policy, Praeger, Westport 1999, 
s.176, więcej na temat w punkcie dotyczącym programu “Ropa za żywność”. 
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jedynie na postraszenie Iraku „poważnymi konsekwencjami”. ONZ trzykrotnie wysłało 

do Bagdadu negocjatorów, którzy nie odnieśli żadnego skutku. Stany Zjednoczone 

chciały od Rady Bezpieczeństwa zgody na użycie siły, ale sprzeciwiła się temu Rosja 

razem z Francją przewodząca organem. Rada Bezpieczeństwa mimo niepowodzeń 

mediatorów nadal walczyła z Irakiem sposobami „pokojowymi” - nakładając kolejne 

sankcje. Clinton, choć gotowy do użycia siły, chciał uniknąć działań zbrojnych.  

Dał temu wyraz podczas rozmowy telefonicznej z Francją i Rosją, prosząc  

o wypracowanie wspólnych pokojowych metod skutecznie działających na Irak184. 

Stany Zjednoczone wiedziały, że trzeba zrobić wszystko, by Rada 

Bezpieczeństwa wywarła choć minimum nacisku na Saddama Husseina.  

Jesienią 1999 r. razem z Francją i innymi krajami - głównie Wielką Brytanią, która 

przyjęła pozycję lidera w tej sprawie – współpracowały nad propozycją nowej rezolucji 

ONZ, na mocy której UNSCOM (UN Special Commision) zostałaby zastąpiona przez 

nowy system inspekcji i uelastycznionoby przymusy ekonomiczne. Były to istotne 

ustępstwa, ale Stany Zjednoczone miały nadzieję na obudowę utraconych relacji 

pomiędzy członkami Rady Bezpieczeństwa. Po przedłużających się negocjacjach 

Wielka Brytania przekonała Francję do poparcia USA i głosowania za Rezolucją 1284. 

Tymczasem, kiedy 17 grudnia 1999 doszło do głosowania, rezolucja została wprawdzie 

w Radzie Bezpieczeństwa uchwalona większością 11 do 0, ale... rząd francuski (tak jak 

Rosja, Chiny i Malezja) wstrzymał się od głosu wierząc, że przysługuje się interesom 

francuskich firm, mających podpisane kontrakty z Bagdadem oraz stojąc na stanowisku, 

że Stany Zjednoczone pchały do podpisania rezolucji zbyt pochopnie. Ten sygnał nie 

został przyjęty zbyt pozytywnie. Nawet jeśli rezolucja kompromisu została 

przegłosowana, trudno było liczyć na to, że Rada Bezpieczeństwa okaże swoją jedność 

wobec kolejnego wyzwania nadchodzącego z Iraku185. 

Pod koniec lat 90. USA i Francja starły się ze sobą w jeszcze jednej kwestii 

międzynarodowej, tylko w pewnym stopniu mającej związek z ONZ. A mianowicie  

w kwestii Międzynarodowego Trybunału Karnego. W następstwie wydarzeń  

w Rwandzie i byłej Jugosławii w 1998 r. wspólnota międzynarodowa postanowiła  

o utworzeniu Międzynarodowego Trybunału Karnego. 17 lipca w Rzymie 120 państw 

                                                             
184 W. G. Hyla nd, op. cit., s.177 
185 J. J. M il l er , M. Mol esk y, Maudits Français! Trois siècles de relations tumultueuses entre la France 
et l’Amerique, Éditions Saint-Simon, Paris 2005, s. 265; Ch. Coga n, French Negotiating behavior. 
Dealing with Grande Nation, United States Institute of peace press, Washington, D.C., 2003, s. 193. 
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podpisało tekst ustanawiający nowy sąd mający na celu wychwytywanie zbrodni 

przeciwko ludzkości, ludobójstwa i zbrodni określonych przez Radę Bezpieczeństwa 

ONZ. Sąd miał rozpocząć działalność od 2002 r., jeśli traktat zostałby ratyfikowany 

przez sześćdziesiąt państw. Kwestię zbrodni wojennych zawarto wskutek szczególnego 

nacisku Francji, która przez długi czas nalegała też Trybunał podlegał Radzie 

Bezpieczeństwa ONZ. Francję poparły kraje Unii Europejskiej, ale nie USA. Te, tak jak 

siedem innych krajów (w tym Izrael i Chiny) głosowały przeciwko tekstowi traktatu. 

Chciały m.in., by klauzula dotycząca zbrodni wojennych tak samo dotyczyła 

ludobójstwa186. Choć w końcu podpisany przez USA, statut Rzymski nie został przezeń 

ratyfikowany. 

Współpraca francusko-amerykańska na płaszczyźnie ONZ miała także  

i pozytywne aspekty, choć niestety wynikające z przykrych doświadczeń. 12 września 

2001 r., kilka godzin po zamachach na budynki Word Trade Center w Nowym Jorku to 

właśnie Francja doprowadziła do uchwalenia przez Radę Bezpieczeństwa ONZ 

Rezolucji nr 1368, uznającej akt terroryzmu za akt wojny. To była najprawdopodobniej 

najszybciej uchwalona rezolucja w historii ONZ. W rezolucji Rada Bezpieczeństwa 

jednogłośnie potępiła przerażające akty terroru z 11 września 2001 r., uznając 

jednocześnie takie czyny jako groźbę dla pokoju i bezpieczeństwa na świecie; wyraziła 

najgłębsze wyrazy współczucia i złożyła swoje kondolencje ofiarom oraz ich rodzinom 

a także rządowi USA, wezwała wszystkie państwa do wspólnej pracy, by doprowadzić 

przed oblicze sprawiedliwości winnych tej tragedii, wezwała także do przyspieszenia 

wysiłków zmierzających do ratyfikacji przez poszczególne państwa odpowiednich 

konwencji antyterrorystycznych uchwalonych przez ONZ; wyraziła swoją gotowość do 

podjęcia wszelkich niezbędnych kroków, zgodnych z zapisami w Karcie NZ, w celu 

zwalczania terroryzmu i potwierdziła swoją wolę walki ze wszelkimi formami 

terroryzmu. Autorem tekstu jest ambasador Francji przy ONZ Jean-David Levitte. 

Francuzi więc, de facto, umożliwili późniejsze represje Amerykanów wobec Talibów  

z Al-Kaidy w Afganistanie187. 

Amerykanie liczyli na szybkie i sprawne przeprowadzenie operacji  

w Afganistanie, popartej stworzeniem w regionie nowego układu sprzeciwiającego się 

Talibom, który respektowałby interesy także innych znaczących państw w regionie  

                                                             
186 J. Guisnel ,  op. cit., p. 104. 
187 Resolution 1368 (2001), S/RES/1368 (2001), http://www.un.org/documents/scres.htm 
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(jak Rosja czy Pakistan) i wspieranego międzynarodowo - najlepiej przez ONZ. 

Podczas szczytu w Gandawie 19 września 200l r. Unia Europejska poparła ten pomysł, 

deklarując, że uczyni wszystko, by nowy afgański stabilny rząd, powstał pod auspicjami 

ONZ.188 

Francuzi włączali się także w prace jednostek militarnych w zaistniałej sytuacji 

przez ONZ. Na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa nr 1386 z 20 grudnia 2001 r. 

powołane zostają Międzynarodowe Siły Wspierania Bezpieczeństwa (ang. International 

Security Assistance Force - ISAF). W ich skład weszło 550 Francuzów. 

W rocznicę zamachu na WTC, 11 września 2002 r., amerykański prezydent 

George W. Bush przemawiał przed zgromadzeniem ONZ. Otrzymał wtedy obietnicę 

dotyczącą nowej rezolucji w sprawie Iraku. Jeszcze przed wydarzeniami z 11 września 

Bush walczył o zmianę reżimu w tym kraju, ale wtedy, zdaniem wspólnoty 

międzynarodowej, zamiast rozwijać ważniejsze cele strategiczne  

(jak np. zainstalowanie porządku zdolnego do współpracy w wojnie przeciwko 

terroryzmowi lub propagowania demokracji na Bliskim Wschodzie) ograniczał się 

wyłącznie do kwestii posiadania przez Irak broni masowego rażenia. Przytaczane przez 

Busha argumenty dotyczące despotyzmu w ogóle, będącego zagrożeniem dla wolności, 

powodowały odsuniecie się niektórych państw członkowskich, takich jak np. Chiny, 

które nie uznają żadnych praw politycznych dla swoich obywateli. Bush zaangażował 

się więc w osiągnięcie rezolucji, która poparłaby sankcje międzynarodowe w celu 

rozbrojenia Iraku, nawet siłą, gdyby było to konieczne. Dorzucił też, że Stany 

Zjednoczone, jeśli nie uzyskają międzynarodowego wsparcia, nie zawahają się działać 

same. Argumentował, że Irak lekceważy ONZ, którego rezolucje muszą być przecież 

respektowane. Tym samym zagrał na ambicji nie tylko ONZ, ale Francji, która - odkąd 

zasiada w Radzie Bezpieczeństwa - chciała mieć rzeczywisty wpływ na politykę 

międzynarodową. Nastąpiły więc dwa miesiące bezowocnych negocjacji. Francję 

reprezentował nowy minister spraw zagranicznych, Dominique de Villepin. Podczas 

negocjacji prawił Amerykanom morały na temat subtelności pojęcia „suwerenność 

narodu”. Amerykanie stali na stanowisku, że inspekcje skończą się niepowodzeniem, 

jeśli nie będą poparte wiarygodnymi działaniami wojennymi. Zdaniem Villepina była to 

przesada i uważał, że Rada Bezpieczeństwa powinna w pierwszej kolejności zacząć od 

                                                             
188 M. Ostrowski , Z doskoku, Polityka, nr 43 (2321), 27.10.2001, s. 15. 
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rezolucji niebiorącej pod uwagę użycia siły. Francja zażądała dwóch rezolucji: 

stwarzającej nową formułę inspekcji oraz takiej, która przed podjęciem akcji zbrojnej 

wymagałaby pogłębionej debaty w Radzie Bezpieczeństwa. Bush jednak upierał się 

przy stanowisku, że ONZ powinno w końcu stanąć na wysokości zadania i wywiązywać 

się ze swojej misji, jaką jest obrona wspólnego bezpieczeństwa. Stany Zjednoczone 

były nieugięte jeśli chodzi o samą rezolucję, zgodziły się zaledwie na kompromis  

w sprawie jej sformułowań. Pierwsza propozycja mówiła o zaangażowaniu „wszystkich 

niezbędnych środków” przeciwko Irakowi, gdyby ten nadal nie chciał się 

podporządkować, i brzmiała „Irak wystawi się na poważne konsekwencje” - dyskusja 

dotycząca semantyki tego zapisu trwała wiele tygodni. Amerykanie komentowali to 

zachowanie jako typowo francuskie - trzymać w niepewności do samego końca,  

by wywrzeć jak największą presję i wygrać tym samym jak najwięcej dla siebie189.  

5 listopada Stany Zjednoczone zaproponowały rezolucję nr 1441 dającą Irakowi 

„ostatnią szansę” na rozbrojenie, by nie wystawiać się na poważne konsekwencje  

(czyli inaczej mówiąc interwencję wojskową), zapewniając, że cały świat właściwie 

rozumie ten zapis. 8 listopada Rada Bezpieczeństwa przyjmuje jednogłośnie  

tę rezolucję190. Jej uchwalenie było wielkim sukcesem Collina Powella jako mistrza 

negocjacji. Ponadto pokazało, że Francja i Stany mogą jednak ze sobą skutecznie 

współpracować191.  Tymczasem Francja już po uchwaleniu tej rezolucji próbowała  

ją osłabić. Spodziewano się, że w styczniu 2003 r. Francja przejmie przywództwo  

w Radzie Bezpieczeństwa. 20 stycznia wezwała ona zgromadzenie pod pretekstem 

dyskusji nt. terroryzmu. Dzień wcześniej Dominique de Villepin nawoływał 

społeczeństwo francuskie do przeciwstawienia się wojnie. I mimo, że większość 

Amerykanów popierała stanowisko Busha w sprawie Iraku, Villepin przywoływał 

sondaże mówiące rzekomo, że większość populacji sprzeciwia się wojnie192. Nazajutrz 

przekonywał, że Francji nie chodzi tylko i wyłącznie o Irak, ale o użycie siły wojskowej 

w ogóle, wbrew Rezolucji 1441. Villepin powiedział, że „je śli wojna ma być jedynym 

sposobem na rozwiązanie problemu, wchodzimy natychmiast na drogę bez wyjścia” 

 i że jeśli można współpracować, nie ma powodu, by korzystać z najgorszego 

rozwiązania, jakim jest wojna. Że opór francuski jest tak duży, że śmiało można 

                                                             
189 J. J. Mil l er , M. M olesky, op. cit., s. 270 
190 Ibidem, s. 271 
191 Ch. Cogan, Diplomatie à la français, s. 238. 
192 J. J. Mil l er , M. M olesky, op. cit., s. 271. 
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powiedzieć, iż nic nie usprawiedliwia posunięcia, jakim jest użycie siły. Groził vetem  

w stosunku do rezolucji w przypadku wojny, wprawiając w osłupienie Collina Powela. 

To było kolejne wydarzenie, które pokazało jak bardzo Rada Bezpieczeństwa jest 

podzielona, i po którym relacje francusko-amerykańskie uległy ochłodzeniu193. 

24 lutego 2003 r. USA, Wielka Brytania i Hiszpania wystąpiły z propozycją 

nowej rezolucji, uzasadniając ją pogwałceniem przez Irak uzgodnień zawartych przez 

ONZ. Wcześniej Francja, przeciwna uchwalaniu nowej rezolucji, by nie prowokować 

niebezpiecznych i niepotrzebnych konsekwencji, odpowiedziała propozycją 

przedłużenia pobytu inspektorów o kolejne 4 miesiące, by ustrzec się kolejnych 

zbędnych dyskusji na forum ONZ. Zaproponowała Stanom Zjednoczonym, by - jeśli 

muszą stanąć do wojny z Irakiem - zrobiły to na bazie rezolucji 1441. Ta propozycja 

była dla Amerykanów i ich sojuszników kompletnie nie do zaakceptowania. Mieli 

nadzieję, że Francja mimo wszystko ich poprze. Niespełna dwa tygodnie później,  

7 marca o jeden dzień przedłużono ultimatum dane Irakowi - bez skutku. Mimo to 

Chirac oświadczył, że Francja zawetuje każdą nową rezolucję grożącą Irakowi 

wojną194. Dominique de Villepin argumentował, że kryzysy regionalne mają głębokie 

korzenie polityczne, ekonomiczne, religijne. Ich początki sięgają dawnych wieków, 

przypominał o ilości różnych wspólnot i wyznań, niebezpieczeństwie odłamów. Dodał, 

że siła nie jest najlepszym sposobem na wprowadzanie demokracji, a jedynie powoduje 

niespokojną niestabilność wewnątrz i na zewnątrz. A tym, którzy wybierają działania 

siłowe, szybkie i prewencyjne akcje oraz myślą, że w ten sposób rozwiążą problemy 

świata, Francja przeciwstawia akcje określone w trwaniu, ponieważ choć raz należy 

zdać sobie sprawę z wielości kryzysów, ich odmian, wliczając w to te kulturalne  

i religijne. A Bliski Wschód jest strefą odłamów i starych niesnasek, którymi żywią się 

terroryści195. Spotkało się to z ogromną krytyką nie tylko ze strony Amerykanów,  

ale także Brytyjczyków. Ryzyko zawetowania kolejnej rezolucji przez Francję 

hamowało Amerykanów, ponieważ Francja udowodniła już, przy okazji rezolucji 1284, 

że jest zdolna do takiego lub podobnego zachowania. Amerykanie mieli jednak 

zapewnioną większość podczas głosowania. Chirac nadal podejmował wysiłki,  

                                                             
193J. J. Mil l er , M. M ol esky, op. cit., s. 272 ; Ch. C oga n, French Negotiating…s.187 i 197; więcej o 
rezolucji 1441 w: J. P. F errier, L’Année diplomatique 2004. La synthèse annuelle des problèmes 
politiques internationaux, Gualino éditeur, Paris 2004, s. 9. 
194 J. J. Mil l er , M. M olesky, op. cit., s. 275, Ch. Coga n, Diplomatie à la français, s. 243 
195 M.  Gu el dry, Les États-Unis et l’Europe face à la guerre d’Irak, L’Harmattan, Paris, 2005, s. 261. 
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by uniknąć wojny. 15 marca przyjął propozycję chilijskiego prezydenta Ricardo Lagos 

przedłużenia Husseinowi ultimatum dostosowania się do reguł rezolucji ONZ o jeszcze 

jeden miesiąc. Tą propozycję z kolei odrzuciły Stany Zjednoczone. Z logicznego 

punktu widzenia operacja militarna musiała zacząć się w połowie marca - przed 

rozpoczęciem upałów w Iraku. Dlatego też 16 marca, po spotkaniu w Avores, USA, 

Wielka Brytania i Hiszpania przeforsowały swoją propozycję rezolucji. Tym samym 

droga do wojny została otwarta196. 

23 września 2003 r. George W. Bush wygłosił przed Zgromadzeniem ONZ 

mowę, w której przekonywał, że „Irak jako dyktatura posiadał dużą zdolność do 

zdestabilizowania Bliskiego Wschodu. Irak jako demokracja będzie posiadał dużą 

zdolność do inspirowania Bliskiego Wschodu.”197 Francja nie była aż tak przekonana, 

że wprowadzenie demokracji w Iraku zarazi nią cały region. Dominique de Villepin 

ostrzegał przed takim optymizmem „z uwagi na dzisiejszą wielorakość na Bliskim 

Wschodzie, zastosowanie siły samo w sobie nie zasieje cnót. Ryzykuje nawet efektem 

odwrotnym.”  

Podczas gdy ONZ traciła respekt i uznanie w oczach Amerykanów,  

4 grudnia 2003 r. podczas konferencji mającej miejsce na Harvardzie, Lionel Jospin tak 

przekonywał Amerykanów do roli ONZ: „ONZ, organizacja wszystkich Narodów, 

pozostaje niezbędna. Powinna zostać zreformowana, aby lepiej włączać się w rozwój 

interwencji. Rada Bezpieczeństwa powinna zostać rozszerzona o nowych stałych 

członków (Niemcy, Japonię, Indie, reprezentantów Ameryki Łacińskiej, Afryki, świata 

arabskiego). Rozdział VII karty zyskałby poszerzenie o legitymację prawa do 

interwencji w przypadku martyrologii ludzi. Prawo veta stałych członków powinno 

zostać ograniczone do spraw żywotnych.”198 

Do umniejszenia autorytetu ONZ w oczach Amerykanów przyczyniła się także 

wykryta w roku 2004 afera związana z programem „Ropa za żywność”. W 1996 roku 

ONZ, chcąc pomóc ludności Iraku dotkniętej sankcjami międzynarodowymi 

nałożonymi na reżim Saddama Husajna, zgodził się na sprzedaż do tego kraju żywności 

w zamian za wydobywaną tam ropę. Wymiana miała odbywać się pod ścisłą kontrolą. 

Jednak okazało się, że ponad 20 mld dol. z programu (to dane Kongresu USA z 2004 r.) 

                                                             
196 Ch. Coga n, Diplomatie à la français, s. 245. 
197 Cytat za: M.  Gu el dry, op. cit., s.261. 
198 L. Jospin, La relation franco-américaine [w.] Le débat. Histoire, Politique, société, dir. P. Nora , nr 
129 (mars-avril 2004), Gallimard, Paris, 2004, s.13 
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zostało wydanych niezgodnie z przeznaczeniem. Najczęściej szły na zakupy broni przez 

reżim Saddama, rozbudowę jego pałaców itd. Miliardy zostały też wydane przez iracki 

rząd na łapówki dla „wpływowych osobistości” - polityków, urzędników, biznesmenów 

- na całym świecie. W tym we Francji, w Rosji, Niemczech. ONZ wszczął dochodzenie 

w sprawie korupcji, jednak Kongres USA nie wierzył w jego bezstronność  

i w październiku 2004 r. wszczął własne śledztwo. O czerpanie milionów ze skandalu 

zostali m.in. oskarżeni Benon Sevan, szef programu ze strony ONZ i przez lata prawa 

ręka Kofiego Annana oraz Kojo Annan syn Kofiego, a także wielu innych urzędników 

ONZ niższego szczebla. W sprawie skandalu dochodzenie prowadził poproszony  

o to przez Annana bardzo szanowany były szef amerykańskiego Banku Rezerw 

Federalnych Paul Volcker. (Skandal wokół nielegalnego handlu iracką ropą  

na gigantyczną skalę oraz olbrzymich łapówek płaconych dyktatorowi i przez dyktatora 

osobom i firmom zaangażowanym w program zapoczątkowało dochodzenie 

amerykańskiej CIA, a potem komisji Senatu USA. Na początku 2004 r. przerażony 

zasięgiem skandalu, który wywołały ich ustalenia, sekretarz generalny ONZ Kofi 

Annan zlecił osobne dochodzenie Paulowi Volckerowi.) Informacje o powiązaniach 

Annana tylko spotęgowały falę krytyki pod adresem ONZ. ONZ od dawna była  

w Ameryce postrzegana, i to nie tylko przez Republikanów, jako kompletnie 

niewydolna, w dużej mierze skorumpowana organizacja. 

Skandal budził w USA olbrzymie emocje. W 2005 r., po 18 miesięcznym 

dochodzeniu, Volcker wydał liczący ponad 1000 stron raport w sprawie programu 

„Ropa za żywność”, który wytykał ONZ „poważne przypadki nielegalnego, 

korupcyjnego i niemoralnego postępowania”, które rozkwitło w organizacji z powodu 

„administracyjnej nieudolności”. Volcker skrytykował także USA, Rosję, Chiny, 

Francję i Wielką Brytanię jako stałych członków Rady Bezpieczeństwa  

za niedostateczne przygotowanie programu199. W ciągu ośmiu lat przez konta programu 

przetoczyło się 64 mld dolarów - Saddam Hussein zarobił na tym około jednej trzeciej. 

Dyktator wybierał takie kraje jak Francja, Rosja czy Chiny, członków Rady 

Bezpieczeństwa ONZ, o których wiedział, że są niechętne karaniu Iraku. Na liście 

klientów Saddama znalazło się ponad 4,5 tys. firm i osób z 50 krajów. Listę odnalazła 

armia amerykańska po zdobyciu Bagdadu w maju 2003 r. i wtedy wybuchł skandal. 

                                                             
199 http://wyborcza.pl/l.75248.2905219.html 
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Połowa firm z listy płaciła Saddamowi łapówki za dostęp do taniej ropy - w sumie  

co najmniej 2 mld dolarów. Najwięcej ropy, ok. 30 proc. za 19 mld dolarów kupiły  

u Saddama firmy i osoby z Rosji; Francuzi kupili jej za 4 mld dolarów, Brytyjczycy  

i Szwajcarzy za 3 mld. Oprócz łapówek, dzięki nielegalnej sprzedaży ropy, Saddam 

wyprowadził z programu ok. 22 mld dolarów. Sam pozwolił zarobić miliony lub setki 

tysięcy m.in. szefowi programu ONZ Benonowi Sevanowi, byłemu francuskiemu 

szefowi MSW Charles’owi Pasqua, francuskiemu ambasadorowi przy ONZ  

Jean-Bernardowi Merimee. Na proceder oko przymykał francuski bank PNB Paribas, 

nadzorujący księgi programu „Ropa za żywność” 200. Francuska opinia publiczna nie 

pozostała dłużna Amerykanom wytykając natychmiast, że byli oni pierwszymi 

odbiorcami zakupionej przez Francję ropy, że 20 proc. francuskiego handlu  

z Bagdadem dokonanych było przez amerykańskie koncerny we Francji, takie jak  

np. General Electric czy kierowany w latach 1995-2000 przez Dicka Cheneya 

Halliburton, a także wypominając USA m.in. przymykanie oczu przez administrację 

Clintona i Busha na przepływ dużej części nielegalnego towaru do Turcji czy Jordanii  

w momencie kiedy poparcie tych państw było Ameryce potrzebne do prowadzenia 

własnych interesów na Bliskim Wschodzie201. 

Po czasach dominacji na scenie politycznej Europejczycy chronili się światem 

wielobiegunowym i zdawali na system wspólnej obrony Karty Narodów 

Zjednoczonych, przywiązując ogromną wagę do respektowania prawa i reguł, które 

regulują działanie wspólnoty. Amerykanie wprost przeciwnie - przywiązani byli do 

swojej siły, którą mogli udowodnić na czterech krańcach świata, kultywując 

przekonaniu o świecie jednobiegunowym opartym na sile. Dysponując siłą militarną  

w dwóch wojnach - w Afganistanie i Iraku, George W. Bush oczekiwał, że żadne limity 

prawne i normy nie będą go hamować. Francja z kolei miała wizję świata jasnego,  

w którym rządzi prawo i negocjacje. Francja wierzyła, że pokój na świecie można 

zapewnić poprzez takie organizacje jak ONZ. Stany Zjednoczone - że wyłącznie 

zawierzając ich własnej sile202. 

 

                                                             
200 http://wyborcza.pl/l.75248.2989579.html 
201 M.  Gu el dry, op. cit., s. 276. 
202 A. C ol let , op. cit., s.98 
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2.3 STOSUNKI FRANCUSKO-AMERYKAŃSKIE NA TLE NATO 

 

W związku z wydarzeniami europejskimi 1989 r. i upadkiem muru berlińskiego, 

system bezpieczeństwa na Starym Kontynencie został przewrócony do góry nogami. 

NATO, które zrodziło się w związku z zimną wojną, nie uniknęło konsekwencji tych 

zmian. Dążenia Francji po zakończeniu zimnej wojny do utworzenia wspólnej 

europejskiej jednostki, zapewniającej pokój i bezpieczeństwo w Europie, niezależnej  

od struktur NATO, bez wątpienia miały wpływ na współpracę francusko-amerykańską 

na jej polu w latach 90. XX w. oraz pierwszych latach XXI w. 

Sympatia, jaką Stany Zjednoczone obdarzały ideę zjednoczenia Niemiec, nie do 

końca była na rękę Francji. Administracja Busha ułatwiała proces zjednoczenia bez 

żadnej gwarancji, że ten plan się utrzyma. Francja była stroną umowy, na mocy której 

zjednoczone Niemcy wspólnie z USA, Rosją i Wielką Brytanią miały zarządzać 

przyszłością kraju. Amerykańskie poparcie dla ambitnego programu Helmuta Kohla,  

by natychmiastowo włączyć wschodnie Niemcy do Federalnej Republiki Niemiec 

skróciły ten proces. W pewnym sensie był to element polityki NATO widzianej jako 

nowa misja na lata 90.- zapewnienie sobie przetrwania. W kontekście utrwalenia roli 

USA w Europie i na świecie jako jedynego supermocarstwa, Francja znów zaczęła 

myśleć o przypisaniu sobie roli lidera w Europie, a USA ponownie stały jej na drodze.  

Pierwszy główny „konflikt” pomiędzy Francją i USA po zakończeniu zimnej 

wojny miał miejsce podczas szczytu NATO w Londynie 5 i 6 lipca 1990 r., sześć 

miesięcy po upadku muru berlińskiego. Miesiąc wcześniej, w następstwie rewolucji  

we Wschodniej Europie, Wspólnota Europejska uzgodniła ideę stworzenia unii 

politycznej, rozumianej również jako stopniowe jednoczenie wspólnej polityki 

zagranicznej i bezpieczeństwa. 19 kwietnia Mitterrand i Kohl wysłali list, w którym 

zawarli stwierdzenie, że już czas na zmianę relacji członków w Unię Europejską  

i nadania im środków niezbędnych do działania oraz planowali zorganizowanie 

konferencji dot. wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (odbyła się  

w grudniu 1990 r.). Tego samego dnia, kiedy list Mitterrand-Kohl został wysłany, 

prezydenci François Mitterrand i George Bush spotkali się przy okazji szczytu 

bilateralnego w Key Largo na Florydzie203. Głównymi tematami podejmowanych 
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rozmów były kryzys litewski i przyszłość NATO. Głównym punktem rozmów okazała 

się zbieżność widzenia, dotycząca przyszłości Niemiec, NATO i bezpieczeństwa 

europejskiego – a mianowicie, że zjednoczone Niemcy zostaną członkiem NATO oraz 

że Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie nie zastąpi Sojuszu, 

zapewniającego bezpieczeństwo na Starym Kontynencie. Niemniej jednak istniały  

też rozbieżności: podczas gdy Waszyngton chciał poszerzyć kompetencje NATO  

i wzmocnić jego rolę polityczną względem ekonomicznej, Francja widziała możliwość 

rozwoju współpracy politycznej wyłącznie w ramach granic europejskich204. Mitterrand 

powrócił ze spotkania z przeświadczeniem, że otrzymał zobowiązanie ze strony 

amerykańskiej do nieopracowywania nowej doktryny dla NATO zanim nie zostaną 

podjęte dwustronne rozmowy. Od momentu upadku Muru Berlińskiego różne jednostki 

chciały w ramach NATO przeforsować nowe strategie nuklearne, bardziej ścisły sojusz 

polityczny czy otwarcie się na kraje Europy Wschodniej. Na szczycie w Londynie  

w 1990 r. głosowano nad deklaracją dotyczącą nowych głównych punktów odnowionej 

strategii dla NATO (m.in., że NATO opracuje nową strategię militarną) oraz nad 

punktami dotyczącymi propozycji likwidacji broni nuklearnej w Europie. Francja nie 

solidaryzowała się z częścią komunikatu, który dotyczył rewizji strategii dla NATO. 

Mitterrand był uderzony do żywego przez oczernianie sił nuklearnych, które były 

sednem francuskiej polityki obronnej od czasów de Gaulle'a. Podczas konferencji 

prasowej 4 lipca w Londynie jednoznacznie odciął się od punktów strategicznych 

szczytu. Posunął się nawet dalej, krytykując stacjonowanie sił NATO w świeżo 

zjednoczonych Niemczech, które zamiast tego – zdaniem Mitterranda - bardziej 

potrzebowały teraz spokoju i stabilizacji dla wycofania się wojsk sowieckich  

ze wschodnich Niemiec. Mitterrand zapowiedział, że Francja wycofa swoje wojska,  

by ułatwić ten proces i dał do zrozumienia, że dobrze by było gdyby inne kraje uczyniły 

to samo. Po raz kolejny Francja i USA stanęły w szranki o względy Niemiec205.  

Z chwilą wycofania wojsk radzieckich z byłej NRD (co miało nastąpić najpóźniej  

do 1993 r.) przebywanie wojsk amerykańskich na tym terenie stawało się bezzasadne - 

co więcej, mogłyby zostać uznane za wojska okupacyjne. Podobna sytuacja miała 

                                                             
204 Les relations actuelles entre la France et les États-Unis, Fondation Signer-Poliguac, Société 
d’histoire diplomatique, Actes du colloque, tenu le 10 decembre 1992, Paris, s. 122. 
205 Ch. Coga n, Aliés éternels…, s. 327. 



 

 113 

 

 

miejsce w związku z upadkiem Układu Warszawskiego. W ten sposób rola NATO 

stanęła pod znakiem zapytania206. 

Niezależnie od powyższych wydarzeń podczas szczytu w Londynie (a może 

właśnie dlatego) Francuzi zażądali uczestnictwa w spotkaniach grupy ad hoc 

prowadzonej przez Brytyjczyka Michaela Legge, nazywanej „Grupą Strategicznej 

Refleksji” (Strategy Review Group - SRG). Ta grupa została powołana w lipcu 1990 r. 

w celu przygotowania linii szczytu i rozwoju „nowej koncepcji strategicznej”  

dla NATO. W związku z uczestnictwem Francji, GSR stała się forum 16 krajów 

natowskich - zamiast jak zwykle 15 biorących głos w sprawach obrony207. Francja  

nie uczestniczyła w pierwszych czterech posiedzeniach grupy, które odbywały się 

pomiędzy sierpniem a grudniem 1990 r. Po tym czasie francuski stały ambasador przy 

NATO Gabriel Robin, ogłosił, że Francja będzie brała udział w przyszłych obradach 

komitetu. Odtąd Francuzi grali znaczącą rolę w pozostałych spotkaniach, owocujących 

prezentacją „nowej koncepcji strategicznej” na szczycie NATO w Rzymie  

7 i 8 grudnia 1991 r. Choć krok ten wydawał się być pierwszym dla powrotu Francji  

do pełnych struktur NATO, ambasador Robin podkreślał, że Francja nie ma takich 

intencji. Potwierdził to oficjalnie pod koniec marca 1991 r. minister spraw 

zagranicznych Roland Dumas.208 Według relacji Amerykanów, którzy byli na bieżąco 

w tych pertraktacjach, w czasie posiedzeń, w których uczestniczyła Francja sami 

Amerykanie, stwarzali sytuacje bez wyjścia, by czynić główne ustępstwa. Obawiali się 

francusko-niemieckich dążeń do wyznaczenia nowej roli dla Europy, a tym samym 

umniejszenia roli NATO. Wg tych samych osób, na początku Stany uważały,  

że tożsamość europejska w temacie obrony ma oznaczać, że Europa przyczyni się na 

korzyść i że w ten sposób będzie pożądana, ale pod warunkiem, iż będzie można 

zapewnić, że „filar europejski” pozostanie ściśle powiązany z NATO. Jednak podczas 

spotkania ministerialnego Rady Atlantyckiej w Kopenhadze 6 i 7 czerwca 1991 r. 

został wystosowany komunikat mówiący o tym, że „pochwalane są wysiłki 

wzmocnienia bezpieczeństwa w procesie integracji europejskiej zmierzające do unii 

politycznej, zawierające rozwój polityki zagranicznej i wspólnego bezpieczeństwa”,  

ale też że „przystosowanie NATO i rozwój wspólnoty europejskiej bezpieczeństwa 

                                                             
206 J. Spa nier, op. cit., s. 168. 
207 Ch. Coga n, Aliés éternels…, s. 333. 
208 Ibidem, s. 334. 
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powinno się wzajemnie wzmacniać” . W dodatku deklaracja 16 państw, towarzysząca 

komunikatowi, podkreśliła, że „NATO jest wspólnym forum konsultacji pomiędzy 

sojusznikami, w którym zgadzają się co do polityk dotykających ich zaangażowania  

w bezpieczeństwo i obronę w ramach Traktatu Waszyngtońskiego z 1949 r.”209. Francja 

i Stany zmniejszały swoje rozbieżności. Jednakże deklarując, że Sojusz nie powinien 

dawać wrażenia, że chce czerpać profity ze zmian na linii wschód-zachód „by utrzymać 

swoją pozycję militarną” Dumas przypominał, że Francja jest przeciwna temu,  

by NATO było wyposażone w środki pozwalające na interwencję poza aktualnymi 

polami - czy to w Europie, czy w innych częściach świata. Ze swojej strony James 

Baker, dla którego NATO powinno pozostać „głównym torem konsultacji i współpracy 

dotyczących polityki obronnej i bezpieczeństwa państw członkowskich” dawał  

do zrozumienia, że USA uważają, że Paryż próbuje zachwiać spójnością sojuszu 

poprzez własne inicjatywy210. Deklaracja na szczycie NATO w Rzymie  

8 listopada 1991 r. potwierdziła tylko to, co zwane jest „konsensusem z Kopenhagi”,  

który zatwierdził rolę Europy w budowaniu bezpieczeństwa i obrony, i podkreślił,  

że Sojusz jest forum konsultacji między sojusznikami dot. tych kwestii. Jednocześnie 

mówi o „satysfakcji z perspektywy wzmocnienia roli UZE, z jednej strony jako 

składnika obrony procesu jednoczenia Europy, z drugiej jako środka konsolidacji filaru 

sojuszu europejskiego”. Zawiera również zapis mówiący o „nowej koncepcji 

strategicznej” podpisanej wcześniej w Rzymie (także przez Francję), iż potwierdza ona 

podstawowe funkcje NATO i pozwala więc w sytuacji, w której sytuacja w Europie 

radykalnie się zmienia, skonkretyzować w pełni szeroką wizję stabilności  

i bezpieczeństwa, które obejmuje też aspekty polityczne, ekonomiczne, socjalne  

i ekologiczne jako wymiar obrony211. Chociaż Francuzi oficjalnie nie zepsuli 

konsensusu wokół „nowej koncepcji strategicznej” wyjaśnili swoją pozycję przy 

deklaracji publikowanej podczas szczytu w Rzymie. Dali do zrozumienia brak swojej 

zgody co do aspektów porozumienia, szczególnie rozszerzania aktywności NATO,  

a także używania broni nuklearnej tylko w przypadkach ostatecznych, co w efekcie 

niszczyło francuską doktrynę nuklearną212. Prezydent Mitterrand nie podpisał wspólnej 

                                                             
209 Ibidem. 
210 Les relations actuelles entre la France et les États-Unis. Fondation Signer-Poliguac, Société 
d’histoire diplomatique, Actes du colloque, tenu le 10 decembre 1992, Paris, s. 336. 
211 Ibidem. 
212 Ibidem, s. 337. 



 

 115 

 

 

deklaracji dot. ZSRR uznającej nienaruszalności granic i wspólnego rynku, uznając 

treść deklaracji jako „zbyt uległy”213. 

Równolegle ze spotkaniami GSR, odbywała się cała seria oficjalnych spotkań 

pomiędzy 16 ambasadorami NATO w Brukseli. Spotkania nazywane były „spotkaniami 

burzy mózgów”. Jednym z punktów obrad takich spotkań była propozycja „Naczelnego  

Dowództwa Połączonych Sił Zbrojnych w Europie” (SACEUR). Amerykanie, którzy 

byli na bieżąco w tych pertraktacjach, prywatnie wyrażali swoje niezadowolenie. Stany 

Zjednoczone nie zdusiły tej idei od razu, podczas gdy według nich siała zamieszanie 

pomiędzy reprezentantami małych państw członkowskich NATO, oczekujących  

w dalszym ciągu ochrony militarnej USA symbolizowanej przez SACEUR 

amerykańskie. Później USA zadeklarowały, że nie przewidują zmian w systemie 

amerykańskiego SACEUR i temat usunięto z porządku obrad. Na koniec maja 1991 r. 

sekretarz obrony USA Dick Cheney publicznie potwierdził to stanowisko214.  

(Cheney 26 maja 1991 r. spotkał się w Paryżu z Françoisem Mitterrandem,  

Edith Cresson, Ronaldem Dumas i Pierrem Jose przed przyjazdem do Brukseli na 

szczyt ministrów obrony NATO. Cheney dał do zrozumienia, że Stany Zjednoczone 

pozostaną uparte w kwestii europejskiej obrony: „Nie zniesiemy niczego, co podkopie 

autorytet NATO”215.) 

W czasie kiedy trwały dyskusje wewnątrz GSR, Komitet Planów Obrony 

(Comite des Plans de Defense - DPC) obradował nad projektem restrukturyzacji NATO 

na podstawie założeń ogłoszonych podczas szczytu w Londynie. I tu pojawił się główny 

problem strukturalny dla Francji - o ile mogła brać udział w pracach grupy GSR ad hoc, 

nie należała ona do organów wojskowych NATO, które kontynuowały prace nad 

planowaniem spraw dotyczących militariów w ramach swoich odnośnych dziedzin216. 

Pojawił się też problem zbliżenia. Nie bez przyczyny, ponieważ planowanie militarne 

stało się punktem nowej refleksji nad strategią Sojuszu. Z drugiej strony stanowisko 

amerykańskie - stanowczo pragmatyczne, faworyzowało rozwój struktur militarnych 

elastycznie odpowiadających na różnorodne strategiczne ewentualności. Za tymi 

postawami kryły się drugie - Amerykanie chcieli szybkiego zaangażowania począwszy 

od struktur militarnych ponownie przystosowanych do NATO, które byłyby pod 
                                                             
213 Ibidem. 
214 Ibidem, s. 338. 
215 Ibidem. 
216 Ch. Coga n, Aliés éternels…, s. 338. 
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zintegrowanym dowództwem (czyt. amerykańskim), a Francuzi nie chcieli przepuścić 

okazji do ukrócenia jarzma amerykańskiego w temacie obrony217. Francuzi zdali sobie 

szybko sprawę, że pod względem militarnym reforma NATO nie zmierzała w kierunku 

pomniejszonej integracji. Co więcej, restrukturyzacja polegała na stworzeniu ciała 

szybkiego reagowania, włącznie z misjami poza NATO w przyszłości. W następstwie 

spotkania Komitetu Planowania Obrony i Grupy Planowania Nuklearnego 27 i 28 maja 

1991 r. ogłoszono rekomendacje, których głównym założeniem było to,  

że „siły reagowania powinny dzielić się na pododdziały sił reagowania 

natychmiastowego i sił reagowania szybkiego, a na zewnątrz sił reagowania szybkiego 

powinno być ciało przeznaczone do reagowania w Europie, będące pod dowództwem 

brytyjskim i wyposażone w kwaterę główną wielonarodową.” To co było nowego  

w rekomendacjach Komitetu Planów Obrony to międzynarodowe formacje, które 

powinny powstać oraz Siły Szybkiego Reagowania (ang. Rapid Reaction Forces - 

RRF), które byłyby głównie siłami europejskimi218. 

Projekt powołania Sił Szybkiego Reagowania, które miały być gotowe do 

pełnienia funkcji od 1995 r. wywołał w Paryżu konsternację, żeby nie powiedzieć - 

panikę. W ramach GSR Francuzi nie raz dawali do zrozumienia, że koncepcja jest nie 

do zaakceptowania. Ich reakcja była szybka - tym razem działali wspólnie z Niemcami, 

głownie z Helmutem Kohlem, jako podstawowym graczem. Odpowiedz francusko-

niemiecka na propozycję Sił Szybkiego Reagowania NATO przyjęła formę takich 

samych sił dla UZE i Wspólnoty Europejskiej, której rdzeniem miała być powołana  

w 1987 r. brygada francusko-niemiecka. Składająca się z 4200 osób została uplasowana 

pod dowództwem francusko-niemieckiej Rady ds. Obrony, utworzonej w 1988 r.  

w ramach Traktatu Elizejskiego z 1963 r. „Eurokorpus” miał składać się ze znacznej 

siły militarnej, bo z 35 tys. żołnierzy. Miał obejmować tak wiele europejskich członków 

NATO, jak wielu byłoby zainteresowanych przystąpieniem. Celem Eurokorpusu miało 

być szybkie europejskie reagowanie na problemy, w które USA lub NATO nie byłyby 

zaangażowane. Ten pomysł został zaprezentowany 14 października 1991 r. jako 

wspólna deklaracja Kohla i Mitterranda dot. polityki zagranicznej i obrony Europy,  

w temacie której dołączyli tekst do przedyskutowania w czasie szczytu w Maastricht219. 
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Niemcy i Francuzi zaproponowali opracowanie wspólnej polityki względem Związku 

Radzieckiego, USA i Bliskiego Wschodu oraz wspólnych stanowisk, m.in. dotyczących 

kwestii broni nuklearnej czy ograniczenia zbrojeń. Francusko-niemiecki plan nie 

kolidował z istnieniem NATO, niemniej jednak zakładał zmniejszenie jego roli 

obronnej w Europie220. 

 Z punktu widzenia Amerykanów istniały dwa problemy: co się stanie jeśli 

francusko-niemiecki korpus nie będzie powiązany ściśle z NATO oraz pierwszeństwo 

zastosowania elementów niemieckich w korpusie, które nie było po myśli NATO. 

Stworzyłoby ono sytuację nie do zaakceptowania i niezgodną z duchem deklaracji 

NATO, ale także UZE i Wspólnoty Europejskiej221.  

Testem relacji francusko-amerykańskich na tle NATO był pierwszy konflikt 

zbrojny, jaki miał miejsce na terytorium Europy od czasu zakończenia zimnej wojny, 

czyli wojna w Bośni, która zaczęła się na wiosnę 1992 r. Wykazała ona, że Europa  

nie jest zdolna sama zapewnić pokoju i bezpieczeństwa na swoim terytorium. Europa  

w ogóle, a Francja w szczególności, pozbawione były zaawansowanych technologii 

wojskowych, posiadanych przez supermocarstwa. Francja nie bez żalu, ale też nie 

mając innego wyjścia, zgodziła się na interwencję wojsk NATO w ramach  

Sił Ochronnych (UNPROFOR). Francja wysłała największy kontyngent wojsk  

w ramach tej misji (dowodzonej przez francuskiego generała), podczas gdy jej 

nieobecność w strukturach wojskowych NATO pozbawiała ją wpływu na decyzje 

podejmowane przez sojusz, a mogące dotyczyć jej żołnierzy na tym terenie. Podczas 

kiedy Francja wysłała swoje wojska by zapewnić pokój w Bośni, Clinton nie podjął 

ryzyka strat swoich ludzi w Somalii. Ten kontrast w polityce obu państw wywołał 

wielki niepokój w Paryżu222. 

W 1992 r. François Mitterrand zaakceptował pierwsze zbliżenie swojego kraju 

do struktur NATO. Od grudnia 1992 r. francuski generał Jean Paul Pelisson brał udział 

w dyskusjach na temat misji pokojowych NATO. Francja zorientowała się bowiem,  

że jeśli jest wyłącznie członkiem struktur politycznych Sojuszu oraz uczestniczy 

jedynie w szczytach i obradach Rady NATO, jest wykluczona w momencie 

podejmowania decyzji w kwestiach posunięć wojskowych, zwłaszcza wysłania sił 
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pokojowych, w których bierze udział francuski kontyngent. Na początku Pelisson był 

jedynie „milczącym obserwatorem”, ale szybko zmienił swój status - szczególnie  

w momentach, w których stanowisko Francji rozbieżne było ze zdaniem innych 

państw223. 

W 1994 r. w Sewilli odbyło się spotkanie ministrów obrony NATO, którzy 

rozmawiali głównie o sytuacji na Bałkanach oraz o polityce bezpieczeństwa w rejonie 

śródziemnomorskim (a więc w obszarze szczególnego zainteresowania polityki 

francuskiej). Brał w nim udział François Leotard, szef resortu obrony za czasów 

Mitterranda, jednakże zaklinał się, by jego udziału nie traktować jako „sygnału wejścia 

Francji do zintegrowanego systemu NATO”224. Szczyt NATO w styczniu 1994 r.  

był krokiem milowym transformacji Sojuszu. Bez umniejszania podstawowej misji 

NATO - wspólnej obrony swoich członków - Sojusznicy uchwalili projekt zewnętrznej 

stabilności; integracji krajów wschodnich do struktur zachodniego bezpieczeństwa, 

politycznych i ekonomicznych struktur, a także znalezienia nowej drogi do współpracy 

z dawnymi przeciwnikami, dając im w ten sposób możliwość stania się trwałymi 

partnerami225.  

Zbliżenie Francji do NATO stało się następstwem stanowiska administracji Billa 

Clintona, która uznała, że po zakończeniu zimnej wojny Europa powinna wziąć na 

siebie większą odpowiedzialność za własną obronę i w oczach Francji zaczął uznawać 

europejską tożsamość obronną. Przychylność Francji zyskał również fakt, że zarówno 

USA, jak i inne państwa NATO zgodziły się na początku 1993 r. by Eurokorpus mógł 

zostać podporządkowany nie tylko dowództwu paktu, jak domagały się początkowo 

Waszyngton i brukselska Kwatera Główna, lecz także UZE. Choć z drugiej strony był 

to kompromis Francji, która przystała na postawienie wielotysięcznego korpusu do 

dyspozycji NATO. Francuzi zgadzali się co do twierdzenia, że Europa potrzebuje nadal 

amerykańskiej obecności wojskowej, niemniej jednak domagali się zreformowania 

NATO. Na początku 1994 r. Francja opublikowała tzw. Białą Księgę na temat 

obronności, w której sformułowana została strategia wojskowa kraju do 2010 r. 

Zawierała postulat, by Francja przyczyniła się do zdefiniowania nowej roli NATO. 

                                                             
223 http://new-arch.rp.pl/artykuI/58668Powolnypowrotporozstaniu.html, Maria Wągrowska, 

26.06.1995 
224 Ibidem. 
225 T. W es t on ,  Euro-Atlantic Security and the Value of NATO, Edmund A. Walsh School of Foreign 
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Jednocześnie jednak odwoływała się do podstawowych zasad, na jakich od 1966 r. 

opiera się francuska polityka wobec NATO: do pozostawania poza strukturami 

militarnymi, samodzielnego dysponowania siłami zbrojnymi i własnym terytorium, 

niezależności narodowego potencjału atomowego i samodzielnych decyzji dotyczących 

użycia środków wojskowych w zależności od własnej analizy sytuacji na wypadek 

kryzysu. 

Tymczasem w praktyce było to niemożliwe - na mocy traktatu z Maastricht Unia 

Zachodnioeuropejska, której Francja jest członkiem, stała się „zbrojnym ramieniem” 

UE, ale równocześnie „europejskim filarem” NATO. W związku z tym uczestniczyła  

w określaniu zadań NATO odnoszących się do Europy. Dlatego Francja domagała się 

wyraźnego określenia podziału ról między USA i NATO a organizacjami europejskimi 

i była zwolennikiem podpisania nowej Karty Transatlantyckiej, nawiązującej  

do Traktatu Waszyngtońskiego z 1949 r., ustanawiającej nowe zasady stosunków 

transatlantyckich i potwierdzających wolę gwarantowania stabilności w świecie226. 

30 stycznia 1995 r. premier rządu francuskiego Alain Juppe, a wcześniej 

minister spraw zagranicznych za prezydentury Françoisa Mitterranda, wygłosił 

przemówienie, które dało do zrozumienia, że Francja rządzona przez prawicowy rząd 

będzie dążyła do rozbudowy europejskich struktur bezpieczeństwa, jednocześnie 

powoli zbliżając się do NATO i do USA, m.in. poprzez podjęcie prac na zasadach 

pełnoprawnego członka w Komitecie Militarnym. Ponieważ od pewnego czasu było 

jasne, że inne kraje chętnie widziałyby pełniejszą rolę Francji w strukturach NATO oraz 

biorąc pod uwagę nowe stanowisko USA wobec Unii Europejskiej  

i Unii Zachodnioeuropejskiej, Juppe podkreślił, że już od pewnego czasu Francja 

chciałaby odgrywać w NATO „pełniejszą” rolę227. W ówczesnym czasie Francja 

planowała podjąć współpracę z kilkoma instytucjami NATO, m.in., które zajmowały się 

przygotowywaniem dokumentów dla Komitetu Militarnego (m.in. międzynarodowym 

sztab ekspertów wojskowych będący odpowiednikiem cywilnego sekretariatu przy 

politycznej Kwaterze Głównej NATO w Brukseli). NATO już wcześniej zasugerowało, 

by Francja przyjęła tzw. hiszpański model udziału w sojuszu czyli uczestniczyła  

w obradach Komitetu Militarnego NATO i innych gremiów wojskowych bez 
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formalnego podporządkowania się zintegrowanemu dowództwu paktu, a ewentualny 

udział w operacji militarnej sojuszu uzależniając każdorazowo od porozumienia między 

rządem francuskim a NATO228. 

W 1995 r. antynatowskiego Mitterranda zastąpił Jacques Chirac, który  

mimo iż wywodził się z partii gaullistów, był postrzegany jako wolny od tradycyjnego 

francuskiego oporu wobec amerykańskiej kultury. 5 grudnia 1995 r. minister spraw 

zagranicznych Jacquesa Chiraca, Hervé de Charette przedstawił kolejną ważną ewolucję 

francuskiego stanowiska wobec NATO, oświadczając iż francuski minister obrony 

Charles Milon będzie uczestniczył bez zastrzeżeń w dyskusjach z innymi sobie 

równorzędnymi i dodał, że szef francuskiej armii – generał sił powietrznych  

Jean-Philippe Douin, nie opuści już żadnego ze spotkań „komitetu wojskowego”, 

struktur odpowiedzialnych za współpracę pomiędzy urzędami politycznymi  

i wojskowymi229.  

W tym samym miesiącu prezydent Chirac ogłosił, że Francja mogłaby na nowo 

stać się pełnym członkiem struktur militarnych w ramach NATO, z których została 

wycofana podczas prezydentury gen. de Gaulle'a, pod warunkiem głębokiej reformy 

Sojuszu. Powrót Francji do NATO z pewnością stworzyłby sytuację bardzo korzystną 

zarówno dla Francji, jak i dla USA. (Niemniej jednak negocjacje toczące się w latach 

1995-1997 skończyły się porażką.) 

Jacques Chirac miał ambicje wynieść swój kraj na wysoką pozycję  

w strukturach NATO. Reformy sojuszu stanowiły drugi z jego priorytetów w zakresie 

polityki zagranicznej. Idea polegała na żądaniu silnego symbolu zbliżenia się Francji  

i NATO, jakim miałoby być dowództwo wojskowe, zastrzegane sobie przez 

Amerykanów230. Zbliżenie Francji do NATO zostało więc zahamowane następnego 

roku poprzez nagłe żądanie Francji objęcia dowodzenia w Południowym Dowództwie 

NATO w Naples, tym które w pierwszej kolejności interweniowałoby w basenie Morza 

Śródziemnego, będącego drzwiami na Bliski Wschód.  

Odmowa Stanów Zjednoczonych była jednoznaczna, a antyfrancuska 

groteskowa kampania, która towarzyszyła temu stanowisku głosiła, że Francja chce 

przejąć dowództwo nad amerykańską 6 dywizją floty (stale stacjonującej na wodach 

                                                             
228 Ibidem. 
229 J. Guisnel ,  op. cit., p. 39. 
230 Ibidem, p. 36. 
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Morza Śródziemnego okazując tym samym podporę dla Izraela). Francuzi zarzekali się, 

że ich intencje były czyste i że nie chcieli obejmować dowództwa w Naples231. 

Ponowne francuskie próbne wybuchy nuklearne, wstrzymane w 1992 r. przez 

Mitterranda, zaanonsowane 13 czerwca 1995 r. (ukończone 27 stycznia 1996 r.) stały 

się obiektem czysto formalnych protestów Amerykanów. 17 stycznia 1996 r. podczas 

spotkania ambasadorów Sojuszu Atlantyckiego w Brukseli Francja oświadczyła,  

że zgadza się rozmawiać ze swymi sojusznikami na temat broni nuklearnej, 

najważniejszy i najbaczniej obserwowany ze wszystkich tematów tabu, które Paryż 

podejmował od chwili swojego odejścia z NATO. Michel Barnier, minister spraw 

europejskich, od razu sprecyzował formalne granice pozycji Francji, która jego zdaniem 

nie miała zamiaru ani uczestniczyć w komisji planowania obrony, ani dołączyć  

do grupy planowania nuklearnego, ani też być obecna w strukturach dowództwa232. 

Kolejną kwestią sporną pomiędzy Francją a USA na płaszczyźnie NATO była 

kwestia rozszerzenia Sojuszu o nowe kraje. Odwrotnie niż dwa lata wcześniej (kiedy  

to jeszcze obawiano się reakcji Rosji na rozszerzenie NATO), w 1995 r. Francja 

popierała dążenia Czech, Węgier, Polski, Rumunii i Słowenii do włączenia się w jego 

struktury. USA sprzeciwiały się członkostwu dwóch ostatnich, jako nieprzygotowanych 

politycznie, ekonomicznie i wojskowo do dołączenia do struktur. Jacques Chirac 

daremnie przekonywał, że wszelkie ogniska destabilizacji znajdują się w Europie 

Bałkańskiej i okolicach, Bill Clinton kalkulował wysokie koszty, jakie wiązały się  

z rozszerzeniem NATO (miał ponownie startować w wyborach prezydenckich  

w listopadzie 1996 r. i nie chciał być oskarżany o nadmierne wydatki związane  

z rozszerzaniem NATO). 12 czerwca 1995 amerykański Kongres ogłosił, że nie zgadza 

się na przystąpienie Rumunii i Słowenii do NATO. Decyzja ta została ogłoszona 

podczas szczytu w Madrycie 8 i 9 lipca 1997 r., co Francja odebrała jako kolejną 

przegraną bitwę z Amerykanami233. 

Kiedy na wiosnę 1997 r. władzę we Francji objął rząd socjalistyczny, nowy 

premier Lionel Jospin dał do zrozumienia, że nie oczekuje wcale reintegracji Francji  

z NATO. Jacques Chirac uznał odmowę Amerykanów w temacie dowodzenia jako 

doskonały powód, by nie ponawiać integracji swojego kraju ze strukturami 

                                                             
231 J. Guisnel ,  op. cit., p. 38. 
232 Ibidem, p. 34. 
233 Ibidem, p. 40. 
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wojskowymi NATO, ale nie odrzucając ustaleń, które od roku 1995 zostały już 

zaakceptowane przez Francję234. 

Niezrozumienie pomiędzy USA a Francją spowodowało ponowne odwrócenie 

się Francji od idei powrotu do pełnych struktur NATO. Tym razem Francja zwróciła się 

w stronę zawiedzionej polityką amerykańską na Bałkanach na początku lat 90 Wielkiej 

Brytanii, której z kolei na rękę było osłabienie francusko-niemieckiej przyjaźni. Szanse 

francusko-brytyjskiej współpracy wewnątrz NATO zmniejszyły się po francusko-

amerkańskiej kłótni w temacie Południowego Dowództwa, które pozostawiły małe 

widoki na powrót Francji do struktur wojskowych w przyszłości235. 

W 1998 r. sytuacja w Kosowie na nowo stała się testem stosunków 

amerykańsko-francuskich, kiedy to ważną kwestią stała się rola NATO w etniczno-

religijnym konflikcie pomiędzy chrześcijańskimi Serbami a islamskimi Kosowarami. 

Początkowo Francja była zdania, że wszystkie akcje podejmowane przez NATO  

(z wyjątkiem tych wynikających z art. 5 traktatu waszyngtońskiego) muszą się opierać 

na autorytecie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Jednakże w imię ochrony ludzkiego życia,  

a także w obliczu ryzyka zawetowania przez Rosję rezolucji zezwalających na 

interwencje zbrojne, Francja zmieniła zdanie. Wysyłając setkę samolotów w ramach 

kampanii przeciwko Serbom, Francja stała się drugim największym - po USA - krajem 

odgrywającym role w tym konflikcie236. 

W czasie operacji na terenie Kosowa, dowództwo amerykańskie krytykowało 

konieczność tłumaczenia się brukselskim sojusznikom z powodów podejmowania 

takich, a nie innych decyzji. To z powodu tego zwodniczego doświadczenia wojny 

multilateralnej w byłej Jugosławii Stany Zjednoczone postanowiły działać same,  

bez konsultowania się z europejskimi sojusznikami, mimo ich oferty pomocy, kiedy  

w 2001 r. zdecydowały się obalić reżim Talibów w Afganistanie. Francja, była równie 

zrażona doświadczeniem z Kosowa, ale z powodów zgoła odmiennych - ponieważ 

wszystkie poważne decyzje podejmowane były z pominięciem oficjalnego dowództwa 

NATO przez dowództwo amerykańskie w Europie. Chirac wyraził swoją złość wobec 

odmowy Waszyngtonu zawiadamiania europejskich sojuszników m.in. o uderzeniach  

z ukrytych samolotów (stealth bombers) bez konsultacji, przez dowództwo 

                                                             
234 Ibidem, p. 35. 
235 Ch. Coga n, French Negotiating…, s. 92. 
236 W. R. Keyl or , op.cit., p., s. 522. 
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amerykańskie. Ta postawa przypieczętowała poważną decyzję powzięta przez Tony'ego 

Blaira i Jacquesa Chiraca w Saint Malo o utworzeniu militarnej jednostki 

autonomicznej dla Unii Europejskiej237. 

Kryzys relacji w NATO nadszedł dzień po atakach na WTC  

z 11 września 2001 r. choć wydawać by się mogło, że w tym właśnie momencie 

wszystkich członków wiążą bardzo silne więzi. Po stosunkowo krótkiej naradzie 

członkowie państw NATO podjęli decyzję o zastosowaniu art. 5 traktatu 

waszyngtońskiego, jeśli okaże się, że zamachy sterowane były z zewnątrz i poczuciu się 

do solidarnej reakcji ze strony wszystkich członków Sojuszu. Kilka dni później Stany 

Zjednoczone przedstawiły dowody, że ataki były zewnętrzne. Jednakże afgańskich 

Talibów zaatakowali bez udziału członków NATO (poza Wielką Brytanią), pomimo 

oferty pomocy np. ze strony Francji i oznajmiając, że NATO nie uczestniczy w tej 

operacji. Kuriozalnie, po raz pierwszy od początków istnienia, NATO wystawione 

zostało na poważną próbę solidarności i współdziałania, i okazało się, że duże państwa 

członkowskie wolą działać same. Stany Zjednoczone działały na własna rękę od czasu 

do czasu informując o przebiegach akcji, ale też tylko wybranych sojuszników. 

Tymczasem kiedy rada NATO spotkała się po raz pierwszy po ataku na WTC,  

by chwalić rezolucję dotycząca art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego uczyniła to również 

po to, by wymóc na Stanach konsultacje z Europą w sprawie podejmowanych działań. 

Europa chciała przez to uniknąć podejmowania przez Amerykanów szybkich i nagłych 

działań, które mogłyby wpłynąć negatywnie na stosunki i wpływy poszczególnych 

krajów europejskich z ich partnerami w świecie arabskim. Było to niejako działanie 

wzajemne - jeśli Stany chciały korzystać z sojuszniczej pomocy, zobowiązane były do 

konsultowania działań. Tymczasem USA - niejako nauczone doświadczeniami wojny  

w Jugosławii - konsultować swych działań nie zamierzały238. 

   

 

 

 

 

                                                             
237 Ibidem, p. 523. 
238 K. B a c h ma n n, Nie to NATO, Polityka, nr 47, 24 listopada 2001, s. 36. 
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3.1 STOSUNKI FRANCUSKO-AMERYKAŃSKIE  
A ZJEDNOCZENIE NIEMIEC 

 

 

10 listopada 1989 r. upadł mur berliński. Wydarzenie to postrzegane jest na 

świecie jako symbol końca zimnej wojny. Końca, który zdecydowanie wywrócił 

dotychczasowy porządek w Europie. 

George Bush odegrał bardzo dużą rolę w zjednoczeniu Niemiec. Poruszał 

problem jako rzecz do wykonania od samego początku swojej prezydentury,  

tj. od stycznia 1989 r. Kwestia zjednoczenia Niemiec była częścią jego strategy review, 

mającej miejsce zaraz po zatwierdzeniu nowej administracji. Traktował ten temat jako 

realny, a nie jako gdybanie o przyszłości. Nie spotkał się jednak ze stuprocentowym 

poparciem swojej idei wewnątrz administracji. Przeciwni pomysłowi byli głównie 

urzędnicy pozostali jeszcze „w spadku” po prezydencie Reaganie, ale także  

ci z najbliższego otoczenia Busha, np. Brent Scowcroft, doradca ds. bezpieczeństwa 

narodowego (W marcu 1989 r., w notatce dla prezydenta Busha, doradca do spraw 

bezpieczeństwa Brent Scrowcroft zalecał podjęcie bardziej stanowczego stanowiska  

w sprawie zjednoczenia, twierdząc, że priorytetem amerykańskiej polityki zagranicznej 

powinna być troska o los Federalnej Republiki Niemiec.239). Obiekcje jakie mieli 

przeciwnicy inicjatywy były różne: m.in. takie, że taka polityka może poważnie 

poróżnić głównych członków NATO, że zablokuje ważne postępy w relacjach z ZSRR  

i wschodnią Europą. Bush miał jednak przy boku również i grono popierających 

inicjatywę urzędników, m.in. nowego sekretarza stanu Jamesa Bakera, czy wielu 

członków podległych Radzie Bezpieczeństwa narodowego. Późną wiosną Bush 

stwierdził, że ma już dosyć niezdecydowania i pozwalania Gorbaczowowi na 

samodzielne decydowanie w sprawach Niemiec. Był przekonany, że możliwości, 

stworzone przez Gorbaczowa nie zostaną zaprzepaszczone nawet bez udziału Stanów 

Zjednoczonych, ale z drugiej strony jeśliby stworzone szanse ulotniły się, Ameryka 

żałowałaby, że nie działała szybciej. Już 16 maja 1989 r. George Bush zaczynał 

publicznie poruszać temat zjednoczenia Niemiec, ale jeszcze jako perspektywy dość 

odległej w czasie. Już w tym samym czasie jednak duża liczba ludności Niemiec 

                                                             
239 D. C. Foyle, Counting the Public In: Presidents, Public Opinion, and Foreign Policy, Columbia 
University Press, New York, Chichester, West Susex, 1999, s. 240. 
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wschodnich przedostawała się do zachodnich (mniej więcej w tym samym czasie doszło 

do wymiany urzędników wysokiego szczebla w administracji Busha i przeciwnicy 

zjednoczenia Niemiec w większości zostali wyeliminowani)240.  

Zjednoczenie Niemiec stało się więc częścią polityki Stanów Zjednoczonych.  

17 maja 1989 r. Bush spotkał się z Sekretarzem Stanu Jamesem Bakerem, który 

podkreślał, że zjednoczenie stwarza możliwości, by wysunąć się na czoło w polityce 

międzynarodowej i prześcignąć oczekiwania opinii publicznej. Po tej rozmowie Bush 

postanowił położyć nacisk na zagadnienie unifikacji Niemiec podczas swojej podróży 

po Europie, planowanej na koniec maja. Bush zaczął jednocześnie snuć wizję Niemiec 

jako w pełni zreformowanego, demokratycznego państwa. Podczas wizyty  

w zachodnich Niemczech Bush zaproponował utworzenie Partnerstwa dla Przywództwa 

(Partnership for Leadership) licząc na ściślejszą współpracę z tym krajem o dużym 

potencjale gospodarczym i coraz większej roli politycznej w Europie. 

Również na koniec maja przypadła wizyta francuskiego prezydenta Françoisa 

Mitterranda w USA. 20 maja 1989 r. spotykał się z Georgem Bushem w Kennebunkport 

w Maine, w rodzinnym domu amerykańskiego prezydenta. Właściwie dla Busha było to 

pierwsze tego typu nieformalne spotkanie dyplomatyczne, do jakich później 

przywiązywał dużą wagę. Subtelnie podjął temat ewentualnego zjednoczenia Niemiec, 

próbując wręcz „uwieść” francuskiego prezydenta. Próbował wysondować  

od Mitterranda jaka będzie postawa Francji w przypadku integracji jej wschodniego 

sąsiada. Nieprzygotowany na to Mitterrand odpowiedział tak, jakby problem poruszany 

przez Busha nie był prawdziwy, ale hipotetyczny. Ale też nie pozostawił wielkich 

niedomówień w tym temacie241. 

Stosunki USA z Francją były dużo mniej zażyłe, niż z Niemcami. Mimo,  

że George Bush uczył się francuskiego, niewiele z tego języka pamiętał. Jego pojęcie na 

temat Francji było nikłe. Dlatego nie znał decydentów francuskich, mimo że 

Mitterranda znał od 1981 r. (Bush został wysłany do Francji przez Reagana  

by porozmawiać o delikatnej kwestii wejścia komunistów do francuskiego rządu. Mimo 

delikatności sprawy Mitterrand miał dobre wspomnienia tej wizyty. Ale tylko do czasu 

spotkania z Bushem w Kennebunkport, kiedy to ukształtowały się na dobre wzajemne 

relacje między tymi panami). We wspomnieniach wydanych przez Busha  

                                                             
240 R. F. Zu ber, op. cit., s. 36. 
241  G. B ush ,  B .  Sc owc roft ,  Świat przekształcony,  Politeja, Warszawa 2000, s. 89. 
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Patrząc w przyszłość, które ukazały się w przeddzień wyboru na prezydenta ani słowem 

nie wspomniał on o Francji242. W kolejnej - Świat przekształcony też prawie nie, choć 

przywołał swoje  spotkanie z Mitterrandem w Kennebunkport, co wydaje się raczej 

mieć związek z pokazaniem swojego wizerunku niż interesu w stosunku do 

Mitterranda243. Przewodnim tematem większości oficjalnych uroczystości związanych 

ze ową wizytą było 200 lecie zburzenia Bastylii i solidarność tych dwóch 

demokratycznych mocarstw, jaka wiązała je od tego czasu. Jednak większość rozmów 

Busha z Mitterrandem zdominowana była tematem Zjednoczenia Niemiec. 

We wspomnianej książce Bush poświęcił kilka stron na wspomnienie spotkania  

z Mitterrandem w Kennebunkport. To tak naprawdę pierwszy raz za czasu jego 

kadencji, kiedy podjął się wprowadzić formę dyplomacji, której poświęcał dużą wagę  

i którą kwalifikuje się jako dyplomację personalną. Podkreślił zaufanie, jakim obdarzył 

go Mitterrand i jakie okazywał wskutek tego spotkania. Żałuje jedynie, że wzajemne 

osobiste stosunki nie przełożyły się na stosunki pomiędzy rządami tych dwóch państw, 

które mimo wszystko pozostały ostrożne. 

W tej samej książce Scowcroft docenia performance wykonany przez Busha.  

Twierdzi, że spotkanie odbyło się w najświetniejszy sposób prezydenckiej dyplomacji. 

Relacje zawarte podczas tego właśnie weekendu odegrały znaczącą rolę w kwestii wielu 

wydarzeń, jakie miały miejsce w ciągu kolejnych trzech lat244. Jednocześnie Scowcroft 

dobitnie opisuje Francję jako mocarstwo trzeciego gatunku, niezdolne  

do zaakceptowania coraz bardziej słabnącego statusu i przywiązanej do manifestowania 

swojej niklej potęgi militarnej, np. poprzez defilady 14 lipca. Takie samo zdanie  

o Francji miał Baker. Nic więc nie wskazuje na to by zdanie Busha miało być było inne. 

Widoczne było to w jego wizji równości między narodami, wg której nie wyobrażał 

sobie, by Francja miała kiedykolwiek stanąć na równi z USA245. 

Odwilż jaka przyszła we wschodniej Europie wywołała latem 1989 r. szereg 

dyskusji m.in. na temat zjednoczenia Niemiec. Mitterrand był widocznie 

niezadowolony. Francja nie zdawała się być na uprzywilejowanej pozycji. Zapytany  

w lipcu przez niemieckiego dziennikarza o kwestię jedności, wyraźnie zdenerwowany 

prezydent odpowiedział, że cztery państwa zwycięskie w II wojnie światowej  

                                                             
242 G. Bus h, V. G old ,  Patrząc w przyszłość. Autobiografia, Wydawnictwo „Topos”, Gdańsk 1990.  
243 G. Bus h,  B .  Sc owcroft ,  op. cit., s. 86. 
244 G. Bus h,  B .  Sc owcroft ,  op. cit., s. 90.  
245 R. F. Zu ber, op. cit., s. 37.  
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(USA, Francja, ZSRR, Wielka Brytania) wciąż mają legalne prawo decydowania w tej 

materii. Zapewnił, że to rządy wschodnich i zachodnich Niemiec muszą zjednoczyć się 

zanim zjednoczą się kraje (powiedział to w momencie kiedy lider Niemiec Zachodnich 

określił zjednoczenie Niemiec jako zjednoczenie ognia i wody)246. 

We wrześniu 1989 r. kanclerz zachodnich Niemiec Helmut Kohl, wystąpił 

podczas kongresu w Breme, gdzie mówił o idei zjednoczenia kraju. Tydzień po tym 

wydarzeniu Bush oficjalnie i głośno powiedział, że szybkie zjednoczenie jest możliwe. 

Zdawał sobie sprawę, że nie była to rzecz pożądana w Europie i znał niechęć Francji, 

Polski, a szczególnie Związku Radzieckiego. Sam wierzył jednak, że zjednoczone 

Niemcy przyczynią się pozytywnie do pokoju w Europie. Choć jeszcze oficjalnie nie 

mówiło się o przygotowywanym na grudzień spotkaniu na Malcie, Bush miał nadzieję, 

że kwestia zjednoczenia Niemiec będzie tam poruszana jako priorytetowa247. 

 9 listopada 1989 r. otwarto granicę między wschodnimi a zachodnimi 

Niemcami. 13 listopada 1989 r. nowym premierem NRD został Hans Modrow. Francja, 

przewodnicząca wówczas Wspólnocie Europejskiej natychmiast zwołała specjalny 

szczyt WE, który odbył się 18 listopada w Pałacu Elizejskim (wg obserwatorów)  

w atmosferze delikatnej paniki248. 

Początkowo Stany Zjednoczone przyjęły taktykę ostrożnego obserwowania 

sytuacji panującej w Niemczech, nie biorąc jeszcze pod uwagę szybkiego jednoczenia 

się obu państw. Stany Zjednoczone planowały działać stopniowo, zaczynając  

od wprowadzenia we wschodnich Niemczech zmian w na rzecz demokracji  

i gospodarki wolnorynkowej. Dopiero później planowano mówić o zjednoczeniu. 

Tymczasem już 28 listopada Kohl przedstawił dziesięciopunktowy program przyszłych 

stosunków między państwami niemieckimi, który oprócz pomocy gospodarczej 

przewidywał unifikację obu państw. Nie będąc pewnym, czy stosunek ZSRR  

do sytuacji w NRD nie ulegnie zmianie, dążył do jak najszybszego zjednoczenia.  

W ten sposób próbował też postawić pozostałe państwa przed faktem dokonanym,  

że o zjednoczeniu decydować będą same Niemcy. A to zarówno dla USA,  

jak i pozostałych państw europejskich było nie do przyjęcia. 

                                                             
246 F. Cos tigl iola , op. cit., s. 225. 
247 R. F. Zu ber, op. cit., s. 36. 
248 F. Cos tigl iola , op. cit., s. 225. 
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1 grudnia z kolei Izba Ludowa NRD skreśliła z konstytucji postanowienie  

o kierowniczej roli partii komunistycznej. W następstwie tego kroku ustąpił więc cały 

Komitet Centralny i powołane kilka dni wcześniej Politbiuro249. Sam Modrow, na 

zjeździe nadzwyczajnym partii komunistycznej (przemianowanej na Partię 

Demokratycznego Socjalizmu PDS), zwołanym 8 grudnia zapewniał, że o zjednoczeniu 

Niemiec nie może być mowy. Tymczasem każdego dnia dwa tysiące obywateli 

uciekało z NRD do Federalnej Republiki Niemiec, a pragnienie zjednoczenia, wobec 

pogarszającej się ciągle stopy życiowej, stawało się w NRD z każdym dniem silniejsze. 

Bush nadal był zwolennikiem ostrożnego działania, mając nadzieję, że zmiany 

w NRD będą powoli posuwały się naprzód. By osiągnąć ten cel najdelikatniej jak  

to tylko możliwe, administracja podtrzymywała zdanie, że jedność Niemiec stanie się 

faktem bez udziału Stanów Zjednoczonych i że w związku z tym zdecydowano się 

prowadzić politykę faworyzującą niemiecką determinację, która zadziałała szybciej niż 

RFN i w delikatny sposób, tak, by nie urazić Związku Radzieckiego250. Amerykanie 

zdali sobie bowiem sprawę, że nie są w stanie zatrzymać rozpoczętego przez Niemcy 

procesu, a zjednoczenie Niemiec bez poparcia czy pomocy ze strony pozostałych 

mocarstw mógłby stać się przyczyną destabilizacji i konfliktów251. 

Amerykańska polityka nie spotkała się z entuzjazmem ani ze strony Francji, 

Wielkiej Brytanii i innych sojuszników, ani Związku Radzieckiego, ani też rodzimej 

opinii publicznej. François Mitterrand zdał sobie sprawę, że dotychczasowa pozycja 

Francji w Europie zostaje zdecydowanie osłabiona w momencie zjednoczenia się jej 

wschodniego sąsiada. Póki Niemcy były podzielone niezależność polityczna  

i nuklearna Francji równoważyła wyższość ekonomiczną i demograficzną RFN.  

Ale w momencie zjednoczenia Francja staje się partnerem słabszym - zwiększy się 

populacja Niemiec (83 miliony przeciw 60 milionom Francuzów), odzyskają 

suwerenność terytorialną i przewagę ekonomiczną252. Usiłowała więc zahamować ten 

ruch planowany i ogłoszony 28 listopada 1989 r. w „dziesięciu punktach”253  kanclerza 

                                                             
249 J. Kras uski , Europa Zachodnia. Dzieje polityczne 1945-1993, Wydawnictwa Szkolne  
i Pedagogiczne, Warszawa 1995, s. 333. 
250 D. C. F oyl e, op. cit., 1999, s. 242. 
251 G. Bus h,  B .  Sc owcroft ,  op. cit., s. 197. 
252 M.  Gu el dry, op. cit., s. 297. 
253 Kanclerz Kohl w nadziei powstrzymania masowych migracji ludności z Niemiec Wschodnich do 
zachodnich ogłosił 28 listopada 1989 r. tzw. „dziesięć punktów” - plan zmierzający do ewentualnej 
federacji Niemiec Wschodnich i Zachodnich. 
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Helmuta Kohla, oznajmiając w swoim wystąpieniu przed dziennikarzami, że uważa 

zjednoczenie Niemiec za „niemożliwe z punktu widzenia politycznego i legalności”254. 

Kohl nie skonsultował ze swoimi sojusznikami planu przed jego ogłoszeniem,  

co wzbudziło obawy Francji i innych krajów. Francja próbowała więc przyspieszyć 

integrację ekonomiczną i polityczną Wspólnoty Europejskiej, by zyskała odpowiednią 

wagę. Francja szczególnie spośród krajów zachodu zaskoczona była projektem.  

Nie spodziewano się tak szybkiej akcji. O ile przewidywano, że jeśli zimna wojna 

zakończy się, Niemcy zostaną zjednoczone, spodziewano się raczej procesu 

przebiegającego w czasie i przeprowadzanego raczej przez niemieckich sąsiadów  

i główne mocarstwa niż przez same Niemcy.255 Mimo to Bush działał dalej. W celu 

przywrócenia zaufania Francji i Wielkiej Brytanii, Baker przedstawił zasady 

zjednoczenia, które kładły nacisk na potrzebę samostanowienia Niemiec w strukturach 

NATO i strukturach europejskich, stopniowość działania i nienaruszalność istniejących 

granic. 

W wywiadzie udzielonym 4 grudnia 1989 r. w Brukseli prezydent Bush 

zapytany przez dziennikarza czy popiera przewidywania Vemona Waltersa, swojego 

doradcy i ambasadora w Bonn, że Niemcy zjednoczą się w ciągu najbliższych pięciu lat, 

odpowiedział czterema punktami obrazującymi postawę USA wobec zjednoczenia: 

„Samostanowienie narodu musi się odbyć bez uszczerbku dla rezultatu, a my w tym 

czasie nie możemy popierać żadnej szczególnej wizji. Po drugie, zjednoczenie musi się 

wydarzyć w kontekście, że Niemcy nadal uczestniczyć będą w strukturach NATO  

i Wspólnoty Europejskiej, biorąc na siebie rolę i odpowiedzialność siły sojuszniczej.  

Po trzecie, w generalnym interesie dla europejskiej stabilności, ruchy w kierunku 

zjednoczenia muszą być pokojowe, stopniowe i podejmowane małymi krokami.  

I w końcu, kwestie granic, musimy powtórzyć nasze poparcie dla założeń  

Aktu Końcowego z Helsinek. Nie próbuję przyspieszać tego procesu. I nie uważam,  

by nasi sojusznicy próbowali. Myślę, że kanclerz Kohl czuje się komfortowo wobec tych 

czterech punktów, które właśnie przeczytałem. Myślę również, że lepiej pozostawić  

te sprawy własnemu biegowi bez wyznaczania przez USA swoistego deadline'u.”256  

                                                             
254 W. R. Keyl or , op. cit., p. 515. 
255 Ch. Coga n, Aliés éternels…, s. 323. 
256 George Bush, konferencja prasowa w Brukseli, Belgia, 4 grudnia 1989 r., za: T. Ma ge, President 
François Mitterrand and Administration of Ronald Reagan Administration of  George Bush, 
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O obawach Francuzów przed dominacją Niemiec w Europie i ich 

niezadowoleniu z powodu jednoczenia się tego kraju świadczyć może spotkanie 

Françoisa Mitterranda z Michaiłem Gorbaczowem na początku grudnia 1989 r.  

w Kijowie. Rozmawiano o ostrzeżeniu Bonn przed pochopnym i zbyt szybkim 

decydowaniu o unifikacji, zgodnie twierdząc, że mogłoby ono przyczynić się do 

destabilizacji w regionie. Francuzi byli zwolennikami spowolnienia tego procesu,  

a może nawet. Mitterrand namawiał Gorbaczowa, by twardo stał przy swoim 

stanowisku. Tymczasem Wspólnota Europejska 9 grudnia wydała deklarację poparcia 

dla zjednoczenia Niemiec. 

W czasie wspólnej konferencji prasowej Busha i Mitterranda 16 grudnia 1989 r. 

w St. Martin, Francuskich Indiach Wschodnich, zapytany o przyszłość Europy 

Mitterrand odpowiedział: „Często stosuję to porównanie, także w czasie rozmów  

z prezydentem Bushem: jeśli konie w drużynie nie idą tym samym tempem, spowodują 

wypadek. Mamy do czynienia w szczególności z problemem Niemiec i Wschodniej 

Europy, gdzie kroki musza być harmonijne, zgodne z krokami europejskiej konstrukcji. 

Musze przyznać, że stanowisko Bakera (przyp.: wizyta w Berlinie, propozycja reformy 

NATO i przyspieszenia konstrukcji Europy) wydaje się mieć dużo zrozumienia dla 

potrzeb Europy.” Bush dodaje: „Jest mi bliski punkt widzenia prezydenta Mitterranda. 

Sekretarz Baker miał okazję poruszyć tę kwestię z ministrem Rolandem Dumasem  

i myślę, że może być kilka niuansów i różnic. Ale w kwestii dużego pytania o Wschodnią 

Europę (. . .) prezydent Mitterrand i ja mamy tę samą wizję” 257. Jeszcze pod koniec 

grudnia 1989 r. Mitterrand przebywał z kolei w Berlinie Wschodnim by spotkać się  

z reprezentantami tamtejszego rządu i dyskutować o zagrożeniach zjednoczenia kraju. 

Kiedy było już pewne, że zjednoczenie Niemiec jest tylko kwestią czasu podjęto 

prace nad planem przeprowadzenia tego procesu. NRD i RFN chciały same decydować 

o sobie, ZSRR chciało rozstrzygnięcia kwestii przez cztery mocarstwa okupacyjne.  

Na taką propozycję przystawały też - z mniejszym lub większym entuzjazmem Francja 

i Wielka Brytania. Stany Zjednoczone zaś nie godziły się na żadne z powyższych 

rozwiązań. Taktyką Waszyngtonu było przyjęcie roli „starszego pomocnego brata” 

                                                                                                                                                                                   
Documents concerning French-American relations 1981-1991 (According to public Paper of the 
White House), vol. IV: 1989, Edité par auteur, Paris 1991, s. 509. 
257 Konferencja prasowa prezydenta Busha i Prezydenta Mitterranda w St Martin, Francuskie Indie 
Wschodnie, 16 grudnia 1989 r., za: T. Mage, President François Mitterrand…, vol IV: 1989, Edité par 
auteur, Paris 1991, s. 518. 
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Wschodnich Niemiec. Oficjalne stanowisko brzmiało, że USA zapewniało zachodnim 

Niemcom pełne zaufanie w doprowadzeniu tych wschodnich do zjednoczenia. Stosunki 

pomiędzy Waszyngtonem a Bonn polepszyły się jeszcze kiedy w połowie lutego 1990 r. 

USA doprowadziły do ustanowienia formuły ,,2+4". Plan rozmów pierwotnie 

nakreślony był przez Raymonda Seitza, asystenta sekretarza stanu ds. Europy i Kanady 

zakładał negocjacje wschodnich i zachodnich Niemiec z czterema państwami 

zwycięskimi. Kiedy Baker po raz pierwszy wyjaśniał plan zachodnim Niemcom 

pominięte zostały obiekcje Francji, ZSRR i Wielkiej Brytanii. USA uważały,  

że zjednoczone Niemcy pozwolą ochronić amerykańskie interesy na starym 

kontynencie.258 

Formuła zwana ,,4+2” pierwotnie spotkała się ze sprzeciwem Francji i Wielkiej 

Brytanii. Tymczasem amerykański prezydent bez wahania twierdził, że Zjednoczone 

Niemcy w NATO oddziałują korzystnie dla USA w nowym porządku światowym. 

Wraz ze swym sekretarzem stanu Jamesem Bakerem, prezydent George Bush 

przeprowadzili żywą kampanie dyplomatyczną, mającą wywrzeć presję na Francuzach 

(i Brytyjczykach), by ci zaakceptowali zjednoczenie Niemiec i otoczyli właściwą 

opieką.259 

Tymczasem Mitterrand (ale także Margaret Thatcher) zdecydowanie nastawił się 

wrogo wobec Helmuta Kohla wskutek jego ociągania się z uznaniem granicy z Polską 

na Odrze i Nysie, braku cierpliwości w stosunkach z europejskimi partnerami oraz 

zapałem wobec jak najszybszego zjednoczenia kraju. W przeddzień spotkania Kohl-

Bush jakie odbyło się w lutym 1990 r. w Camp David, Mitterrand oznajmił Bushowi,  

że „nie wolno im podporządkowywać ich narodowych interesów strategicznych 

wewnętrznym interesom politycznym Helmuta Kohla”260. 

Wskutek amerykańskich zabiegów doszło do przyjęcia formuły „2+4”.  

W kwietniu 1990 r. Mitterrand i Bush spotkali się w Key Largo na Florydzie.  

Jak wspomniał Bush podczas konferencji prasowej 19 kwietnia, „oboje wierzą,  

że zjednoczone Niemcy mogą stać pozostać pełnym członkiem NATO (. . .) i oboje 

oczekują kontynuacji rozmów 2+4, skierowanych na zakończenie praw Czwórki  

i odpowiedzialności za Berlin i Niemcy. Zgadzamy się co do kwestii, że zjednoczone 

                                                             
258 F. Cos tigl iola , op. cit., s. 227. 
259 W. R. Keyl or , op.cit., p. 515 
260 G. Bus h,  B .  Sc owcroft ,  op. cit., s. 265. 
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Niemcy mogą przejąć pełną kontrolę nad całym swoim terytorium bez żadnego nowego 

przymusu nad ich suwerennością." Mitterrand dodał jeszcze, że sprawa granic z Polską 

musi zostać rozwiązana raz na zawsze261.  

9-11 lipca 1990 r. w Houston w Teksasie miał miejsce szczyt ekonomiczny, 

podczas którego Helmut Kohl przekonywał, że wprowadzenie demokracji gospodarczej 

będzie wymagało multibilionów dolarowej pożyczki dla sowietów (Mitterrand popierał 

wysiłki Kohla w celu utrzymania poważnie zakorzenionej gospodarki socjalistycznej). 

Kohl był wyjątkowo niespokojny z powodu życzliwego nastawienia Rosjan  

do niemieckiego zjednoczenia i do zapewnienia wycofania 380 tys. sowieckich wojsk  

z terenu wschodnich Niemiec. Francja nie miała dużej sumy do wniesienia,  

ale obawiała się wizji Niemiec robiących duże interesy z ZSRR bez Francuzów po 

swojej stronie. Mitterrand chciał ponadto utrzymać związki Paryża z Moskwą i podobał 

mu się pomysł, by zachodnie Niemcy działały wspólnie ze wschodnimi. Bush 

sprzeciwiał się tak dużemu programowi pomocy dla ZSRR (nie miał tylu pieniędzy do 

przekazania). Wobec braku politycznego i finansowego poparcia dla utrzymania 

przywódczej pozycji w sojuszu, USA nie mogło zbyt wiele zrobić by kierować 

sojusznikami w tej rozstrzygającej sprawie262.  

12 września 1990 r. podpisano traktat w sprawie zjednoczenia Niemiec  

(tzw. „traktat o ostatecznej regulacji dotyczącej Niemiec”). Zjednoczenie Niemiec 

nastąpiło 3 października 1990 r. na zasadzie art. 23 Ustawy Zasadniczej RFN. Było ono 

też niewątpliwym sukcesem George’a Busha, który pragnął uczynić jedność Niemiec 

jednym z osiągnięć swojej prezydentury. Gorbaczow miał nadzieję, że Zjednoczone 

Niemcy pozostaną państwem neutralnym, Bush i Baker tymczasem gorąco wspierali 

ideę włączenia Niemiec do struktur NATO, na co uzyskali zgodę Gorbaczowa najpierw 

podczas szczytu obu prezydentów 31 maja 1990 r. w Waszyngtonie, a następnie  

14 lipca tegoż roku. 

Wprawdzie Francja nadal cieszyła się korzyściami w stosunku do Niemiec  

(stałe miejsce w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, broń nuklearna, której Niemcom nie 

wolno było pozyskiwać), ale wskutek porozumienia Bush-Kohl straciła główną 

przewagę, jaką miała względem Niemiec: podzielone na dwie części, zagrożone 

                                                             
261 Konferencja prasowa prezydenta Busha i Prezydenta Mitterranda w Key Largo na Florydzie, 19 
kwietnia 1990 L, za: T. Ma ge, President François Mitterrand…, vol. V: 1990, Edité par auteur, Paris 
1991, s. 572. 
262 F. Cos tigl iola , op. cit., s. 231. 
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blokiem komunistycznym na wschodzie Niemcy w konsekwencji uzależnione były od 

dobrej woli i podpory ze strony Francji. Skoro Mitterrand nie mógł pohamować 

zjednoczenia Niemiec postanowił wzmocnić zaangażowanie Niemiec w umocnienie 

Wspólnoty Europejskiej263. Wobec podwójnego wyzwania (narodzin niepodległych  

i zjednoczonych Niemiec, wyzwolenia się republik bloku wschodniego, a tym samym 

przesunięcia się europejskiego środka ciężkości bardziej na wschód) kampania 

prowadzona przez Françoisa Mitterranda i Jacquesa Delors w celu umocnienia Niemiec 

w ramach nowej Unii Europejskiej była znaczącym sukcesem dyplomacji 

francuskiej.264 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
263 F. Cos tigl iola , op. cit., s. 226. 
264 W. R. Keyl or , op.cit., p. 516. 
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3.2 STOSUNKI FRANCUSKO-AMERYKAŃSKIE A KONFLIKT  
W ZATOCE PERSKIEJ 

 

Od 1970 r. Francja była najlepszym partnerem Iraku. Przez lata dobre stosunki 

obu krajów popierane były licznymi wizytami państwowymi, wpływowym lobby 

proirackich szefów firm, parlamentarzystów, byłych dyplomatów. Francja skruszyła 

nawet monopol, jaki na kontakty z Irakiem miał ZSRR, stając się głównym partnerem  

w interesach związanych z żywnością oraz przemysłem ciężkim. Francuzi znaleźli 

porozumienie z Irakiem również w kwestiach dostaw broni. W latach 1981 -1989  

to właśnie Francja sprzedała do Iraku ponad 100 samolotów myśliwskich Mirage,  

600 pocisków przeciwskrętowych typu exocet, 1000 pocisków rakietowych ziemia 

powietrze typu Roland i 6000 pocisków przeciwpancernych. Przestała wysyłać broń 

dopiero w 1989 r. po sporze, który wyniknął z Irakiem w sprawie 5 bilionów dolarów 

długu jaki ten ostatni miał wobec niej za zakupy broni. Francja pomagała też Irakowi  

w zdobyciu technologii do budowy broni atomowej. Wiele zakupów nuklearnych części 

i technologii było monitorowanych przez CIA albo inne agencje wywiadowcze. 

Amerykańskie, francuskie i inne zachodnie rządy przymykały na nie oko, ponieważ 

iracki reżim walczył z irańskim fundamentalizmem, który postrzegany był przez te kraje 

jako zagrożenie światowego porządku. USA nie handlowało bezpośrednio bronią  

z Irakiem, ale pomagało w zaopatrzeniu w żywność i inne potrzeby. Oba kraje, Francja  

i USA, w 1987 r. o mało nie stanęły do wojny z wrogiem Iraku - Iranem, kiedy wysłały 

flotę do Zatoki Perskiej w celu ochrony Kuwejtu i innych perskich krajów przed 

irańskim atakiem265. Dla Francji w latach 80. dobre stosunki z Irakiem były podstawą 

polityki zagranicznej i głównym argumentem grającym na korzyść jeśli chodzi o rolę, 

jakiej odgrywanie Francja zamierzała kontynuować na Bliskim Wschodzie. 

Saddam Hussein przejął władzę w Iraku w 1979 r. Niemal natychmiast 

zaprezentował sposób, w jaki sprawowane będą jego rządy zabijając 21 członków 

swojego gabinetu. Rozpoczęta wkrótce przez Husseina wojna z sąsiednim Iranem, która 

trwała przez osiem lat (1980-1988), bardzo wyczerpała zasoby ekonomiczne i ludzkie 

Iraku. Bagdad potrzebował więc czegoś, co wzmocniłoby kondycję państwa. Okazją 

taką zdawał się być Kuwejt, tradycyjna monarchia dziedziczna, bardzo zasobna w ropę 

                                                             
265 F. Cos tigl iola , op. cit., s. 234. 
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naftową. Irak już od wielu lat oskarżał Kuwejt o bezprawne korzystanie z pól 

naftowych, leżących wzdłuż pasa granicznego obu państw, a także wysuwał roszczenia 

wobec terytorium państwa, mającego być jakoby geograficzną i historyczną częścią 

Iraku266. 

W nocy z 1 na 2 sierpnia 1990 r., po krótkotrwałych fikcyjnych  

i propagandowych rozmowach, Irak - zmechanizowaną piechotą, oddziałami 

pancernymi i czołgami zaatakował Kuwejt i w czasie krótszym niż cztery godziny zajął 

to małe acz bogate państwo i proklamował je swoją dziewiętnastą prowincją, 

przejmując tym samym kontrolę nad 24% światowych złóż ropy naftowej. 

Dla Amerykanów inwazja na Kuwejt była prawdziwym zaskoczeniem, pomimo 

że amerykański wywiad wykrył zmasowane oddziały irackich wojsk tuż przy granicy  

z Kuwejtem. Zarówno jednak amerykańscy analitycy, jak i inni międzynarodowi 

decydenci łącznie z przywódcami Egiptu, Jordanii i Arabii Saudyjskiej - uważali,  

że Saddam Hussein rozmieszczał swoje wojska co najwyżej w celach wywierania 

nacisku podczas prowadzonych rozmów na temat cen ropy. Sądzono, że jeśli nawet 

zdecydowałby się ich użyć, to jedynie w celu przejęcia kontroli nad złożami ropy,  

a w najgorszym wypadku nad dwiema małymi wyspami u ujścia Tygrysu. Kiedy jednak 

Irak zajął cały Kuwejt (a tym samym prawie jedną czwartą zasobów światowej ropy), 

obawiano się, że następnym celem na pewno będzie Arabia Saudyjska, co dałoby 

Husseinowi kontrolę nad 40 proc. światowych zasobów267. 

George Bush dostrzegał w irackim ataku na Kuwejt poważne zagrożenie dla 

amerykańskiego interesu narodowego. Był zdecydowany odpowiedzieć na iracką 

agresję, zanim Irak zacznie czerpać z niej jakiekolwiek korzyści lub zdecyduje się 

zaatakować innych sąsiadów. Bush obawiał się także, by inni potencjalni agresorzy nie 

poszli w ślady z Husseina. Amerykańska Rada Bezpieczeństwa Narodowego zebrała się 

kilka godzin po ataku na Kuwejt268. Chciano znaleźć jakieś wyjście, by zmusić 

Husseina do opuszczenia Kuwejtu, przy czym brano także pod uwagę interwencję 

zbrojną. W efekcie zdecydowano o konieczności nałożenia na Irak embarga 

handlowego i rozważano dwie opcje ewentualnych działań militarnych. Pierwsza 

miałaby polegać na uderzeniu z powietrza, inna zaś na zaangażowaniu 200 tysięcy 

                                                             
266 Dokładny przebieg konfliktu i podejmowanych działań można znaleźć na: http;//desert-
storm.com/War/ (14 maja 2004 r.) 
267 D. C. F oyl e, op. cit., s. 212.; G. Bush ,  B .  Scowc roft ,  op. cit., s. 312. 
268 Wg czasu waszyngtońskiego był wtedy 2 sierpnia rano. 
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żołnierzy dla obrony Arabii Saudyjskiej. Bush zaaprobował przygotowanie do obrony, 

lecz na razie bez konkretnego działania269. 

Tego samego dnia zebrała się też Rada Bezpieczeństwa ONZ,  

która natychmiastowo i jednogłośnie wydała rezolucję nr 660, potępiającą iracką 

agresję na Kuwejt i żądającą od irackich wojsk powrotu na pozycje, jakie zajmowały  

1 sierpnia270. 

George Bush jako strategię swojego działania obrał przekonanie Arabii 

Saudyjskiej o konieczności działania. Był już zdecydowany, że jeśli Arabia Saudyjska 

wyrazi zgodę, wyśle do ich kraju siły lądowe, by odstraszyć ewentualną przyszłą iracką 

agresję. W celu przekonania Saddama Husseina do wycofania się, zdecydował wysilić 

siły dyplomatyczne, by odizolować Irak od reszty świata oraz nałożyć na ten kraj 

wszelkie możliwe sankcje. Nie było mu łatwo przekonać do tego sojuszników. 

Początkowo jedynie właśnie Francja i Wielka Brytania gotowe były nałożyć na Irak 

sankcje gospodarcze. Rezolucją nr 661 Rady Bezpieczeństwa z 6 sierpnia, ONZ 

ponownie potępiła iracką inwazję oraz wezwała Irak do natychmiastowego  

i bezwarunkowego wycofania się z Kuwejtu, a także nałożyła na Irak embargo 

handlowe271. 

Arabia Saudyjska zaaprobowała ideę strategicznego rozmieszczenia wojsk 

amerykańskich na swoim terenie 6 sierpnia, co prezydent Bush natychmiast 

wykorzystał i już następnego dnia, tj. 7 sierpnia 1990 r., przerzucił do Arabii 

Saudyjskiej 72 tysiące żołnierzy, którymi dowodził generał Norman Schwarzkopf. 

Operacja nosiła kryptonim „Pustynna Tarcza” (Desert Shield). Ponadto administracja 

Busha zaczęła tworzyć na szeroką skalę zakrojoną koalicję antyiracką, do której  

w bardzo krótkim czasie przyłączyło się dwadzieścia osiem państw, w tym dwanaście 

państw arabskich i wieloletni sojusznik Iraku - ZSRR. Politycznego wsparcia udzieliły 

Irakowi jedynie takie państwa jak: Jordania, Jemen, Libia i OWP272. 

9 sierpnia 1990 r. François Mitterrand spotkał się w Pałacu Elizejskim ze ścisłą 

radą. Jedyne pytanie, jakie go wtedy dręczyło to postawa, jaką powinien przyjąć jego 

kraj w stosunku do tej bardzo ofensywnej, jaką przyjęły Stany Zjednoczone. 
                                                             
269 D. C. Foyle, op. cit, s. 213. 
270 Resolution 660 (1990), http://www.un.org/documents/scres.htm 
271 Resolution 661 (1990), http://www.un.org/documents/scres.htm 
272 www.gwu.edu/~nsarchivINSAEBBINSAEBB39/ (pobrano 14 maja 2004 r.), D. C. Foyle, op. cit, s. 
213 oraz K. Mic hał ek, Mocarstwo, Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1945-1992, 
Wydawnictwo “Książka i wiedza", Warszawa 1995, s. 487. 
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Przedstawił stanowisko, wg którego Francja powinna wesprzeć Stany Zjednoczone  

i, jeśli to będzie konieczne, nawet stanąć z nimi ramię w ramię przeciwko Saddamowi 

Husseinowi, jakiekolwiek miałyby być tego konsekwencje273.  

Ostatecznie Francja zdecydowała się zerwać swoje powiązania handlowe, 

militarne, ekonomiczne i polityczne, jakie miała z reżimem Saddama Husseina  

i poprzeć stany Zjednoczone w akcji militarnej prowadzonej w celu wyzwolenia 

Kuwejtu z dwóch przyczyn: po pierwsze dlatego, że Bush z wielką powagą i zdolnością 

dyplomatyczną zorganizował koalicję międzynarodową, a także dlatego,  

że amerykański prezydent oparł się pokusie (pomimo zachęt ze strony swoich 

doradców, w tym także Dicka Cheneya) samotnego działania, ale w działaniu szukał 

raczej aprobaty w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, czyli organizacji, której Francja była 

stałym członkiem274. Nie bez znaczenia były także obawy Francuzów (których  

1/3 dostaw ropy naftowej pochodziła z rejonu Zatoki Perskiej) przed działaniami 

Husseina, które mogłyby doprowadzić do trwałych zakłóceń na rynku ropy naftowej. 

Nazajutrz inwazji Francja przyłączyła się zatem do Stanów Zjednoczonych i reszty 

Rady Bezpieczeństwa w przekonaniu o natychmiastowej potrzebie działania.  

20 sierpnia prezydent Bush podpisał Dyrektywę nr 45 Narodowego 

Bezpieczeństwa „Polityka U.S. wobec irackiej inwazji na Kuwejt”, przedstawiającą cele 

Stanów Zjednoczonych, zawierające m.in. „natychmiastowe, kompletne i bezwarunkowe 

wycofanie irackich sił z Kuwejtu" oraz „przywrócenie kuwejckiego rządu w miejsce 

marionetkowego reżimu narzuconego przez Irak”275. 

Francja chciała jednocześnie utrzymać mimo wszystko dobre relacje z Irakiem, 

zachować wpływy na Bliskim Wschodzie, uspokoić atmosferę pomiędzy czterema 

milionami Arabów mieszkających we Francji i oczywiście zachować niezależność  

od Stanów Zjednoczonych. Na początku inwazji Mitterrand i jego minister obrony  

Jean-Pierre Chevènement nalegali, by wojska francuskie działały pod francuskimi 

rozkazami. Amerykanie nie zgodzili się na to z obawy przed brakiem koordynacji 

działań i pomieszaniu wojsk sprzymierzonych, które strzelałyby do siebie nawzajem, 

szczególnie, że znaczna część irackiej broni pochodziła z francuskiej produkcji276. 

                                                             
273 J. Guisnel ,  op. cit., p. 57. 
274 W. R. Keyl or , op.cit., p. 517. 
275 www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB39/ 
276 F. Cos tigl iola , op. cit., s. 235. 
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Kiedy USA i Wielka Brytania zagroziły Irakowi przekształceniem embarga 

ekonomicznego w blokadę wojskową, Francja odpowiedziała, że nie podejmie  

tak drastycznych kroków. Mitterrand wysłał dziesiątki emisariuszy do stolic arabskich, 

by podkreślić, że działanie jego kraju jest czysto defensywne. Wkład bojowy Francji  

w akcję też był raczej nieznaczny277, choć w sierpniu Mitterrand zadeklarował wysłanie 

do Zatoki lotniskowców Clemenceau, a miesiąc później oddziałów piechoty i jednostki 

armii powietrznej, by zwiększyć presję na irackim dyktatorze.  

14 września 1990 r. Bush i Mitterrand odbyli rozmowę telefoniczną na temat 

włamania się Irakijczyków do ambasady francuskiej w Kuwejcie. Te wydarzenia nie 

tylko odkrywają brutalne zachowanie Irakijczyków ale także międzynarodowe poparcie, 

które się szykuje przeciwko irackiej okupacji Kuwejtu (..) to nie Stany są przeciwko 

Irakowi, ale Irak przeciwko całemu światu - zakomunikował Bush w wywiadzie,  

jaki przeprowadzono z nim kilka minut później. Powiedziałem mu (Mitterrandowi - 

przyp. aut.), że zrobię wszystko, co będę mógł zrobić, by poprzeć cokolwiek  

on zdecyduje się zrobić, bo to nie stało się tylko Francji, ale jakby każdemu z nas. - 

odpowiedział na pytanie czy Stany zamierzając pomóc Francji jeśli ta podejmie jakieś 

działania w związku z atakiem na ambasadę278. Dzień później Mitterrand miał 

powiedzieć: Nie ma żadnego sygnału z Iraku, wskazującego na uniknięcie zbrojnego 

konfliktu. W wywiadzie udzielonym 17 września Bush zaprzeczył jednak, by miał 

wrażenie, że Mitterrand zrezygnował z dalszych prób pokojowego rozwiązania 

problemu (wykazał się też zrozumieniem dla historycznych pobudek - czyli przyjaźni 

francusko-irackiej, dla których Francja - mimo potępienia aktualnych wydarzeń - 

chciała uniknąć konfliktu zbrojnego)279. 

Różnice w dyplomacji francuskiej i amerykańskiej dały się zauważyć 

niejednokrotnie w czasie tego konfliktu. Jeszcze na początku Amerykanie podjęli 

twardą linię nacisku na Irak. Żądali, by wycofał się z całego Kuwejtu z terenami 

spornymi włącznie, podtrzymał legitymację autokratycznej władzy szejków,  

którzy rządzili Kuwejtem, a także wyparł się wszelkich powiązań pomiędzy Kuwejtem 

a innymi sprawami Bliskiego Wschodu. Straszyli też procesami sądu wojennego nad 

                                                             
277 J. J. Mil l er , M. M olesky, op. cit., s. 256. 
278 Wywiad George’a Busha z 14 września 1990 r., za: T. Mage, President François Mitterrand…, 
volume V: 1990, Edité par auteur, Paris 1991, s. 639. 
279 Wywiad George’a Busha z mediami lokalnymi, 17 września 1990 r., za : T. Ma ge, President 
François Mitterrand…, volume V: 1990, Edité par auteur, Paris 1991, s. 642 
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Irakijczykami, zamieszanymi w złupowanie zajętych posiadłości szejków. Francuzi, 

chociaż ostro krytykowali Irakijczyków (szczególnie po tym jak złamali dyplomatyczną 

ugodę i 13 września 1990 r. wzięli kilku zakładników). W przeciwieństwie  

do Amerykanów wciąż próbowali przeforsować kompromis, który pomógłby wyjść 

Irakowi z twarzą z Kuwejtu. Przejawem tego kompromisu miało być zwołanie 

międzynarodowej konferencji pokojowej w sprawie Izraela i Palestyny. W wystąpieniu 

przed Radą Bezpieczeństwa 24 września 1990 r., dotyczącym możliwości wyjścia Iraku 

z Kuwejtu, Mitterrand przytoczył słowa Husseina, który zapowiadał, że opuści Kuwejt 

jeśli Izrael wycofa swoje wojska z Palestyny. W związku z tym Mitterrand, sceptyczny 

wobec rozpoczęcia działań wojennych, zaproponował zwołanie konferencji 

międzynarodowej, podczas której między innymi poruszony zostałby temat 

„Palestyńczycy pastwą beznadziei”. Zdaniem Millera i Molesky' ego, autorów analizy 

Maudits Français! Trois siècles de relations tumultueuses entre la France et l’Amerique, 

(Éditions Saint-Simon, Paris 2005), Mitterrand chciał w ten sposób powiększyć prestiż 

Husseina w świecie arabskim oraz wpłynąć na Amerykę i Europę, by doprowadziły  

do sytuacji, w której Izrael zasiądzie do negocjacji280. Prezydent Francji zaproponował 

też demokratyczne wybory dla obywateli Kuwejtu po przywróceniu ich niezależności, 

co było dokładnie w sprzeczności w stosunku do polityki amerykańskiej,  

która planowała powrót do władzy rodu al-Sabah281. Mitterrand zapowiadał również 

gwarancję ONZ dla odbudowy suwerenności Kuwejtu i zarażenia ich chęcią  

do demokracji. Takiej postawie kompletnie sprzeciwiali się Amerykanie twierdząc,  

że po pierwsze Kuwejt był rządzony przez ród al-Sabah, a po drugie jeśli pozwoli się na 

wdrożenie francuskiej propozycji, Hussein opuści Kuwejt w roli wyzwoliciela.  

Roli, która usprawiedliwiłaby jego najazd na to małe państwo. Bush liczył na aktywne 

działanie Francji w koalicji. Bardziej praktyczne niż teoretyczne. 1 października 1990 r. 

w przemówieniu wygłoszonym w ONZ w Nowym Jorku Bush przekonywał: 

Wyobrażam sobie świat, w którym granice są otwarte, handel jest wolny, a przede 

wszystkim w którym jednostka ma otwarty umysł (…), w którym demokracja nadal 

zyskuje nowych przyjaciół (…), a Ameryki (Północna, Centralna i Południowa) jako 

pierwsze kompletnie demokratyczne kontynenty dają przykład na przyszłość dla całej 

ludzkości. (…) cały świat, który jest wolny. Oto przede wszystkim dlaczego agresja  

                                                             
280 J. J. Mil l er , M. M olesky, op. cit., s. 257. 
281 W. R. Keyl or , op.cit., p. 517. 
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w Zatoce Perskiej stanowi zagrożenie nie tylko dla bezpieczeństwa całego regionu,  

ale tez dla wizji przyszłości świata. Grozi przekształceniem snu o nowym porządku 

światowym w koszmar, w którym wygrywa anarchia, a prawo dżungli zastępuje prawo 

międzynarodowe. Oto dlaczego Zjednoczone Narody zareagowały w takiej jedności  

i z taką determinacją. I oto dlaczego nie możemy sobie pozwolić na niepodjęcie tego 

wyzwania. Jestem przekonany, że nam się uda. Sukces będzie miał podwójne 

konsekwencje: wzmocnienie norm międzynarodowego cywilizowanego rządzenia, 

stworzenie precedensu w materii międzynarodowej współpracy, poprawy szans na 

sukces naszej koncepcji przyszłości. (…) Świat musi to wiedzieć i zrozumieć:  

od tej godziny, tego dnia i tego miejsca idziemy w stronę przyszłości282. 

W tym samym miesiącu odbyły się próby mediacji ze strony polityków 

europejskich, mające na celu nakłonienie Saddama Husseina do wycofania się  

z Kuwejtu, które jednak nie przyniosły żadnego efektu. Administracja George'a Busha  

z kolei jako dodatkowy środek mogący zmusić irackiego dyktatora do opuszczenia 

Kuwejtu widziała zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy w Zatoce Perskiej.  

31 października prezydent zatwierdził zwiększenie liczby amerykańskich sił militarnych 

do 200 tysięcy żołnierzy. Nie postrzegał tego kroku jako równoznacznego z decyzją  

o rozpoczęciu wojny. Wręcz przeciwnie - miał nadzieję, że ryzyko podjęcia przez Stany 

Zjednoczone akcji ofensywnej wystarczająco przestraszy Saddama i sprowokuje go do 

wycofania się z Kuwejtu283. 

W listopadzie, podczas szczytu w Paryżu, Bush próbował zebrać poparcie dla 

militarnej pozycji wobec Iraku. Wtedy Francja użyła protokołu pozwalającego krajowi 

gospodarzowi zminimalizować wojskowy wydźwięk spotkania.  

Wszelkie dotychczasowe środki i mediacje nie przynosiły skutku. Na wniosek 

USA Rada Bezpieczeństwa ONZ uchwaliła więc, 29 listopada 1990 r., Rezolucję  

nr 678. Ustalała ona, że jeśli do 15 stycznia 1991 r. Saddam Hussein nie wycofa swoich 

oddziałów z Kuwejtu, państwa koalicji antyirackiej będą miały pełną legitymację  

do wszczęcia przeciw niemu działań wojskowych. 

30 listopada, podkreślając swoją determinację do wyprowadzenia Iraku  

z Kuwejtu, Bush zapowiedział gotowość spotkania się z irackim ministrem spraw 

                                                             
282 Zródło : Ambasada USA w Paryżu, documents d'actualité internationale, nr 23, 1 grudnia 1990  
[w.] C. Du ra ndin, Les Etats-Unis, grande puissance europeenne, Armand Colin, Paris, 2004, s. 231. 
283 D. C. Foyle, op. cit, s. 215 
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zagranicznych Tariqem Azizem i wysłania Bakera do Iraku w celu spotkania się  

z Husseinem. Wszystko to, by pokazać Kongresowi i amerykańskiej opinii publicznej, 

że poczynił wszelkie możliwe kroki dyplomatyczne, zanim faktycznie podjął działania 

militarne.284 

8 stycznia George Bush zwrócił się do Kongresu o uchwalenie rezolucji, 

zezwalającej mu na użycie wojsk przeciwko Irakowi. Kongres ostatecznie uchwalił ją 

12 stycznia, ale nie jednogłośnie. Obawiano się przede wszystkim uwikłania się USA  

w długotrwały konflikt. W Senacie o uchwaleniu rezolucji zadecydowało zaledwie  

5 głosów. Przed samym wygaśnięciem ultimatum danego Irakowi przez Radę 

Bezpieczeństwa podjęto jeszcze (głównie François Mitterrand) ostatnie wysiłki 

przeprowadzenia mediacji i nakłonienia Husseina do poddania się woli społeczności 

międzynarodowej. Mediacje te nie przyniosły jednak żadnego efektu. W tym czasie 

liczba amerykańskich wojsk w Zatoce Perskiej wynosiła już 400 tysięcy żołnierzy285. 

Dobę po wygaśnięciu ultimatum zaatakowały one Irak z powietrza rozpoczynając 

operacje wojenną zwaną „Pustynną Burzą” (Desert Storm). 

Przed rozpoczęciem wojny dyplomacja francuska z zapałem zajmowała się 

działaniami mogącymi pomóc w jej uniknięciu – złożyła Husseinowi propozycje 

pozwalające na potwierdzenie jego intencji (ale jak się okazuje tylko intencji) 

opuszczenia Kuwejtu286. 4 stycznia Francja oznajmiła, że porozumienie z irackim 

dyktatorem jest możliwe jeśli USA zgodzą się podjąć rozmowy na temat Bliskiego 

Wschodu oraz że przed podjęciem akcji zbrojnej powinno odbyć się jeszcze posiedzenie 

Rady Bezpieczeństwa ONZ287. 9 stycznia 1991 r. Mitterrand ogłosił, że francuskie 

wojska nie przekroczą granicy irackiej. Że misją Francuzów jest wyzwolenie Kuwejtu, 

a nie zniszczenie Iraku (zresztą Francuzi cały czas próbowali podkreślać swoją 

niezależność w koalicji. Francja wysłała na pustynię 10 tys. żołnierzy,  

ale w przeciwieństwie do Brytyjczyków nie dała się zaciągnąć pod amerykańskie 

dowództwo. Nawet francuskie bazy wojskowe ulokowane były z dala od 

                                                             
284 Ibidem, s. 216 
285 K. Micha łek, Mocarstwo…, s. 488. 
286 W. R. Keyl or , op.cit., p. 518. 
287 Wywiad z Georgem Bushem, 4 stycznia 1991 r., T. M age, President François Mitterrand and 
Administration of Ronald Regan Administration of George Bush, Documents concerning French-
American Relations 1981-1991 (According to Public Paper of the White House), volume VI: 1991, 
Edité par auteur, Paris 1991, s. 700. 
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amerykańskich by podkreślić swoją niezależność)288. Mimo upływu daty ultimatum 

danej Irakowi przez ONZ, Francja jednak nadal próbowała forsować politykę 

wypracowania porozumienia z Husseinem, m.in. poprzez podtrzymywanie idei 

zorganizowania pokojowej konferencji międzynarodowej, jako środka 

zapobiegawczego przed wybuchem wojny289. 14 stycznia Mitterrand wystąpił przed 

Radą Bezpieczeństwa ONZ z propozycją konferencji, dodając, że minister spraw 

zagranicznych Rolad Dumas mógłby polecieć do Bagdadu, Niemiec, ZSRR, Włoch, 

Hiszpanii, Egiptu oraz Maroka i zaprosić na nią mniejsze państwa. Na płaszczyźnie 

NATO Francja i Niemcy nie wyraziły zgody na zapytanie Ameryki o sojuszniczą 

rezolucję, dającą nawet słowne poparcie dla wojny poza Europą290. 

Operacja „Pustynna Burza” (Desert Storm) rozpoczęła się 17 stycznia 1991 r. 

rano (czasu bagdadzkiego). Wojska koalicji (m.in.: Arabia Saudyjska, Egipt, Wielka 

Brytania, Francja, Włochy, Kanada, Syria, Pakistan, Kuwejt, Bangladesz, Zjednoczone 

Emiraty Arabskie), dysponujące ogółem około 700 tysiącami żołnierzy, 3500 czołgami 

i 1436 samolotami bojowymi, dowodzone przez generała Normana Schwarzkopfa291, 

zaczęły poprzez skoordynowany atak pociskami Tomahawk, wystrzeliwanymi  

z krążowników, niszczycieli i pancerników w Zatoce Perskiej i Morzu Czerwonym.  

Ich celem były lotniska irackie oraz instalacje wojskowe w Kuwejcie oraz główne 

miasta Iraku, z Bagdadem włącznie. Irak dysponował przeciw wojskom koalicji  

540 tysiącami żołnierzy, 4280 czołgów i około 650 samolotów bojowych. Już  

w początkowej fazie ataku znaczna część sił irackich została niemal całkowicie 

zniszczona292.  

Wraz z rozpoczęciem amerykańskich ataków na Irak 17 stycznia Francja 

zdecydowała się poddać swoich ludzi pod amerykańskie dowództwo. Minister 

Chevènement ogłosił jednak, że francuskie siły będą bombardować irackie wojsko 

okupujące Kuwejt, ale nie będą bombardować irackich wojsk znajdujących się na 

swoim własnym terytorium. Ta postawa spotkała się z krytyką nie tylko obcych,  

ale nawet francuskich polityków. Były prezydent Valery Giscard d'Estaing określił takie 

działanie następująco: „to tak jakby w czasie II wojny światowej alianci ogłosili,  
                                                             
288 J. J. Mil l er , M. M olesky, op. cit., s. 259 
289 Ibidem., s. 258 
290 F. Cos tigl iola , op. cit., s. 26. 
291 K. Micha łek, Mocarstwo…, s. 488. 
292 www.gwu.edu/~nsarchiv?NSAEBB/NSAEBB39/ (14 maja 2004 r.); oraz 
www.history.navy.mil/wars/dstorm/ds5.htm  (10 maja 2004 r.) 
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że będą bombardować tylko Francję, oszczędzając terytorium Niemiec.” Czuły na tę 

krytykę Mitterrand postanowił odwrócić się przeciwko radom swojego ministra.  

Być może doszedł do wniosku, że skoro wojna się już zaczęła, Francja powinna być 

częścią zwycięstwa. Tego samego dnia, którego Chevènement podał się do dymisji  

(24 stycznia1991), dwa szwadrony francuskich bombowców Jaguarów zaatakowało 

Irak. W operacji „Pustynna Burza” uczestniczyło 16 tys. francuskich żołnierzy. 

Zdaniem amerykańskich analityków Francuzi okazali się „bardzo zdolni i bardzo 

mobilni na polu walki”293. W wywiadzie udzielonym 17 lutego 1991 r. George Bush tak 

komentuje udział Francuzów w koalicji: Francuzi odgrywają w koalicji silną rolę lidera 

i są tak solidni, jak granit. I są silni. A prezydent Mitterrand ma mój pełny szacunek 

(…) są twardzi, silni i solidni w postrzeganiu, że Saddam Hussein robi teraz to,  

co powinien był dawno temu - wynosi się z Kuwejtu”294. 

Nie brakowało mimo wszystko także słów krytycznych w stosunku  

do francuskich wojsk. Amerykanie uskarżali się na francuski temperament skłonny  

do biwakowania i na brak szybkości działania. Przykładem była operacja, jaka miała 

miejsce 25 lutego w As Salman, gdzie francuscy żołnierze przybyli nocą pod miasto  

i zamiast zająć je, rozłożyli namioty. Następnego dnia zastali miasto już jedynie  

z garstką cywilów i kilkunastoma żołnierzami295. 

Mitterrand miał ciągle nadzieję, że operację w Iraku będzie dało się zakończyć 

regulacjami korzystnymi i dla Arabów, i dla Izraela. Tego samego chcieli co prawda 

Bush, Baker i inni amerykańscy oficjele, ale dopiero po poskromieniu Saddama  

i zaprezentowaniu amerykańskich możliwości militarnych296. 

W nocy z 23 na 24 lutego rozpoczęła się zmasowana ofensywa lądowa, która  

w ciągu paru dni zakończyła się rozbiciem głównych ugrupowań armii irackiej, Druga 

brygada 82 dywizji lotniczej wysłała wiadomość do narodu francuskiego: Ramię  

w ramię, żołnierze francuscy i amerykańscy, napiszemy stronę historii297, a 27 lutego 

Saddam Husein ogłosił wycofanie się z miasta Kuwejt, które ogłoszono wyzwolonym  

                                                             
293 W. R. Keyl or , op.cit., p. 518 
294 Wywiad z Georgem Bushem, Kennenbungport, 17.02.1991r., T. Mage, President François 
Mitterrand…, volume VI: 1991, Edité par auteur, Paris 1991; s. 715. 
295 J. J. Mil l er , M. M olesky, op. cit., s. 261 
296 F. Cos tigl iola , op. cit., s. 237. 
297 J. J. Mil l er , M. M olesky, op. cit., s. 261. 
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i wszystkie siły skupiły się już tylko na Iraku.298 Wtedy Prezydent Bush i jego doradcy 

zdecydowali o zakończeniu wojny. Bush nie zdecydował się obalić dyktatora, ponieważ 

wiązałoby się to z koniecznością dłuższego pozostania amerykańskich wojsk w Iraku. 

Zawieszenie broni nastąpiło następnego dnia o godz. 8:00 rano299. 2 marca jednak 

jeszcze irackie oddziały pancerne (140 czołgów) usiłowały wydostać się z oblężenia  

i zaatakowały wojska koalicji. Atak został odparty, a zawieszenie broni ostatecznie 

podpisano następnego dnia w mieście Safwan na granicy Kuwejtu i Iraku300.  

6 marca 1991 r., na posiedzeniu połączonych izb Kongresu, prezydent Bush 

wygłosił przemówienie, w którym ogłosił koniec wojny w Iraku: „To jest zwycięstwo 

dla każdego kraju koalicji, dla ONZ. Zwycięstwo dla bezprecedensowej 

międzynarodowej współpracy i dyplomacji, tak dobrze prowadzonej przez sekretarza 

stanu Jamesa Bakera.” Mówił o swoim pragnieniu stworzenia nowego światowego 

porządku, w którym silne państwa, połączone razem będą bronić słabszych pod 

auspicjami ONZ301. 

W następstwie przegranej Irak został zobowiązany do ujawnienia stanu prac nad 

bronią nuklearną, wprowadzenia ograniczeń w eksporcie ropy i wypłacenie 

odszkodowań za skutki wojny, w tym za wielką katastrofę ekologiczną w rejonie Zatoki 

Perskiej, spowodowaną podpaleniem kilkuset szybów naftowych w Kuwejcie  

i wyciekiem ropy do morza. Saddamowi Husseinowi tylko dlatego udało się pozostać 

przy władzy, że zgodził się na te warunki302. Stratedzy amerykańscy chcieli postawić 

sobie wyższą poprzeczkę - po wyzwoleniu Kuwejtu wejść do Bagdadu i zniszczyć zło 

w zarodku. Administracja Busha była jednak przeciwna takiemu rozwiązaniu z kilku 

powodów: po pierwsze działania koalicji przewidywały wyłącznie wyzwolenie 

Kuwejtu, a nie obalenie Saddama Husseina, po drugie ze względu na stosunki  

z pozostałymi krajami arabskimi, aż w końcu ze względu na Francję - Ameryka uznała, 

że nie może na nią liczyć. Pozostawienie Husseina przy władzy było więc 

kompromisem dyplomatycznym, ale na przestrzeni kolejnych lat spowodowało wiele 

                                                             
298 Dokładny przebieg operacji ,,Pustynna Burza" z wyszczególnieniem wszystkich użytych w niej 
rodzajów broni i maszyn znaleźć można na stronie internetowej Centrum Historycznego Marynarki, 
Departamentu Marynarki: www.history.navy.mil/wars/dstorm/ds5.htm (10 maja 2004 r.) 
299 www.gwu.edu/~nsarchiv?NSAEBB/NSAEBB39/ (14 maja 2004 r.) 
300 K. Micha łek, Mocarstwo…, s. 490. 
301 ed. S. Ros enfel d, Encyclopedia of American Historical Documents, vol. III, Facts on File Library  
of American History, New York 2004, s.1712 
302 A. Patek, J. Rydel, J. J. Węc, Najnowsza historia świata 1945-1995, tom III, Wydawnictwo 
Literackie, Kraków 1997., s. 150. 
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sytuacji, które zaogniały stosunki między Francją a USA303. Bush publicznie 

zaapelował, by sami Irakijczycy obalili Saddama, co uzyskało konkretny odzew - 

Kurdowie na północy, a szyici i inne grupy na południu, wywołali powstanie, brutalnie 

jednak stłumione przez resztki irackiej armii. 

Współdziałanie mocarstw (USA, Wielkiej Brytanii i Francji) podczas wojny 

przeciw Saddamowi, fakt, że wojska Francuskie pozwoliły sobie na działanie pod 

dowództwem amerykańskim, nie miało przełożenia na działania pokojowe po wojnie304. 

Po zakończeniu działań w Zatoce Perskiej w zimie 1991 r. po raz kolejny Francja 

znalazła się poza intencjami i planami Stanów Zjednoczonych. List jaki został 

sporządzony 23 lutego 1991 r. przez podsekretarza stanu ds. bezpieczeństwa Reginalda 

Bartholomewa radzący rządom europejskim nie przeszkadzać w działaniach NATO  

w efekcie spowodował wzrost uczuć goryczy i braku zaufania w Paryżu305. Chociaż 

stosunki Bush-Mitterrand ociepliły się po wojnie i obaj panowie próbowali 

współpracować w negocjacjach powojennych, przeszkadzał im odmienny stosunek  

do kwestii izraelsko-palestynskiej. Szczyt Bush-Mitterrand, jaki odbył się na Martynice 

14 marca 1991 r. pokazał wielką przepaść dzielącą te kraje w kwestii świata 

arabskiego306. 

Po zakończeniu pierwszej wojny w Iraku, koalicja kierowana przez USA   

zakazała lotów w pewne okolice Iraku w celu ograniczenia władzy Saddama Husseina. 

Ten krok był szczególnie forsowany przez Amerykanów i Brytyjczyków, nawet jeśli 

Francja w symbolicznym geście dała kilkadziesiąt samolotów dla lepszego 

przeprowadzenia akcji. Ale w tym samym czasie Francja kultywowała swoja tradycję 

kontaktów w świecie arabskim, w tym także w Bagdadzie. Rząd francuski uczynił 

pierwszy krok w celu pogodzenia się z Husseinem przywracając swoją ambasadę 

Bagdadzie i deklarując swoje przyzwolenie w celu zniesienia embarga na sprzedaż 

ropy, które pozbawiło Irak podstawowego środka walutowego. I tak w 1996 r. partia 

                                                             
303 J. J. Mil l er , M. M olesky, op. cit., s. 262. 
304 Ch. Coga n, Aliés éternels…, s. 332 
305 Ibidem. 
306 Więcej w rozdz. III, s. oraz w wywiadzie z Françoisem Mitterrandem i Georgem Bushem, 14 
marca 1991 r. po konferencji na Martynice, w: T. Mage, President François Mitterrand and 
Administration of Ronald Regan Administration of George Bush, Documents concerning French-
American Relations 1981-1991 (According to Public Paper of the White House), volume VI: 1991, 
Edite par auteur, Paris 1991,  
s. 732. 
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Baas ponownie była w poprawnych stosunkach ze swym dawnym europejskim 

przyjacielem.307 

We wrześniu 1996 r. wojska irackie wkroczyły na terytorium kurdyjskie  

i dokonały egzekucji na licznych liderach politycznych. Był to największy gest 

prowokacji ze strony Husseina od zakończenia wojny w Zatoce. W odpowiedzi 

prezydent Clinton zarządził zrzucenie broni na usytuowania irackich wojsk i Hussein 

ustąpił. Wielka Brytania i Niemcy poparły amerykański wysiłek, a Francja odmówiła 

poparcia tej akcji, mimo, że Bill Clinton osobiście prosił Chiraca o wsparcie. Kiedy 

USA powiększyły strefę zakazu lotów z 32 do 33 równoleżnika (czyli ok. 100 km  

od południowego Bagdadu), Francja ogłosiła, że jej samoloty nie będą respektować tego 

ograniczenia308. 

W czasie kiedy jesienią 1997 r. Clinton próbował wzmocnić presję ekonomiczną 

wywieraną na Saddama Husseina, by zmusić go do współpracy z inspektorami ONZ, 

Francja krytykowała tą jednostronną akcję i organizowała w Radzie Bezpieczeństwa 

opozycję do tej polityki309. A kiedy Rada Bezpieczeństwa głosowała nad rezolucją 

Francja wstrzymała się od głosu310. 

Rok później, Irak zasygnalizował, że nie będzie już więcej uczestniczył  

w śledztwach inspektorów ONZ, mających odkryć jego program budowy broni 

biologicznej, chemicznej lub nuklearnej. W raporcie przedstawionym Radzie 

Bezpieczeństwa inspektor Richard Butler opisywał wysiłki jakie czynił reżim,  

by uniemożliwi ć inspektorom śledztwo. 17 grudnia Stany Zjednoczone i Wielka 

Brytania podjęły najważniejszy z ataków na Irak od siedmiu lat.311 

Francja zakwestionowała zasadność podjęcia tego kroku. Po bombardowaniach 

popartych deklaracjami Kongresu, że przedmiotem polityki amerykańskiej w Iraku jest 

obalenie reżimu Saddama Husseina, Francja organizowała opozycję światową wobec tej 

polityki, przekonując że strategia Zachodu względem Iraku powinna opierać się nie na 

próbach obalenia Husseina, ale przekonania go do zmian i reform rządów312. Kilka dni 

                                                             
307 J. J. Mil l er , M. M olesky, op. cit., s. 262. 
308 Ibidem., s. 264 
309 W. R. Keyl or , op.cit., p. 519. 
310 czyt. rozdz. II, s. ponadto Francja miała obiecane od irackiego ministra ds. ropy Amida Rachida,  
w czasie jego wizyty w Paryżu w 1996 r., że będzie traktowana priorytetowo w przypadku 
zniesienia embarga. To dawałoby Francji możliwość kontraktów na wydobycie ropy wartych 
miliardy dolarów. 
311 J. J. Mil l er , M. M olesky, op. cit., s. 264 
312 W. R. Keyl or , op.cit., p. 519 
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po bombardowaniach Francja zaproponowała postawienie ultimatum i zdjęcie sankcji 

ekonomicznych w zamian za powrót inspektorów do Iraku. Irak odrzucił tę propozycję. 

Francja ponownie wystąpiła z propozycją zniesienia embarga w zamian za powrót 

inspektorów, dając Husseinowi do zrozumienia, że nie będzie wśród nich Amerykanów. 

Saddam Hussein, wiedząc, że Rada Bezpieczeństwa jest podzielona i nie potrafi się 

zjednoczyć w jego sprawie, odrzucił także i tę propozycję.313 

Stany Zjednoczone zdawały sobie sprawę jak ważne jest przekonanie Rady 

Bezpieczeństwa do podjęcia działań wywierających choć minimum nacisku na 

Saddama Husseina. Od jesieni 1999 r. razem z Francją i innymi krajami - głównie 

Wielką Brytanią, która przyjęła pozycję lidera w tej sprawie – współpracowały nad 

ustaleniem nowej rezolucji. Miałaby ona znieść UNSCOM (United Nations Special 

Commision), a w zamian wprowadzić jakiś nowy system inspekcji prowadzonych  

w Iraku, a także uelastycznić sankcje i przymusy ekonomiczne nałożone na Irak.  

Ze strony twardo stojących przy swoim stanowisku w kwestii irackiej Stanów 

Zjednoczonych byłyby to naprawdę poważne ustępstwa, ale miały nadzieję w ten 

sposób odbudować utracone relacje pomiędzy członkami Rady Bezpieczeństwa.  

Po przedłużających się negocjacjach Wielka Brytania przekonała Francję do poparcia 

USA i głosowania na Rezolucję 1284. Tymczasem, kiedy 17 grudnia 1999 r. doszło  

do głosowania nad nową rezolucją, Francja wstrzymała się od głosu (rezolucję 

uchwalono większością 11 do 0 głosujących). 

Jeśli chodzi o wojnę w Zatoce Perskiej, Francja i USA potrafiły zjednoczyć się, 

by przygotować pierwszą ważną operację militarną od czasów zimnej wojny. Niemniej 

jednak między tymi dwoma sojusznikami było mnóstwo kontrowersji zarówno przed,  

w czasie, jak i po wygonieniu armii irackiej z Kuwejtu. W każdym z tych momentów 

Francja irytowała Stany Zjednoczone przede wszystkim na płaszczyźnie politycznej - 

swoimi dążeniami do wypracowania reguł dyplomatycznych, dwustronnych  

z Irakiem314. 
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3.3 STOSUNKI FRANCUSKO-AMERYKAŃSKIE A SYTUACJA NA BLISKIM 
WSCHODZIE  

 

W 1987 r. w reakcji na okupację ziem palestyńskich przez Izraelczyków,  

na ziemiach arabskich rozpoczęła się zakrojona na szeroką skalę akcja zwana 

„intifadą”. Przejawiała się nie tylko w bojkocie izraelskich towarów, protestach 

palestyńskiej ludności, ale także w atakach terrorystycznych bojówek palestyńskich.  

Po kilkunastu miesiącach niemal przybrała postać wojny domowej. 

Rząd palestyński na uchodźstwie w Algierze w wyniku wydarzeń w kraju  

15 listopada 1988 r. proklamował utworzenie Państwa Palestyńskiego, którego 

prezydentem w pół roku później został Jaser Arafat. Środowisko międzynarodowe 

poparło nowe państwo, co budziło nadzieję na szybkie zakończenie konfliktu 

Konflikt izraelsko-palestyński był także źródłem konfliktów i nieporozumień 

pomiędzy Francją a Stanami Zjednoczonymi, które ze względu na swoje doświadczenia 

historyczne oraz pochodzenie zamieszkujących je obywateli czy też pochodzenie dużej 

części imigrantów, naturalnie popierały przeciwne strony tego sporu. 

Od grudnia 1988 r. administracja George'a Busha – najpierw poprzez osobę 

sekretarza stanu G. Shultza, a następnie J. Bakera - prowadziła równoległe rozmowy  

z rządem izraelskim i Organizacją Wyzwolenia Palestyny, mające na celu rozwiązanie 

problemu. Nie przynosiły jednak one większego rezultatu. Po pierwsze utrudniały  

je prowadzone wciąż, przez radykalnych fundamentalistów z pod znaku Hamas, akcje 

terrorystyczne, po drugie zaś rządząca w Izraelu od połowy 1990 r. Partia Likud  

i premier Icchak Szamir wykluczali możliwość jakiegokolwiek porozumienia z OWP. 

W 1989 r., dzięki naciskom na prezydenta Busha i Kongres, prowadzonym przez 

Amerykanów żydowskiego pochodzenia, Izrael otrzymał pomoc od Stanów 

Zjednoczonych w wysokości 3 mld dolarów w 1989 i prawie tyle samo w 1990 roku315. 

Podczas wspólnej konferencji prasowej prezydentów Busha i Mitterranda  

19 kwietnia 1990 r. w Key Largo na Florydzie, zapytany o pomysły na rozwiązanie 

problemu palestynsko-izraelskiego oraz swoje wrażenia po spotkaniu z Jaserem 

Arafatem, przewodniczącym komitetu wykonawczego OWP, Mitterrand odpowiedział, 

że stanowisko Francji znane jest od dawna, a sprawy nie przyjęły takiego obrotu, 
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jakiego oczekiwano, w związku z czym ma nadzieję na doprowadzenie do konferencji 

międzynarodowej. Bush skwitował szybko, że polityka USA wobec tej części świata 

nie zmieniła się i podtrzymują one plan Bakera (który pierwotnie wymyślony był przez 

premiera Izraela Shamira) jako właściwy sposób dla podtrzymania rozmów i uczynienia 

pierwszego wielkiego kroku w stronę pokoju.316 

W tym samym roku rząd Szamira zwrócił się do Stanów Zjednoczonych  

o kolejną pożyczkę, tym razem w wysokości 10 mld dolarów na budowę osiedli 

mieszkaniowych dla ludności żydowskiej, w związku ze zwiększonym napływem do 

Izraela Żydów z ZSRR. Administracja Busha postawiła sprawę bardzo twardo - 

uzależniała możliwość pożyczenia pieniędzy od udziału Izraela w konferencji 

pokojowej317. 

8 października 1990 r. w Jerozolimie doszło do zamieszek, podczas których 

wojsko izraelskie otworzyło ogień i zginęło 21 Palestyńczyków, a około 150 zostało 

rannych. Było to wydarzenie, które wywołało wzburzenie na arenie międzynarodowej, 

szczególnie zaś w świecie arabskim, a w ówczesnej sytuacji panującej na Bliskim 

Wschodzie groziło eskalacją konfliktu i rozpadem koalicji antyirackiej, w której skład 

weszło 12 państw arabskich. Zaledwie kilka dni wcześniej François Mitterrand 

nawoływał na forum zgromadzenia ONZ do zwołania konferencji pokojowej w sprawie 

konfliktu izraelsko-palestyńskiego, która mogłaby uchronić świat przed wybuchem 

wojny w Iraku318. Jednocześnie na forum ONZ, obok sprawy irackiej, toczyły się 

rozmowy nad projektem rezolucji, który przedłożyły Jemen, Kolumbia, Malezja i Kuba, 

a który wzywał państwa do przyjęcia takiej samej postawy wobec konfliktu 

palestyńskiego, jak wobec tej irackiej na Kuwejt. Tego samego, a także powołania misji 

ONZ do zbadania tego wydarzenia oraz ogólnej sytuacji w Gazie i na Zachodnim 

Brzegu Jordanu, a nawet powołania sposobu ochrony Palestyńczyków domagał się 

przedstawiciel OWP. To postawiło Stany Zjednoczone w trudnej sytuacji. Zamieszkałe 

przez sporą liczbę ludności żydowskiej nie mogły dopuścić do przeforsowania tych 

żądań w Radzie Bezpieczeństwa, z drugiej zaś strony nie mogły sobie pozwolić  

na wywołanie wrażenia obojętności wobec tragedii Palestyńczyków. Wobec 

                                                             
316 Treść konferencji prasowej prezydentów Busha i Mitterranda 19 kwietnia 1990 r. w Key Largo 
na Florydzie zamieszczony w: T. Mage, President François Mitterrand…, volume IV: 1989, Edité par 
auteur, Paris 1991, s. 572. 
317 K. Micha łek, Mocarstwo…, s. 491. 
318 Więcej w punkcie dotyczącym konfliktu w Zatoce Perskiej. 
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powyższego następnego dnia po tych wydarzeniach Stany Zjednoczone przedłożyły na 

forum Rady Bezpieczeństwa projekt rezolucji, opracowany wspólnie z Wielką Brytanią 

i poparty przez pozostałych członków Rady, potępiający w mniej ostrych słowach Izrael 

za przekraczające potrzebę użycie siły i wzywający do większej powściągliwości służby 

porządkowe na terenach okupowanych319. Nasuwa się stwierdzenie iż „jak zwykle”  

nie obyło się bez dyskusji pomiędzy prezydentami Mitterrandem i Bushem na temat 

sformułowań użytych w rezolucji, ale ostatecznie uchwalono ją 12 października. 

Rezolucja, wzywająca misję ONZ do sporządzenia raportu dotyczącego sposobów 

zapewnienia ochrony Palestyńczykom i potwierdzająca zapisy konwencji genewskiej  

o obowiązku zapewnienia tej ochrony przez Izrael, została przez to ostatnie państwo 

odrzucona. Postawa administracji Busha wywołała również protesty amerykańskiej 

społeczności żydowskiej i przyczyniła się do ochłodzenia stosunków USA-Izrael320. 

Szczyt Bush-Mitterrand, jaki odbył się na Martynice 14 marca 1991 r. pokazał 

wielką przepaść dzielącą te kraje w kwestii świata arabskiego. Mitterrand nalegał  

na układ Zachodu z Organizacją Wyzwolenia Palestyny jako de facto reprezentanta 

tego kraju. Bush nie godził się na takie rozwiązanie, argumentując swoje stanowisko 

przeszłością organizacji, która układała się z terrorystami i Husseinem w ostatniej 

wojnie z Irakiem. W kwestii stworzenia oddzielnego państwa palestyńskiego  

na ziemiach arabskich, okupowanych od 1967 r. przez Izrael, Bush stwierdził,  

że wg zdaniem USA państwo palestyńskie nie będzie rozwiązaniem problemu,  

na co Mitterrand stanowczo odpowiedział: użyłem słowa „państwo” i jeśli trzeba, mogę 

je powtórzyć321. Ta widoczna przepaść pomiędzy Francją i Stanami Zjednoczonymi 

pokazała potrzebę wypracowania polityki, dyplomacji i kompromisów w sprawie 

Bliskiego Wschodu. Pod koniec 1991 r. Baker zaprosił kraje arabskie i Izrael  

do wspólnej konferencji międzynarodowej dotyczącej sytuacji na Bliskim Wschodzie. 

Konferencja rozpoczęła się 30 października 1991 r. w Madrycie. Ze strony 

palestyńskiej z kolei w rokowaniach uczestniczyła reprezentacja jordańsko-palestyńska, 

ale bez przedstawicieli OWP, ponieważ zaangażowanie tych ostatnich w czasie wojny 

w Iraku po stronie Irakijczyków spowodowało spadek poparcia międzynarodowego  

dla tej organizacji i wykluczenie jej z udziału w konferencji. Francja za zgodą USA 

                                                             
319 G. Bus h,  B .  Sc owcroft ,  Świat przekształcony,  Politeja, Warszawa 2000, s. 389. 
320 Ibidem, s. 390. 
321 F. Cos tigl iola , op. cit., s. 238. 
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działała jako zachodni rozmówca z OWP. Nawet jeśli konferencja nie mogła rozwiązać 

izraelsko-palestyńskiego problemu, była dużym krokiem dla przyszłych francusko-

amerykańskich relacji322. 

Do czasu podpisania porozumienia izraelsko-palestyńskiego - już  

za administracji następcy George'a Busha, Billa Clintona - 13 września 1993 r.  

w Waszyngtonie (stąd nazwa „porozumienie waszyngtońskie”) odbyło się jedenaście 

rund takich rozmów (dopiero w sierpniu 1993 r. pojawiły się szanse na podpisanie 

porozumienia pomiędzy Izraelem a OWP). Podpisania porozumienia nie da się już 

przypisać George’owi Bushowi, ale do jego sukcesów jednak niewątpliwie należy 

doprowadzenie do podjęcia w końcu niezwykle trudnych rozmów pokojowych. 

Kiedy w 1995 r. Jacques Chirac został prezydentem Republiki Francuskiej 

mówiło się, że kraje arabskie zyskują w Pałacu Elizejskim swojego przyjaciela.  

Po zabójstwie Icchaka Rabina i fiasku procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie  

po wyborze Benjamina Natanjahou, Europa odsunęła się od spraw tej części świata, 

pozostawiając ją w rękach Amerykanów, tym bardziej, że oni sami nie szczególnie 

widzieli innego partnera w swoim przywództwie w tym regionie. 

Jacques Chirac bardzo szybko stanął w obliczu spraw bliskowschodnich.  

Trzy dni po jego wizycie w Libanie i Egipcie (gdzie na uniwersytecie w Kairze 

wygłosił przemówienie, w którym prezentował się jako następca de Gaulle’a, który 

zamierza prowadzić na szeroką skalę zakrojoną politykę francuską wobec krajów 

arabskich oraz zwrócić uwagę Europy na jej południowe krańce) w Libanie wybuchł 

konflikt. W odwecie za śmierć swojego żołnierza z Tsahal, zamordowanego przez 

Hezbollah w południowym Libanie, 11 kwietnia 1996 r. Izrael rozpoczął operację 

„Grona gniewu”(Raisins de la celere). Zamieszki początkowo miały miejsce na 

przedmieściach Bejrutu, ale następujące wkrótce operacje wojskowe w rejonie 

libańskiej granicy, które poniosły za sobą dziesiątki ofiar powodowały obawy, ze kraj 

znów stanie w ogniu. Francuski prezydent wysłał więc na miejsce swego ministra spraw 

zagranicznych Hervé de Charette, który miał rozpocząć spektakularną misję pokojową 

w tym regionie. 

Francja od początku usiłowała prezentować się jako jedyny europejski kraj 

walczący o pokój w tym regionie. Strategia francuska polegała jednak na krytykowaniu 

                                                             
322 Ibidem, s. 238 
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Izraela. Premier Alain Jupé stanowczo potępił bombardowania, jakich Tsahal dokonał 

na terytorium Libanu. Przed Zgromadzeniem Narodowym Jupé udowadniał, że ludność 

libańska jest poszkodowana i brana za zakładników. W tym konflikcie Waszyngton  

i Paryż znalazły się po zupełnie przeciwnych stronach barykady – Amerykanie od 

poczatku popierali Izrael, Francuzi stanęli po stronie Libanu323. 

Na początku nowego tysiąclecia Stany Zjednoczone w dalszym ciągu wytrwale 

praktykowały swoja politykę w regionie Bliskiego Wschodu zachowując się tak, jakby 

słowa „demokracja” i „prawa człowieka” stanowiły część wyłącznie amerykańskiego 

słownika. Praktykowanie - w miarę swoich możliwości - gry tego samego typu  

w stosunku do części świata arabskiego będącej w opozycji do Izraela prawie nie 

przynosiło Francji korzyści – osiągała sukces w postaci szacunku politycznego,  

ale w praktyce Francuzi wiedzieli, że nic w tym regionie się nie dzieje bez USA 

(między innymi wskutek zawężonych relacji amerykańsko-izraelskich).  

W 2001 Ariel Sharon izraelski premier i dowódca wojskowy, postawił nogę na 

niektórych byłych terytoriach okupowanych, które Autonomia Palestyńska uznała już 

za odstąpione. Resentymenty powiększyły się kiedy, w obliczu ataków na Izrael, 

administracja amerykańska zdecydowała się porzucić konferencję organizowaną przez 

ONZ w Durbanie (południowa Afryka).324 

Podczas kolacji prezydentów Busha i Chiraca, jaka odbyła się 27 maja 2002 r. 

przy okazji wizyty Busha we Francji z okazji obchodów rocznicy lądowania Aliantów 

w Normandii, o dziwo nie królowała kwestia inwazji na Irak, ale tematy związane  

z problematyka Bliskiego Wschodu. Głównie to Chirac zainteresowany był rozmową na 

ten temat, wygłaszając przy okazji długie przemówienie na temat Libanu i Syrii325. 

Jacques Chirac, w czasie wystąpienia przed francuskimi ambasadorami  

29 sierpnia 2003 r. zaznaczył, że w celu zwalczania terroryzmu konieczne są wszystkie 

środki prewencji i regresji wobec przejawów agresji. Że konflikty regionalne 

nierozwiązane wzbudzają frustracje i służą jako pretekst dla terrorystów. Że na Bliskim 

Wschodzie nadzieja na normalność została w przeszłości zaprzepaszczona przez 

przejawy ataków i agresji. Nie pozwólmy jej znowu zniknąć. Wraz ze Stanami 

Zjednoczonymi musimy uczynić wszystko, by ochronić i wtórować procesowi, w którym 

                                                             
323 J. Guisnel ,  op. cit., p. 53. 
324 Annuaire Français de relations internationals 2002, BRUYLANT, Bruxelles 2002, s. 519 
325 H. Vernet , T. Ca ntalou be, Chirac contre Bush. L’autre guerre, JC Lattès, 2004, p. 90. 
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każdy dzień dowodzi wrażliwości. Pokój między Palestyńczykami i Izraelczykami jest 

przede wszystkim ich sprawą i to oni muszą być zdolni opanować swoje własne 

przeznaczenie. Palestyńczycy muszą zrozumieć, że prowadzenie ataków 

terrorystycznych nie idzie w parze z ich dążeniami do legitymizacji państwa.  

A Izraelczycy muszą zrozumieć, że okupacja i logika wyjątkowego bezpieczeństwa grają 

na niekorzyść dla ich żądań legitymizacji bezpieczeństwa.326 

W czasie swojego pobyt na Harwardzie, 4 grudnia 2003 r. Lionel Jospin 

oznajmił: Nie wydaje mi się by była prawdziwa niezgoda między nami (czyt. FR-USA) 

co do zasad i głównych celów. Wiemy, że w tej kwestii macie znaczącą rolę do 

odegrania. Popieramy wysiłki, jakie czyniła wasza poprzednia administracja by pomóc 

Palestyńczykom i Izraelczykom wypracować polityczne i pokojowe wyjście z tego 

historycznego niepowodzenia. Przyjaciele Izraela, my bronimy jego prawa do pokoju  

i bezpieczeństwa (…), ale nie uważamy by aktualna polityka Izraela mogła zapewnić 

bezpieczeństwo i trwały pokój, do którego aspiruje Izrael. Dlatego życzymy sobie,  

by Stany Zjednoczone i Europa silniej nacisnęła na powrót do dialogu mającego 

znaleźć polityczne wyjście gwarantujące prawa dla każdego”327. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
326 Przemówienie zawarte w : C. Du ra ndin, op.cit., s. 234. 
327 dir. P. N ora , op. cit., s. 4. 
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3.4 STOSUNKI FRANCUSKO-AMERYKAŃSKIE A ROZPAD JUGOSŁAWII  

 

W czasie całego okresu zimnej wojny i aż do swojej śmierci w 1980 r. rządzący 

krajem Josip Broz Tito skutecznie tłumił wszelkie przejawy nacjonalizmu, z jakimi  

od dawna borykała się była wielonarodowa Federacyjna Republika Jugosławii, zgodnie 

z ustawą zasadniczą z 1946 r. składająca się z sześciu republik: Serbii, Chorwacji, 

Słowenii, Macedonii, Czarnogóry oraz Bośni i Hercegowiny. Po jego śmierci napięcie 

na tle narodowościowym pomiędzy republikami niebezpiecznie wzrosło.  

Konflikt jugosłowiański de facto zaczął się w Kosowie. Po tym jak w sześćsetną 

rocznicę bitwy na Kosowym Polu328 serbscy nacjonaliści obrali sobie Slobodana 

Miloševicia na swego przywódcę. We wrześniu 1990 r. uchwalono nową konstytucję 

znoszącą autonomię serbskich prowincji – Wojwodiny i Kosowa, wskutek czego Serbia 

zyskała więcej głosów w prezydium federacyjnym. To spowodowało rozdźwięk  

w dążeniach pozostałych republik: Chorwacja i Słowenia dążyły do przekształcenia 

Jugosławii w konfederację, Serbia i Czarnogóra opowiadały się za utrzymaniem silnie 

zcentralizowanych rządów, a Macedonia oraz Bośnia i Hercegowina za przekształcenie 

kraju w system zawierający zarówno elementy federacji, jak i konfederacji. 

Sytuacja na Bałkanach okazała się być bardzo trudnym orzechem do zgryzienia 

dla Wspólnoty Europejskiej: Francja, z przyczyn religijnych i związków historycznych, 

które wyrosły podczas I wojny światowej, zbliżona była do Serbii. Obawiała się 

niebezpieczeństwa wojny domowej i anarchii, która podzieli Federację Jugosławii. 

Niemcy z kolei sympatyzowali z Chorwacją, której wielu obywateli chroniło się na 

terenie Niemiec. Przekonani o niemożliwości utrzymania Federacji wbrew woli ludu, 

od razu wykazali jej swoje poparcie do secesji. Wielka Brytania zaś, doświadczona 

sytuacją w Irlandii, nie chciała interweniować w żadnym kryzysie, który dotykał 

Bałkanów329. Ponadto obawiano się, by inne europejskie wielonarodowe kraje nie 

wzięły przykładu z Jugosławii, co w kontekście podpisanej 21 listopada 1990 r. przez 

32 państwa europejskie (w tym także Jugosławię), USA i Kanadę Paryskiej Karty 

                                                             
328 15 czerwca 1389 r. – jest symbolem klęski serbskiego chrześcijaństwa w walce z albańskim 
islamem, a w 1989 r. urosło do rangi święta serbskich nacjonalistów. 
329 A. C ol let , op. cit., s.74. 
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Nowej Europy, stanowiłoby duże zagrożenie dla zawartych w niej zasad pokoju, 

bezpieczeństwa i jedności330.  

Początkowo chęć Europejczyków do samodzielnego zajmowania się konfliktem 

w Jugosławii spotkała się z aprobatą Busha, który generalnie uważał, że jest to sprawa 

Komisji Europejskiej. Amerykanie też nie mieli wspólnego z Europejczykami punktu 

widzenia na konflikt. Po pierwsze ze względu na odległość geograficzną oraz na fakt,  

iż od momentu zakończenia zimnej wojny Jugosławia nie była już dla nich punktem 

zainteresowania. Ponadto Sojusz Atlantycki nie był zagrożony wewnętrznymi 

waśniami, wiec USA nie widziały powodu do zaangażowania. 

W obliczu upadku komunizmu obecność USA na Starym Kontynencie nie była 

już taka oczywista, a dążenia Europy do prowadzenia własnej polityki zagranicznej  

i bezpieczeństwa bardzo silne. Wobec tego 20 listopada 1990 r. Wspólnota Europejska  

i Stany Zjednoczone przyjęły wspólną Deklarację Transatlantycką, która gwarantowała 

co prawda partnerstwo WE i USA w celu utrzymania pokoju i zapewnienia 

bezpieczeństwa, wprowadzając zasadę konsultacji, wg której prezydent USA dwa razy 

w roku miał się spotykać z przewodniczącym Rady Europejskiej i Komisji 

Europejskiej, a ministrowie spraw zagranicznych państw Wspólnoty z amerykańskim 

Sekretarzem Stanu.331  

21 czerwca 1991 r. James Baker odbył podróż do Jugosławii. Był pierwszym 

amerykańskim sekretarzem stanu odwiedzającym ten kraj. Baker reprezentował 

stanowisko USA negujące użycie siły w celu rozwiązywania problemów oraz 

popierające utrzymanie jedności Federacyjnej Republiki Jugosławii. Stany Zjednoczone 

dopuszczały ideę większej autonomii republik, ale jednak przy zachowaniu jedności 

kraju. (Miesiąc wcześniej podobne wizyty,  tak samo popierające jedność Jugosławii 

odbyli również przewodniczący Rady Europejskiej i przewodniczący Komisji 

Europejskiej.) 

Jednakże 25 czerwca 1991 r. Słowenia i Chorwacja ogłosiły niepodległość.  

W odpowiedzi na to wydarzenie do Słowenii wkroczyło 2 tys. żołnierzy 

Jugosłowiańskiej Armii Ludowej, ale nie zdołała stłumić ruchu niepodległościowego 

wskutek oporu stawianego przez Słoweńców. Tymczasem Chorwacja, zamieszkiwana 

                                                             
330 http://www.osce.org/documents/mcs/1990/11/4045_en.pdf 
331 Transatlantic declaration on EC-US relations, pkt Institutional Framework for Consultation: 
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/us/economic_partnership/declaration_1990.
htm 
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licznie przez ludność serbską, pogrążyła się w wojnie, w której nie podołała walce  

z liczebną JAL.332 

Stany Zjednoczone osobiście nie angażowały się w konflikt w Jugosławii,  

ale popierały żywe działania Wspólnoty Europejskiej, zmierzające do pokojowego 

rozwiązania problemu. Będąc zwolennikiem jedności FRJ, nawoływały kraje 

Wspólnoty do nieuznawania niepodległości republik. Obawiały się, by nie dało  

to pretekstu innym narodom (szczególnie republikom ZSRR) do wyzwalania się. 

Francja również popierała zachowanie jedności Jugosławii, obawiając się tendencji 

separatystycznych na własnych terytoriach, z którymi od jakiegoś czasu się borykała,  

a także zbytniej dominacji w Europie Niemiec, które historycznie powiązane były  

z tą częścią regionu333.  

Po zaostrzeniu się konfliktu w Chorwacji sprawy zaczęły wymykać się spod 

kontroli 5 lipca 1991 r. WE przy poparciu USA wprowadziła embargo na dostawy 

broni do całej Jugosławii.  

Sytuacja w Jugosławii chwilowo uspokoiła się po podpisaniu 7 lipca 1991 r. 

porozumienia w Brioni, zainicjowanego przez WE. Do 1 sierpnia miano rozpocząć 

rozmowy ws. przyszłości Jugosławii i przywróceniu sytuacji sprzed 25 czerwca 1991 r. 

Wspólnota Europejska, przy poparciu Francji, chciała też wysłać do Jugosławii mającą 

zapewnić pokój UZE, ale spotkało się to ze sprzeciwem USA i ostatecznie we wrześniu 

WE wycofała się z pomysłu334. Wspólnota powołała też komisję arbitrażową  

(tzw. Komisję Badintera), składającą się z przewodniczących sądów konstytucyjnych 

Francji, RFN, Włoch, Hiszpanii i Belgii, której przewodnictwo objął Francuz Robet 

Badinter. Komisja miała zadanie opiniodawcze i cieszyła się pełnym poparciem  

ze strony USA335. 

Od 7 września w Hadze, pod przewodnictwem lorda Petera Carringtona, toczyły 

się negocjacje pokojowe. Pomimo to Serbowie kontrolujący JAL atakowali Chorwację  

i do połowy września opanowali 1/3 jej terytorium. Odrzucili też zaproponowany przez 

Carringtona (i popierany przez USA) plan utworzenia stowarzyszenia suwerennych 

republik i tym samym zniweczyli porozumienie z Brioni. Unijni mediatorzy wciąż nie 
                                                             
332 A. Orz elska , Wpływ konfliktu w byłej Jugosławii na stosunki pomiędzy Stanami Zjednoczonymi  
a Unią Europejską 1990-1995, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 
2004, s.46 
333 Ibidem, s. 63. 
334 Ibidem, s. 51. 
335 Ibidem, s. 57. 
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byli w stanie doprowadzić do złagodzenia konfliktu. Wobec tego za rekomendacją 

Francji zwrócili się do ONZ o pomoc w zwiększeniu wysiłków w celu przywrócenia 

pokoju. 

25 września 1991 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ Rezolucją 713 nałożyła 

embargo na dostawy broni w całej Jugosławii, Ponadto Sekretarz Generalny Boutros-

Ghali mianował Amerykanina Cyrusa Vance do przewodniczenia mediacjom  

w Genewie (podczas kiedy angielski Lord Carrington przewodniczył negocjacjom  

w Hadze).336 Tymczasem okazało się, że nałożenie embarga na handel bronią było 

posunięciem wyjątkowo korzystnym dla armii dowodzonej przez Slobodana 

Miloševicia, która miała dostęp do broni JAL i w ten sposób uzyskała znaczną 

przewagę militarną337. 

Na tym etapie USA nadal popierały wysiłki WE, ale same nie angażowały się  

w rozwiązywanie konfliktu. 18 października 1991 r. we wspólnej deklaracji z ZSRR 

poparły zwołanie konferencji i zadeklarowały, że poprą również bardziej restrykcyjne 

środki. Poparły również wysiłki podejmowane przez sekretarza generalnego ONZ  

w celu zażegnania konfliktu. ONZ angażowało się coraz bardziej, a WE coraz bardziej 

liczyła na tę pomoc. Tymczasem USA nie chętnie spoglądały na zaangażowanie Rady 

Bezpieczeństwa, bo oznaczało ono zaangażowanie też innych państw (takich jak  

np. Rosji i Chin), a to z kolei mogłoby oznaczać wetowanie niektórych decyzji. 

Ponadto w ten sposób coraz bardziej widoczna była niemoc WE do rozwiązywania tego 

typu konfliktów.338 

W listopadzie 1991 r. sekretarz generalny ONZ mianował byłego 

amerykańskiego sekretarza stanu Cyrusa Vance’a na negocjatora do współpracy  

z Carringtonem w sprawie Jugosławii. Znaczna część opinii publicznej uznała to za 

oznakę zaangażowania się Stanów Zjednoczonych w sprawy Jugosławii, a USA nie 

wyprowadzały nikogo z błędu.339 

Wkrótce po tym, również 23 listopada 1991 r. wspólne działania Vance’a  

i Carringtona przyniosły efekt: osiągnęli oni zawieszenie broni i podpisanie 

porozumienia pomiędzy Serbami i Chorwatami. Wkrótce Specjalna Komisja ONZ 

(UNSC) towarzyszyła przy porozumieniu zatwierdzającym rozmieszczenie  

                                                             
336 L. H. B rune, op. cit., s. 88. 
337 A. Orz elska , op. cit., s. 50 
338 Ibidem, s. 54. 
339 Ibidem, s. 56. 
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Sił Ochronnych ONZ (UNPROFOR) w celu rozdzielenia armii Serbów od Chorwatów  

i monitorowania zawieszenia broni. 

16 grudnia 1991 r. państwa Wspólnoty wydały oświadczenie mówiące o tym,  

że kraje jugosłowiańskie, które chciałyby ogłosić swoją niepodległość mogą do  

24 grudnia składać odpowiednie wnioski. Miała je opiniować komisja Badintera i do  

15 stycznia 1992 r. wydać opinię czy spełniają odpowiednie kryteria. (Spotkało się to  

z krytyką Serbii jako ingerencja w sprawy wewnętrzne.)340 Następnego dnia Wspólnota 

głosowała nad uznaniem w styczniu niepodległości republik byłej Jugosławii, które 

respektować będą prawa człowieka, standardy rozbrojenia i bezpieczeństwa 

regionalnego. Carrington i Vance ostrzegali przed takimi krokami, które mogły 

negatywnie wpłynąć na powściągliwość separatystycznych tendencji niektórych 

republik i dalszy rozwój związanych z tym wydarzeń, w momencie kiedy negocjatorzy 

osiągnęli plan zawieszenia broni pomiędzy Serbami i Chorwatami, monitorowanego 

przez UNPROFOR341. Ponadto Alija Izbethegocić, prezydent Bośni, która była  

w najgorszej sytuacji narodowościowej zwracał się do Carringtona i do Niemiec  

z prośbą o nieuznawanie niepodległości Słowenii i Chorwacji, bo wtedy Bośnia będzie 

zmuszona do ubiegania się o niepodległość, a to groziło wojną domową342. Tymczasem 

23 grudnia 1991 r., bez względu na ustalenia WE i stanowisko ONZ oraz USA, Niemcy 

uznały niepodległość Słowenii i Chorwacji. To spotkało się z krytyką ze strony 

Amerykanów, którzy w ten sposób stracili nadzieję na zachowanie jedności FRJ. 

Zdaniem komisji Badintera z kolei Chorwacja nie spełniała kryteriów ze względu na 

brak poszanowania praw mniejszości. Po analizie wielu aspektów politycznych 

dotyczących samych krajów WE (powiązań między krajami, oceny ryzyka itp.)  

15 stycznia 1992 r. WE uznała niepodległość Słowenii i Chorwacji.343  

Stany Zjednoczone nie angażowały się w sprawy Jugosławii z dwóch głównych 

powodów. Po pierwsze bezkrwawy rozpad ZSRR pokazał Amerykanom, że w nowej 

erze nie muszą się już obawiać odzyskiwania niepodległości przez kraje starego 

kontynentu. Po drugie zaczynała się kampania wyborcza Busha, który starał się  

o reelekcję, więc nie mógł on sobie pozwolić na wplątywanie się w kolejny konflikt. 
                                                             
340 Ibidem, s. 65. 
341 L. H. B rune, op. cit., s.89. 
342 Bośniaccy Serbowie chcieli pozostać w okrojonej Jugosławii, a Muzułmanie utworzyć państwo 
wieloetniczne i to groziło wojną domową, zwłaszcza po w lutym referendum, którego rezultat 
wskazywał na żądania niepodległościowe. 
343 A. Orz elska , op. cit., s.65. 
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Ponadto w przypadku Bośni i Hercegowiny miano do czynienia z konfliktem 

chrześcijańsko-islamskim – USA, które walczyły o dobry dialog z Bliskim Wschodem 

musiały być w tej kwestii bardzo ostrożne. W przeciwieństwie do Francji.  

Ta ze względu na swoje wewnętrzne problemy oraz doświadczenia z Palestyną nie 

chciała dopuścić do ustanowienia państwa islamskiego w Europie. Dla Stanów 

Zjednoczonych, ze względów odległości geograficznej, ta kwesta nie miała 

znaczenia344. 

2 stycznia 1992 r. przywódcy Chorwacji Tudjaman i Serbii Milišević utworzyli 

strefy zawieszenia ognia i ustały walki ustały. 14 tys. żołnierzy Sił Ochronnych - 

większość z Francji, Wielkiej Brytanii, ale także z USA - zdobyło Chorwację345. 

Europejska rezolucja uznająca niepodległość Słowenii i Chorwacji wpłynęła na 

chęć Bośniaków natychmiastowego odzyskania niepodległości. W czasie kiedy  

w Bośni i Hercegowinie na luty przygotowywano referendum ws. niepodległości, już  

9 stycznia bośniaccy Serbowie ogłosili niepodległość Republiki Serbskiej.  

W odpowiedzi na te wydarzenia przewodniczący UE Jose Cutileiro zaproponował 

zwołanie na 21 lutego popieranej przez USA konferencji w Lizbonie, mającej utworzyć 

konfederację między Serbami, Muzułmanami i Chorwatami etnicznie i kulturalnie 

związanymi z Bośnią i wypracować przyszły porządek konstytucyjny tej republiki. 

Żadna z zainteresowanych stron nie poparła proponowanych im rozwiązań podziału 

terytorialnego. 29 lutego i 1 marca 1992 r. rząd Bośni i Hercegowiny przeprowadził 

referendum w sprawie niepodległości, które zostało zbojkotowane przez Bośniackich 

Serbów. Udział w głosowaniu wzięło 64% uprawnionych, z czego 99% opowiedziało 

się za niepodległością.  

Wciąż nie mogąc poradzić sobie z ogarniającym Federalistyczną Republikę 

Jugosławii kryzysem, 21 lutego 1992 r., Rada Bezpieczeństwa ONZ wydaje rezolucję 

powołującą do życia Siły Ochronne (UNPROFOR). W skład jednostki wchodzą 

oddziały francuskie, brytyjskie i rosyjskie. Uczestnictwo w UNPROFOR 

zaproponowano także Stanom Zjednoczonym, ale te nie dostrzegają żądnych korzyści, 

jakie mogłyby płynąć dla nich z uczestnictwa w tej jednostce i odrzucają propozycję. 

Ta odmowa okazuje się bardzo niekorzystna dla UNPROFOR, które bez USA okazują 

się za słabe by móc poradzić sobie z kryzysem w Jugosławii. UNPROFOR nie było  

                                                             
344 Ibidem., s.71. 
345 L. H. B rune, op. cit., s. 89. 
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w stanie poradzić sobie z misją przywracania pokoju. Były bowiem utworzone  

z nieprzystosowanych i niedopasowanych kontyngentów, a żołnierzom brakowało 

odpowiedniego przeszkolenia. Europa w ogóle, a Francja w szczególności, pozbawione 

były zaawansowanych technologii wojskowych, posiadanych przez supermocarstwa. 

Po raz kolejny okazało się, że Europa nie jest zdolna sama zapewnić pokoju  

i bezpieczeństwa na swoim terytorium. To spowodowało, że ONZ traciło swój 

dotychczasowy prestiż i szacunek na arenie międzynarodowej i po raz kolejny 

zmuszone było wezwać na pomoc USA. Nie mając innego wyjścia, ale bardzo 

niechętnie Francja, która wysłała największy kontyngent w ramach UNPROFOR 

(dowodzonych zresztą przez francuskiego generała), zgodziła się na interwencję wojsk 

NATO w ramach tych sił. Nie uczestnicząc w strukturach wojskowych NATO, 

pozbawiała się bowiem wpływu na decyzje podejmowane przez ten Sojusz,  

które w tym przypadku mogły dotyczyć francuskich jej żołnierzy346. 

10 marca 1992 r. negocjatorom w Lizbonie udało się wreszcie wypracować 

porozumienie dotyczące przyszłego kształtu Bośni i Hercegowiny. Republika miała być 

podzielona na kantony wg składu etnicznego ludności. Serbowie, Chorwaci  

i Muzułmanie zobowiązali się do przestrzegania granic, ale po kilku dniach Izetbegović 

wycofał się z porozumienia. Istnieją opinie, że zrobił to za namową USA. 

USA początkowo niechętne ustanawianiu niepodległości jugosłowiańskich 

republik, wiosną 1992 r. zaczęły zmieniać zdanie i opowiadać się za uznaniem 

niepodległości Bośni i Hercegowiny oraz Macedonii. Próbowały też przekonać do tego 

kraje Wspólnoty Europejskiej. Nie było już obawy o interwencję ZSRR w przypadku 

oderwania się jej republik. Ponadto Amerykanie uważali, że uznanie niepodległości 

republik jugosłowiańskich spowoduje zmianę ich statusu na arenie międzynarodowej  

i przyczyni się do zaprzestania ataków ze strony Serbów. Jeśli chodzi o własne interesy 

– chcieli poprawić stosunki transatlantyckie, które zachwiały się po uznaniu Słowenii  

i Chorwacji347. W marcu 1992 r. USA i WE podpisały wspólną deklarację, w której 

postanawiają skoordynować swoje stanowiska względem Serbii i Czarnogóry. Dla USA 

nie było to jednak takie oczywiste – WE uznała niepodległość tylko Słowenii  

i Chorwacji, pomimo, że Słowenia i Chorwacja proklamując niepodległość pogwałciły 

zapisy Aktu Końcowego KBWE z Helsinek W imię wspólnego stanowiska USA 

                                                             
346 W. R. Keyl or , op.cit., p. 520. 
347 A. Orz elska , op. cit., s. 81. 
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również powinny uznać ich niepodległość. Tymczasem Bośnia i Hercegowina  

oraz Macedonia dążyły do niepodległości w sposób pokojowy, więc nie widziały 

powodów, dla których nie można by uznać ich niepodległości348.  

5-6 kwietnia 1992 r. UE i USA uznały republikę Bośni i Hercegowiny,  

nie uznając jednak Republiki Serbskiej Karadzica. USA dodatkowo Słowenię  

i Chorwację. W wyniku sprzeciwu Grecji nie uznano niepodległości Macedonii. Mimo 

tych zabiegów ze strony USA i WE nie udało się uniknąć wojny. Bośniaccy Serbowie 

w asyście Jugosłowiańskiej Armii Ludowej Miloševica zaatakowały muzułmańskie  

i chorwackie wioski. Używając broni ciężkiej, JAL na początku kwietnia 

zbombardowała Sarajewo. Wobec tych wydarzeń 12 maja Amerykanie zamknęli 

jugosłowiańskie konsulaty, zredukowali personel ambasady w Belgradzie, zerwali 

kontakty z JAL i zakazali lotów do USA jugosłowiańskim liniom lotniczym. 

Europejska odpowiedź polegała na zawieszeniu członkostwa FRJ w KBWE. 30 maja za 

namową USA Rada Bezpieczeństwa ONZ nałożyła sankcje gospodarcze na Serbów.  

W celu kontroli skuteczności tych sankcji (czyli postępowania Serbii i Belgradu) 

NATO i UZE po raz pierwszy zdecydowały się wysłać na terytorium Jugosławii swoje 

wojska, które miały nadzorować blokady. 

18 czerwca 1992 r. François Mitterrand złożyło wizytę Sarajewie.  

Wg Ronalda Hatto Jest ona zagadką dla historyków i politologów. Stawiają sobie 

pytanie jaki cel miał prezydent i jego najbliżsi współpracownicy (jak np. Roland 

Dumas) i czy zdawał sobie sprawę, że niekonsultowana z innymi sojusznikami 

europejskimi, którzy spotykali się w Lizbonie, może być interpretowana jako policzek 

wymierzony we wspólną politykę zagraniczną. Wg niego, równie niezrozumiałe są 

motywy, jakimi kierował się Mitterrand jadąc do Sarajewa. Stawia jednak na obawę 

Mitterranda przed ewentualną interwencją Amerykanów w Bośni wskutek niezdolności 

Europejczyków. Amerykanie wydawali się być gotowi do interwencji, a Francja chciała 

ich uprzedzić by odegrać rolę bohatera349. Tymczasem chęć Amerykanów do 

przyłączenia się do konfliktu właśnie w tym momencie była raczej wątpliwa. W okresie 

przedwyborczym administracja Busha starała się raczej unikać kontrowersji. Poparcie 

interwencji w byłej Jugosławii, jak się później okaże, wcale nie przeszkodziło Billowi 

                                                             
348 Ibidem, s. 83. 
349 R. Ha tto, op. cit., s. 147 
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Clintonowi zwyciężyć w wyborach (jego administracja jednak będzie się składała 

zarówno ze zwolenników jak i  przeciwników interwencji). 

Sankcje i środki pokojowe nie pomogły w rozwiązywaniu konfliktu. Ponadto 

latem 1992 r. odkryto na terenie Jugosławii obozy koncentracyjne. Coraz częściej mówi 

się o interwencji wojskowej, ale WE nie miała wystarczającego wojska, więc 

oczekiwała podjęcia kroków przez USA. Tymczasem Collin Powell był przeciwny 

interwencji. Jego zdaniem miała zbyt słabo zdefiniowane cele polityczne  

i niewystarczającą pewność osiągnięcia celu środkami militarnymi, by odnieść sukces. 

Poza tym żywotne interesy USA nie były w żaden sposób zagrożone, wobec czego 

obawiano się powtórzenia sytuacji, jaka miała miejsce w Wietnamie. 

Moment przystąpienia USA do konfliktu - jak się okazuje jest przez niektórych 

kwestią sporną. Ambasador Zimmerman w swojej książce „Źródło katastrofy” twierdzi, 

iż USA niebezpośrednio zajmowała się konfliktem już poprzez Cyrrusa Vance 

Amerykana wysłanego do Chorwacji z ramienia ONZ. Charles Philipe David twierdzi, 

ż USA pokazało swoje zaangażowanie w momencie kiedy Serbowie zbombardowali 

Dubrownik - to wtedy 25 września (pod dekretem ONZ) prezydent Bush ogłosił 

embargo na dostawę broni, a na paliwo przez kraje Europy Środkowo-Wschodniej  

9 listopada i odmówił uznania nowopowstałych republik350. 

Okres pomiędzy kwietniem 1992 a styczniem 1993 roku charakteryzował się 

szczególną aktywnością Francji na Bałkanach pod flagą ONZ. Ta chęć Francuzów  

do objęcia swego rodzaju przywództwa w kwestii rozwiązania konfliktu 

skonfrontowana była z pozorną nieobecnością Amerykanów. To w efekcie 

spowodowało pewnego rodzaju napięcie pomiędzy tymi krajami, ale również pewne 

współdziałanie w bezczynności. Każdy się usprawiedliwiał brakiem odpowiedzi  

ze strony drugiego. To będzie miało konsekwencje w następstwie konfliktu – brak 

wyraźnie prowadzonej przez zachód walki z oddziałami łamiącymi prawo 

międzynarodowe, prowadzącymi agresywną wojnę i tworzącymi obozy koncentracyjne 

wysłał sygnał bierności. W efekcie wszyscy wojujący przyjęli podobne praktyki  

i komplikowali sytuację.  

20 grudnia 1992 r. Francja zdecydowała się zaakceptować pomysł strącania 

samolotów serbskich nad Bośnią, ale nie nad Serbią. Napięcie pomiędzy Francją a USA 

                                                             
350 Za: R. Hatto, op. cit., s. 86 
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przeniosło się na kwestię długości trwania okresu ostrzegania Serbów przed 

przeprowadzeniem ataku i kontroli nad operacją (ONZ czy NATO). By załagodzić 

sytuację i z obawy przed koniecznością wycofania niebieskich beretów, a w szerszym 

znaczeniu - zakończenia misji humanitarnej, sekretarz generalny ONZ Boutros Boutros-

Ghali opowiedział się przeciwko stosowaniu wyłącznie nalotów powietrznych nad 

Bośnią. Doszedł też do wniosku, że lepiej zaczekać do zakończenia w styczniu 1993 r. 

negocjacji w Genewie, prowadzonych przez dyplomatów Venice'a Owena.351 

Ponieważ Francja uznała autorytet ONZ nie pozostało jej nic innego jak uznać 

zalecenia sekretarza generalnego. Tym bardziej, że Francuzi nie wiedzieli jeszcze jakie 

będzie stanowisko prezydenta Clintona. Podczas spotkania, które odbyło się pomiędzy 

prezydentem Mitterrandem a ustępującym prezydentem Bushem w styczniu 1993 r.  

w Paryżu, obaj panowie potwierdzili swoje przywiązanie do misji dyplomatycznych,  

a także wyrazili oczekiwanie na nowego amerykańskiego prezydenta i zakończenie 

negocjacji w Genewie dla regulowania konfliktu. Tak więc plan Venice-Owen został  

2 stycznia 1993 r. przedstawiony w klimacie zgody352. Ogłoszony tego dnia  

(a przedstawiony już wcześniej, bo 27 października 1992 r. w Genewie) plan pokojowy 

dla Jugosławii Vence’a i Owena składał się z części militarnej, konstytucyjnej  

i terytorialnej. Chorwaci podpisali wszystkie części planu, Bośniacy dwie, Muzułmanie 

jedną353. WE liczyła wobec tego na poparcie dla planu pokojowego ze strony USA,  

ale zamiast tego Bill Clinton odrzucił proponowane zapisy.  

Do tej pory Europejczycy, szczególnie Francuzi i Brytyjczycy, odgrywali 

pierwsze skrzypce w konflikcie bałkańskim, prawie w stu procentach zapewniając 

wojska lądowe, obecne w Bośni i Chorwacji. Bill Clinton, wybrany prezydentem USA 

w 1993 r., początkowo milczał w kwestii angażowania się w kryzys, wykazując 

przezorne oczekiwanie zmotywowane szczególnie humanitarnym charakterem 

interwencji. Teraz zmienił stanowisko i postanowił naprawdę działać. Nie czekając  

na pozwolenie Rady Bezpieczeństwa, decyzją Rady Północnoatlantyckiej za pomocą 

samolotów NATO dokonał nalotów na serbskie wojska354. 

Rok 1993 to rok decydujący dla relacji francusko-amerykańskich,  

m.in. ze względu na wojnę miedzy Chorwatami i Muzułmanami w Bośni,  

                                                             
351 R. Ha tto, op. cit., s. 146 
352 Ibidem. 
353 A. Orz elska , op. cit., s.95. 
354 A. Collet, op. cit., s.74. 
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która wpłynęła na sformułowanie polityki zagranicznej zarówno w USA, jak i Francji. 

Po deklaracjach wyborczych Billa Clintona dot. wojny w Bośni, oczekiwano  

od Amerykanów bardziej bezpośredniego zaangażowania w konflikt od początku  

1993 r. Tymczasem Polityka zagraniczna nie była priorytetem Billa Clintona.355 

Ponieważ jego administracja składała się zarówno ze zwolenników, jak i przeciwników 

interwencji propozycja prezydenta wysłania amerykańskich wojsk do UNPROFOR 

spotkała się ze sprzeciwem. 10 lutego 1993 r. w swoim wystąpieniu nt. działań USA  

w celu zakończenia konfliktu w Jugosławii, sekretarz stanu Warren Christopher 

zapowiadał włączenie się USA w negocjacje prowadzone przez ONZ i WE. W tym celu 

wysłany został Reginald Bartholomew. USA brały pod uwagę wyłącznie możliwość 

pokojowego zakończenia konfliktu. Przewidywał również sankcje gospodarcze  

i możliwość udziału amerykańskich wojsk w działaniach prowadzonych pod auspicjami 

ONZ, NATO i innych organizacji356. W 1993 r. Amerykanie wysłali ok. 300 żołnierzy 

do Macedonii. 28 lutego 1993 r. zorganizowali też zrzuty pomocy humanitarnej we 

wschodniej Bośni, co wykorzystywano w celach propagandowych, ale ponieważ 

celność tych zrzutów była niewielka, propaganda przyniosła skutek odwrotny.  

Wiosną 1993 r. współpraca pomiędzy USA a Europą układała się bardzo 

niepomyślnie. Obie strony próbowały to naprawić i dlatego USA wywierała naciski na 

Izetbegovicia, by podpisał pozostałe części planu pokojowego Vance’a i Owena. 

Ostatecznie obie części podpisał w marcu, co spowodowało nadzieję na poprawę relacji 

transatlantyckich, a także (wobec faktu, że zarówno Muzułmanie i bośniaccy Chorwaci 

zaakceptowali wszystkie części planu) można było wywierać naciski, by i Serbowie 

podpisali brakującą część terytorialną357. 

Po bombardowaniach przeprowadzonych 25 maja 1995 r. przez wojska NATO 

na pozycje bośniackich Serbów, porwali oni w odwecie 350 żołnierzy ONZ  

i przywiązali do drzew i słupów jako żywe tarcze. W przeciwieństwie do francuskich, 

amerykańskich żołnierzy nie było w oddziałach ONZ. Organizacja przeprowadziła  

z Serbami tajne rozmowy, po których 4 czerwca żołnierze zostali uwolnieni.  

Nie wiadomo co ustalono w czasie tych rozmów, ale naloty samolotów NATO zmalały. 

Jednakże serbskie ataki nasiliły się. W związku z tym powrócił temat zniesienia 

                                                             
355 R. Ha tto, op. cit., s. 150. 
356 A. Orz elska , op. cit., s.101. 
357 Ibidem, s.108. 
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embarga na dostawy broni do Jugosławii, za czym opowiadali się Amerykanie. Z kolej 

zdaniem Europejczyków naraziłoby to UNPROFOR na większe ryzyko. Siły te zresztą 

chciano wycofać z Jugosławii z dwóch powodów – z obawy przed jednostronnym 

zniesieniem embarga przez Amerykanów oraz z powodu planów Francji (popieranej 

przez Wielką Brytanię) utworzenia Sił szybkiego Reagowania (Rapie Reaction Force – 

RRF). Zostały one powołane 3 czerwca 1995 r. w Paryżu wspólna decyzją sił 

wojskowych NATO i UE. Miały składać się z batalionów: francuskiego  

(2000 żołnierzy), brytyjsko-holenderskiego (2500 żołnierzy) i brytyjskiej brygady 

lotniczej (6300 żołnierzy). W przypadku konieczności wzmocnienia tych sił Francja 

była gotowa wysłać kolejną brygadę (4000 żołnierzy)358. USA sprzeciwiały się 

wycofywaniu UNPROFOR, ponieważ zobowiązane były do pomocy przy ewentualnym 

wycofywaniu wojsk oenzetowskich z Jugosławii, a to mogła być bardzo niebezpieczna 

i niosąca straty w ludziach operacja.  

14 czerwca 1995 r. w czasie szczytu USA-UE dominowała kwestia konfliktu  

w Bośni i Hercegowinie. Jacques Chirac (Francja przewodniczyła wtedy UE) zmusił 

Clintona, by przyjął do świadomości, że zaangażowanie USA w sprawy Jugosławii jest 

konieczne. Przy okazji szczytu G7, który odbywał się w połowie czerwca w Halifax, 

prezydent Francji udał się do Waszyngtonu, gdzie w Pokoju Owalnym odbył rozmowę 

z amerykańskim prezydentem. To był właśnie moment, w którym Stany Zjednoczone 

zaczynały poważnie zastanawiać się nad wysłaniem wojsk do Bośni. Francja z kolei 

uważała, że sytuacja w Bośni znalazła się w takim impasie, że Zachód powinien albo na 

tyle się wzmocnić by ukarać bośniackich Serbów, a jeśli nie – wycofać się359.  

11 sierpnia Clinton zawetował w Kongresie ustawę o zniesieniu embarga na dostawę 

broni do Jugosławii (co w przypadku uchwalenia w ówczesnej sytuacji byłoby bardzo 

niekorzystne dla USA). 

Między 12 a 16 lipca 1995 r. bośniaccy Serbowie z Ratko Mladiciem na czele 

ostrzelali strefę bezpieczeństwa w Srebrenicy i dokonali egzekucji na miejscowej 

ludności (w największej masakrze po II wojnie światowej zginęło ponad 7 tys. 

Muzułmanów), potem 25 lipca kolejną w Žepa. Był to prawdziwy wstrząs  

dla międzynarodowej opinii publicznej. 21 lipca podczas konferencji w Londynie,  

na wniosek USA, zrezygnowano z zasady podwójnego klucza (zgoda na naloty musiała 

                                                             
358 Ibidem, s.148. 
359 J. Guisnel ,  op. cit., p.  26. 
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być dotychczas wydawana jednakowoż ze strony NATO, jak i ONZ). Ponieważ atak tej 

samej grupy na Sarajewo 28 sierpnia (gdzie zginęło 38 cywilów, a 85 zostało rannych) 

nastąpił zaraz po zaangażowaniu się USA w sprawy konfliktu, odebrano to jako 

prowokację i Amerykanie zadecydowali, że bombardowanie na pozycje bośniackich 

Serbów musi nastąpić. W rezultacie działań USA 30 sierpnia NATO przeprowadziło 

zmasowane naloty na bośniackich Serbów, zwane operacją Deliberate Force. 

Wcześniej Amerykanie używali wszelkich możliwych sposobów, by uniemożliwi ć 

Europejczykom zawetowania tej decyzji. 

W tym samym czasie Chorwaci rozpoczęli operację w Krainie. Przeciwna takim 

posunięciom Unia Europejska 4 sierpnia zawiesiła negocjacje w sprawie układu 

handlowego i współpracy z Chorwacją. USA zażądało wstrzymania akcji zbrojnych 

przez Chorwatów, ale tak naprawdę woleliby, by Chorwacja miała jak największą 

przewagę militarną nad Serbią360.  

Milosević zgodził się zasiąść do negocjacji pokojowych, pod warunkiem,  

że będą prowadzone pod egidą USA. Po czterech latach walk, 8 września 1995 r.  

w amerykańskiej ambasadzie w Genewie rozpoczęły się negocjacje pokojowe.  

Na najważniejszą fazę negocjacji pokojowych Francuzi (i reszta Europy) chcieli 

wyznaczyć Paryż. Amerykanie z kolei optowali za jakimś miejscem na swoim 

terytorium, by bardziej podkreślić swój udział w rozwiązywaniu konfliktu. Europa  

w końcu przystała na propozycję bazy sił powietrznych w Dayton, ale Francuzi nie.  

W efekcie zdecydowano, że negocjacje toczyć się będą w Dayton USA, a podpisanie 

aktu końcowego – w Paryżu361.  

Po trzech tygodniach intensywnych rozmów, 21 listopada 1995 r., ustalono 

pokój pomiędzy Serbami, Bośniakami i Chorwatami. De facto rola UE w negocjacjach 

została zepchnięta na drugi plan i kierowane były przez Amerykanów, głównie 

Richarda Holbrooka. Europejczycy, a zwłaszcza Francuzi czuli się zawiedzeni faktem 

pominięcia ich roli w rozwiązywaniu konfliktu. Tym bardziej, że ci ostatni wysyłali 

oddziały misji humanitarnych już od samego początku konfliktu, w kwietniu 1992 r.,  

w byłej Jugosławii zginęło 71 francuskich żołnierzy, a ponad 700 zostało rannych.  

Ich rola w ustalaniu warunków pokoju ograniczała się właściwie do asystowania  

w negocjacjach. Traktat powszechnie nazywany jest porozumieniem z Dayton, jedynie 

                                                             
360 A. Orz elska , op. cit., s.157. 
361 Ibidem, s.159. 
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we Francji nazywano go Traktatem Elizejskim (od miejsca podpisania – w Pałacu 

Elizejskim, siedzibie Prezydenta). W myśl porozumienia podpisanego  

14 grudnia 1995 r. w Paryżu Bośnia i Hercegowina pozostała jednym państwem 

składającym się z Federacji Chorwacko-Muzułmańskiej obejmującej 51% terytorium  

i Republiki Serbskiej, obejmującej 49% terytorium. NATO miało nadzorować 

realizację porozumienia ze strony wojskowej i nadzorować rozmieszczenie 60 tys. 

Żołnierzy IFOR (Implementation Force, przekształcone później w Stabilization Force), 

które zastąpiło UNPROFOR. Ze strony cywilnej odpowiadać miało ONZ i OBWE362. 

  

KOSOWO 

Kosowo, prowincja zamieszkała w większości przez Albańczyków wyznania 

islamskiego, było uważane przez Serbów za integralną część ich narodowej tożsamości. 

W XII w. zostało przejęte przez Ottomanów, odzyskane w 1912-1913 r., a w okresie 

1945-46 otrzymało status autonomicznej prowincji, co mocno zarysowało się  

w pamięci ortodoksyjnego kościoła serbskiego. W 1990 r. stało się przedmiotem 

rywalizacji pomiędzy Serbami i Albańczykami - dwiema wzajemnie się nieznoszącymi 

narodowościami, dwoma równie odwołującymi się do historii nacjonalizmami. Kiedy 

tylko niepodległościowcy albańscy z Armii Wyzwolenia Kosowa (UCK) przeciwstawili 

się siłom jugosłowiańskim, centralna władza serbska wzmożyła swoją presję, 

prowadząc czystki etniczne na albańskiej ludności zamieszkującej tę prowincję. 

Sytuacja w Kosowie stała się testem dla stosunków pomiędzy Francją a USA. 

Czystki etniczne, jakich dokonywał Milošević stały się przedmiotem dyskusji Rady 

Bezpieczeństwa. Wszyscy członkowie Rady zgodnie potępiali te akty, jednak Rosja 

wyraźnie sprzeciwiała się kwestii interwencji zbrojnej przeciwko zbrodniarzowi. 

Europa nie była w stanie sama zmierzyć się z Miloševiciem. Pomoc Amerykanów była 

tu niezbędna, ale znowuż oznaczała amerykańską dominację. Wobec powyższego Stany 

Zjednoczone postanowiły podjąć interwencję na własną rękę. Bill Clinton, ponownie 

wybrany na prezydenta w 1996, by uniknąć ryzyka zawetowania interwencji przez 

Rosję lub Chiny nie czekał na formalną zgodę Rady Bezpieczeństwa  i podjął 

interwencję zbrojną363. Francja musiała zapewnić namacalną i należycie konsultowaną 

pomoc. Nie mogła pozwolić na pozostawienie Miloševicia w Kosowie. To groziłoby  

                                                             
362 Ibidem i  J. Gu is nel , op.cit., p. 28. 
363 A. C ol let , op. cit., s.76. 



 

 169 

 

 

w przyszłości jego „pewną koncepcją Europy” oraz byłoby nie do zaakceptowania 

przez opinię publiczną, głęboko poruszoną kwestią Albańczyków kosowskich364. 

Francja zawsze stała na stanowisku, że wszystkie akcje podejmowane przez NATO,  

z wyjątkiem tych, wynikających z 5 artykułu Traktatu Waszyngtońskiego, powinny 

bazować na autorytecie Rady Bezpieczeństwa ONZ.  Ale w tym przypadku – w imię 

ochrony ludzkiego życia oraz w obawie przed rosyjskim wetem – odeszła od swoich 

przekonań o zasadach pierwszeństwa Rady Bezpieczeństwa i nie tylko poparła 

administrację Clintona, ale też wiosną 1999 r. wysyłała samoloty do wspólnej kampanii 

przeciwko Serbii. W ten sposób Francja stała się drugim po USA krajem najbardziej 

zaangażowanym w  konf1ikt. To, co znaczące to fakt, że nie było żadnych waśni  

i niesnasków publicznych, ani nawet prywatnych zatargów między USA a Francją. 

Zgodność francusko-amerykanskich sojuszników poszła nawet dalej - kiedy Wielka 

Brytania krytykowała odmowę Waszyngtonu zaangażowania sił lądowych, Francja 

spokojnie popierała amerykańską decyzję365.  

23 września 1998 r., w imię prawa do ingerencji, Rada Bezpieczeństwa 

zalegalizowała operację. 

Stanom Zjednoczonym zależało na szybkim zwycięstwie, przeprowadzonym  

wg strategii „zero ofiar” i „wszystko z powietrza”. Po doświadczeniach z Wietnamu  

i Somalii, USA chciało się zaangażować w operację najmniejszym kosztem, bez ryzyka 

poniesienia strat w swoich szeregach, unikając skomplikowanych operacji naziemnych 

niosących za sobą powikłania polegające na przedłużaniu się w czasie i stratach  

w ludziach. Ataki sił NATO w ramach operacji Siły Sprzymierzone przy użyciu  

1 tys. samolotów, w tym 700 amerykańskich, rozpoczęły się 24 marca 1999 r. i trwały 

79 dni, intensyfikowały się, by 9 czerwca osiągnąć podpisanie zawieszenia broni366. 

Stany Zjednoczone dostarczyły 80 proc. amunicji bojowej, 90 proc. pocisków 

samosterujących  większość lotniskowców. Operacja powietrzna pozostawiła po sobie 

niebywałe zniszczenia na terenie całej prowincji. 

Francuzi nie naciskali na użycie sił lądowych także z powodu swojej polityki 

wewnętrznej. Naloty z powietrza cieszyły się poparciem, nawet ze strony Jacquesa 

Chiraca (który w przeciwieństwie do Françoisa Mitterranda, nie przejawiał sympatii 

                                                             
364 S. P. Kra mer , Les relation franco-americaines à l’épreuve de la crise au Kosovo, Politique 
étrangère, 2/2000, été 2000, s. 368. 
365 W. R. Keyl or , op. cit., p. 522. ; S. P. Kra mer, op. cit., s. 368 
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pro-serbskich) i konserwatystów. Ale poparcie to nie było w żaden sposób 

zabezpieczeniem dla rządu, który hołdował swojej „większości”. Poparcie komunistów, 

ruchu obywatelskiego było niepewne na początku, a zieloni - jak niektórzy członkowie 

partii socjalistów - byli powściągliwi. Trzeba było zapewnić „bycie” dla rządu, wiec by 

poprzeć operację lądową jako operację przywracającą pokój musiałaby ona być 

najpierw odpowiedzią na rezolucję ONZ. Francuzi starali się więc najpierw pozyskać 

aprobatę ze strony Moskwy dla rezolucji pozwalającej na operację wojsk lądowych.  

By nie prowokować Rosjan nie zgodzili się by NATO rozwinęło KFOR zanim 

rezolucja nie zostanie przyjęta. Ale Rosja opuściła Serbię i dała białą kartę dla NATO. 

Inną możliwością było utworzenie strefy rosyjskiej okupacji na północy i de facto 

podzielenie Kosowa, ale takiej ceny nie chciała płacić Francja. W maju Francuzi 

zastanawiali się czy rezolucja mogłaby usprawiedliwić operację lądową „przywracania 

pokoju” w warunkach „półzezwolenia”, tzn. z milczącym poparciem Rosji, ale bez 

zgody Serbów. Chcieli zobaczyć w Rosjanach bezinteresownych mediatorów, którzy 

zadowoleni byliby z przyłączenia się do działania i bycia uznanym przez USA jako 

poważny partner do rozmów367. 

Niemniej jednak rozbieżności pomiędzy Francją a USA zintensyfikowały się  

w czasie tego konfliktu. Waszyngton był zwolennikiem twardej polityki wobec 

Bałkanów od początku wojny, a Paryż doradzał przezorność. Dowódca amerykański 

gen Wesley Clark wyrażał swoje głębokie rozczarowanie a propos europejskich (w tym 

Francuskich) wysiłków militarnych w wielu obszarach: transport lotniczy, system 

nawigacji satelitarnej, penetracja lotniczej obrony przeciwnika, a przede wszystkim 

wywiad. Wg niego 99% celów naziemnych zostało wybranych na podstawie źródeł 

wskazanych przez Amerykanów. Był znudzony naciskami oficera francuskiego, który  

z nim współpracował, by zakazać bombardowania pewnych celów w Serbii z jak 

twierdził - powodów politycznych368. Dowództwo amerykańskie krytykowało ponadto 

konieczność codziennego konsultowania z Brukselą swoich decyzji. Francja znowuż 

zniesmaczona była faktem, ze wszystkie decyzje podejmowane były z pominięciem 

głównego dowództwa sił NATO przez amerykańskie dowództwo w Europie.  

 

                                                             
367 S. P. Kramer, op. cit., s..368 
368 Wesley Clark, Waging Modern War: Bosnia, Kosovo, and the Future of Combat (New York, 2001),  
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Chirac wyraził swoją dezaprobatę w związku z tym, że Waszyngton odmówił 

ostrzegania swoich europejskich sojuszników o tajnych nalotach samolotów i atakach 

krzyżowych, na które bez konsultacji z Europą zezwalało dowództwo amerykańskie369. 
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4.1 STOSUNKI FRANCUSKO-AMERYKAŃSKIE A DZIAŁANIA 
MILITARNE W AFGANISTANIE  

 

11 września 2001 r. o godz. 8.46 czasu lokalnego: Samolot Boeing 767 linii 

American Airlines uderzył w jedną z dwóch 110-piętrowych wież Światowego Centrum 

Handlu (WTC) w Nowym Jorku. Doszło do serii eksplozji. Wyższe piętra potężnego 

biurowca stanęły w ogniu. Setki znajdujących się tam osób miały odciętą drogę 

ucieczki, niektórzy rzucali się z okien. Do akcji wkroczyła nowojorska policja i straż 

pożarna. Jak później ustalono, samolot, lecący z Bostonu, został porwany. Na jego 

pokładzie znajdowały się 92 osoby, w tym pięciu porywaczy-samobójców. O 9.03 drugi 

samolot Boeing 767 linii United Airlines uderzył w drugą, południową wieżę WTC. 

Maszyna eksplodowała. W samolocie zginęło 65 osób, w tym piątka terrorystów. Kilka 

minut później, w swoim przemówieniu do narodu, przebywający na Florydzie 

prezydent Stanów Zjednoczonych George W. Bush potwierdził podejrzenia o zamach 

terrorystyczny. 

9.43: Według tego samego schematu porwany przez pięciu terrorystów boeing 

757 linii American Airlines roztrzaskał się na zachodniej fasadzie Pentagonu. Samolot 

spadł krótko po starcie z waszyngtońskiego lotniska Dulles. Część budynku zamieniła 

się w gruzy. 

Trafiona jako druga, południowa wieża WTC zwaliła się na ziemię. Pod tonami 

gruzu, szkła i metalu zginęły setki osób, wśród nich spieszący na pomoc ratownicy. 

Pięć minut później w Pittsburghu w Pensylwanii na ziemię spadł kolejny boeing 757 

linii United Airlines porwany po starcie z lotniska Newark w stanie New Jersey. 

Zginęły 44 osoby, w tym 4 porywacze-samobójcy. Przed katastrofą na pokładzie 

samolotu wybuchła walka między porywaczami a pasażerami, którzy dzięki telefonom 

komórkowym dowiedzieli się od bliskich o dramatycznej sytuacji w Nowym Jorku. 

Prawdopodobnie udaremnili czwarty zamach, którego celem mógł być - jak się 

przypuszcza - Biały Dom, Kapitol albo prezydencka rezydencja w Camp David. 

O 10.28 zawaliła się północna wieża WTC. W mieście zapanowałe chaos. Płonął 

też Pentagon. Ewakuowano Biały Dom, Kapitol i inne budynki rządowe USA  

w Waszyngtonie. 17 minut później wybuchł pożar na Kapitolu. 
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O 15.35 w Waszyngtonie przedstawiciel amerykańskich władz powiedział  

po raz pierwszy, że o przeprowadzenie ataków podejrzana jest terrorystyczna 

organizacja Al-Kajda Osamy ibn Ladena. Przed godz. 19.00 prezydent George W. Bush 

wrócił do Białego Domu. W przemówieniu telewizyjnym prezydent mówił o tysiącach 

zabitych i zapowiedział, że rozprawiając się z odpowiedzialnymi za ataki, nie będzie 

czynił rozróżnienia między terrorystami a tymi, którzy ich chronią. O 19.50 rząd 

Stanów Zjednoczonych miał już stuprocentową pewność, że winnym tragedii jest 

Osama ibn Laden370. 

11 września 2001 r. Jacques Chirac przebywał z oficjalną wizytą w Bretanii. 

Dowiedziawszy się o wypełnionych pasażerami samolotach spadających na Pentagon  

i rozbijających się o mury wieżowców na nowojorskie Centrum Światowego Handlu 

oznajmił, że w tych okropnych okolicznościach naród cały Francuski jednoczy się  

z amerykańskim i wyraża swoją przyjaźń i solidarność w tej tragedii. 

Nazajutrz po ataku na WTC „Le Monde” ogłosił na swoich łamach „Wszyscy 

jesteśmy Amerykanami”, a tydzień po atakach, w gabinecie owalnym Jacques Chirac 

zapewniał George’a W. Busha o dyspozycyjności Francji do przedyskutowania 

wszystkich możliwych środków, jakich można by użyć by walka przeciw terroryzmowi 

była skuteczna. Był jednym z pierwszych polityków europejskich, który pospieszył 

Amerykanom ze swoją ofertą pomocy i pierwszym, który postawił nogę w strefie zero. 

Natychmiast po atakach na WTC i Pentagon, George W. Bush i jego 

administracja zdecydowali się na zorganizowanie szerokiej koalicji do walki  

z terroryzmem. Szybko zidentyfikowano, że akty te miały źródło w Al-Kaidzie Osamy 

ibn Lagena. Był to człowiek, którego Stany Zjednoczone usiłowały unieszkodliwić od 

dłuższego czasu i próbowały doprowadzić do jego wydania przez reżim afgańskich 

Talików, po tym jak ścigany przez Sudan znalazł u nich schronienie w 1996 r.  

Te wysiłki trwały jeszcze przez wiele tygodni po atakach, ale obijały się o nową unię, 

która zawiązała się pod przywództwem Mułły Omara i jego talibskiego reżimu 

połączonego ze zwolennikami ibn Ladena, która to unia usprawiedliwiała obalenie 

władzy w Kabulu za pomocą przemocy371. Już 12 września 2001 r. USA rozpoczęły 

                                                             
370 opracowane na podstawie archiwów, zamieszczonych na stronach internetowych Radia RMF 
FM, portalu Republika i serwisu Polskiej Agencji Prasowej oraz na podstawie informacji zawartych  
w dzienniku "Gazeta Wyborcza" i tygodnikach "Polityka", "Wprost" i "Forum". 

371 Annuaire Français de relations internationals 2002, BRUYLANT, Bruxelles 2002, s. 521 
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budowanie międzynarodowej koalicji antyterrorystycznej. Prezydent George W. Bush  

i jego sekretarz stanu Colin Powell rozmawiali w tej sprawie przez telefon z licznymi 

światowymi przywódcami. 

12 września ONZ przyjęła rezolucję, w której stwierdzała, że ataki na Stany 

Zjednoczone były przejawem pogwałcenia pokoju i bezpieczeństwa, uznała również 

prawo Ameryki do obrony siebie i swoich przyjaciół372. Została uzupełniona  

28 września o rezolucję zaproponowaną przez USA, która zobowiązywała wszystkie 

państwa do odcięcia terrorystów od źródeł finansowych i wsparcia organizacyjnego  

i zezwalała państwom członkowskim na stanowcze reagowanie przeciwko 

terroryzmowi. Podobnie na płaszczyźnie NATO - od 12 września USA orędowały  

za użyciem Art. 5 Paktu. 

Po stosunkowo krótkiej naradzie, która odbyła się w kwaterze na obrzeżach 

Brukseli 12 września wieczorem, członkowie państw NATO podjęli decyzję  

o zastosowaniu art. 5 traktatu waszyngtońskiego, jeśli okazałoby się, że zamachy 

sterowane były z zewnątrz i poczuciu się do solidarnej reakcji ze strony wszystkich 

członków Sojuszu. Kilka dni później Stany Zjednoczone przedstawiły dowody, że ataki 

były zewnętrzne. 

20 września 2001 w przemówieniu do połączonych izb kongresu Bush wygłosił 

odpowiedź Ameryki na wydarzenia z 11 września i oskarżył Talibów, afgańskich 

fundamentalistów o finansowanie terrorystów z Al-Kaidy. To nie jest tylko walka 

Ameryki. I co jest zagrożone to nie tylko wolność Ameryki. To światowa walka.  

To walka wszystkich, którzy wierzą w postęp i pluralizm, tolerancję i wolność. (...) 

Prosimy każdy naród by nas poparł (…)373 

21 września 2001 r. Unia Europejska wystąpiła z poparciem dla USA, 

zastrzegając, że oczekuje riposty ograniczonej do wybranych celów i pod egidą ONZ. 

Pomoc Francji była raczej teoretyczna, czy też emocjonalna, niż praktyczna. 

Podczas wizyty w Waszyngtonie 18 września 2001 r. Jacques Chirac wraz z Georgem 

W. Bushem wzięli udział w krótkim spotkaniu z mediami. Większość pytań kierowano 

do Busha, który wyrażał się jasno: „Ameryka znajduje się w stanie wojny i to wojny 

nowego typu, która wymaga determinacji i cierpliwości.”  Chirac zapytany, czy Francja 

ramię w ramię będzie walczyć u boku USA, widocznie zażenowany odpowiadał  

                                                             
372 Resolution 1368 (2001), S/RES/1368 (2001), http://www.un.org/documents/scres.htm 
373 www.whitehouse.gov/news/releases/2001/09/20010920-8.html (pobrane w listopadzie 2003)   
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„Nie wiem czy powinniśmy używać słowa wojna”374. 19 września Jacques Chirac 

poleciał z Waszyngtonu do Nowego Jorku i był pierwszą głową obcego państwa, która 

złożyła hołd ofiarom ataków w miejscu tragedii. Jednak Francja ociągała się  

z wysłaniem wojsk dla wsparcia Amerykanów w ich operacji w Afganistanie. Z historii 

wiadomo, że Francja nie lubi być wciągana w sytuacje dowodzone przez USA,  

ale w tym przypadku miano do czynienia z kwestią, być może wyniesioną  

z doświadczenia poprzednich wspólnych akcji - Francja chciała mieć dokładne 

rozeznanie w sytuacji. Jesteśmy gotowi wysłać wojska do Afganistanu, pod warunkiem, 

że będziemy wiedzieć jaka jest natura misji i że będziemy uwzględniani w momencie 

planowania - powiedział Chirac375. Amerykanie z kolei - nauczeni doświadczeniem 

operacji NATO w Kosowie, nie byli zwolennikami wciągania w kwestie planowania  

i wykonania państw spoza kręgu anglosaksońskiego. Ponadto z taktycznego  

i strategicznego punktu widzenia trudno publicznie mówić o planowanych uderzeniach 

wojskowych. Choć Bush poszukiwał szerokiego poparcia w temacie walki Talibami  

i z Al-Kaidą, szukał też możliwości zbudowania koalicji, która będzie przewodzona 

przez Amerykanów i pozwoli wybrać spomiędzy sojuszników takich, z którymi będzie 

mógł współdziałać bez konieczności liczenia się z ich interesami. Stąd pierwsze 

telefony administracji Busha kierowane są do Wielkiej Brytanii i Australii. 

Amerykanie, nauczeni doświadczeniem z Kosowa, mieli wizję działania,  

które nazwane by być mogło „Modelem Afgańskim” - tak na prawdę nie szukali oni 

wsparcia wojskowego, ale politycznego. Ich koncepcja polegała na użyciu na poziomie 

taktycznym połączone broń precyzyjna ze specjalnymi siłami operacyjnymi,  

na poziomie taktycznym nacisku na użycie sił amerykańskich i aktywów do walki 

bezpośredniej, a wielonarodowych siły jedynie do misji humanitarnych i obudowy 

pokoju. Taki „podział zadań” spowodował głęboki sprzeciw prezydenta Chiraca, który 

nie życzył sobie być traktowanym jako „instrument do sprzątania po Amerykanach”376. 

Jeśli Stany Zjednoczone chciałyby skorzystać z pomocy sojuszników NATO byłyby 

zobligowane do konsultacji z 19 krajami, z których niejedno miało także swoje strefy 

wpływów w świecie arabskim, tylko część była w stanie nieść realne wsparcie 

amerykańskich akcji, a niejedno targane wewnętrznymi dylematami mogłoby 

                                                             
374 H. Vernet , T. Ca ntalou be, op. cit., p. 64. 
375 Ch. Coga n, French Negotiating…, s. 94 
376 T. La ns ford, B. Ta sh ev, op.cit., s. XIX 
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zablokować działania sojuszu za pomocą weta. Amerykanie odmówili więc praw 

wynikających z art. 5 traktatu waszyngtońskiego, zawiązując swoisty sojusz z Wielką 

Brytanią (to z kolei spowodowało wyścig niektórych państw NATO o to, kto udzieli 

wsparcia amerykańskich akcji). To pokazało, że wspólna droga obu państw – Francji  

i USA - jest dopóty wspólna, dopóki znów w grę nie wchodzą ich indywidualne 

interesy. 

Postawa przyjmowana przez Amerykanów nie była spowodowana ich 

chorobliwą stronniczością, ale próbą uniknięcia wszystkiego, co prowadzić mogłoby do 

wielostronności, podziału w kierownictwie akcją, czy użycia siły do osiągnięcia 

bezpieczeństwa. W ten sposób polityka Busha opierała się bardziej na wspólnym 

militarnym, a nie decyzyjnym działaniu. Nie była to zresztą nowość w polityce 

zagranicznej USA, w taki sposób można by opisać większość działań podejmowanych 

przez ten kraj podczas zimnej wojny377.  

4 października 2001 r. zgodnie z klauzulą o wzajemnej pomocy zawartą  

w Traktacie Północno atlantyckim, NATO udzieliło wsparcia USA, głównie  

w dziedzinie logistyki. 

6 października 2001 r. prezydent George W. Bush wystąpił ze specjalnym 

orędziem, w którym powiedział, że Stany Zjednoczone otworzyły nowy front w walce  

z międzynarodowym terroryzmem. Bush powiedział, że z jego rozkazu amerykańskie 

lotnictwo rozpoczęło naloty na obozy szkoleniowe organizacji terrorystycznej Osamy 

ibn Ladena w Afganistanie oraz na instalacje wojskowe Talibów. Dodał, że ataki 

lotnicze na Afganistan nie są wojną z Afganistanem, lecz początkiem działań 

militarnych przeciwko terroryzmowi i rządowi Talibów. Ataki rozpoczęły się  

7 października. 

Tego samego dnia, na ok. pół godziny przed rozpoczęciem bombardowań, 

George Bush zadzwonił do Jacquesa Chiraca. Poinformował go o rozpoczęciu 

ofensywy. Pod koniec września Jean-Marc de La Sablière, wysłannik Pałacu 

Elizejskiego, spotkał się w Waszyngtonie z Condoleezą Rice, doradcą prezydenta 

Busha ds. bezpieczeństwa narodowego. W trakcie rozmowy zdecydowano, że Francja 

otworzy swoją strefę powietrzną, lotniska i porty dla sił amerykańskich. Ustalono także, 

że Francja użyczy dwa statki, fregatę i tankowiec do użytku marynarki amerykańskiej 

                                                             
377 Ibidem. 
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na Oceanie Indyjskim378. Stany Zjednoczone bardzo doceniały wsparcie ze strony 

Francji, której zaangażowanie w jugosłowiańskiej operacji Allied Force plasowało ją na 

drugim miejscu po Amerykanach i daleko przed innymi krajami NATO. Tymczasem 

szef francuskiego rządu, Lionel Jospin nie popierał zapału Jacquesa Chiraca. Jego 

zdaniem armia francuska nie była w owym czasie w najlepszej kondycji i brakowało jej 

specjalistycznego sprzętu, szczególnie jeśli chodziło o lotnictwo. 

Ataki prowadzone były głównie przez Amerykanów. Jedynie Wielka Brytania 

umiarkowanie w nich uczestniczyła. Ameryka wykazywała pewną powściągliwość 

uderzeń. Bush obawiając się zbyt szybkiego opanowania stolicy przez sprzyjających mu 

Afgańczyków, apelował o wcześniejsze utworzenie rządu zdolnego kierować całym 

krajem. Najlepiej pod egidą ONZ. W efekcie, opozycyjny do Talibów i walczący 

przeciw nim, Sojusz Północny nie musiałby sam opiekować się przeznaczeniem kraju. 

Bush nie liczył raczej na Pasztunów i Pakistańczyków - swoich głównych 

sprzymierzeńców w regionie, nie chciał w Kabulu żadnego z tych nieobliczalnych  

i wrogich sąsiadów. Cel utworzenia nowego układu popierała także Unia Europejska - 

19 października podczas szczytu w Gandawie publicznie zadeklarowała, że zrobi 

wszystko, by pod auspicjami ONZ wyłonić nowy stabilny rząd. ONZ również aktywnie 

szukała rozwiązania, analizując różne proponowane jej opinie, m.in. tę prezentowaną  

w październiku przez Francję, mającą polegać na międzynarodowej administracji379.  

29 października 2001 r. specjalny wysłannik sekretarza generalnego ONZ, algierski 

dyplomata Lakhdar Brahimi prowadził rozmowy w Islamabadzie na temat formowania  

i składu przyszłego, posttalibskiego rządu afgańskiego. 

W czasie wspomnianego wyżej spotkania Rady Europejskiej w Gandawie  

19 października 2001 r. po raz kolejny ujawnił się „sojusz” francusko-niemiecko-

brytyjski, który doprowadził do niesnasków podczas całego spotkania. Przywódcy 

wymienionych państw bowiem zamknęli się w odosobnieniu (z pominięciem  

m.in. przewodniczącego Komisji Europejskiej Romano Prodiego czy przedstawiciela 

Belgów - gospodarzy spotkania), w celu uzgodnienia wspólnej taktyki wobec 

Afganistanu380. 

                                                             
378 H. Vernet , T. Ca ntalou be, op. cit., p. 70. 
379 Annuaire Français de relations internationals 2002, BRUYLANT, Bruxelles 2002, s. 525. 
380 A. Krz emiński, Nowa Europa, Polityka, nr 46 (2324), 171istopada 2001, s. 40. 



 

 179 

 

 

Tymczasem działania militarne nie były zbyt skuteczne, a zbliżał się okres 

Ramadanu i zima. NATO nie czuło się gotowe by ryzykować wysłaniem swoich ludzi 

po to, by ktoś inny (szczególnie umiarkowani Talibowie) czerpał z tego korzyści.  

Stąd poczucie impasu pod koniec października. W koalicji, pomimo zrzutów żywności 

dla cywilów prowadzonych przez Amerykanów, dawało się odczuć wahania nastrojów. 

To na początku listopada spowodowało zmianę strategii USA. Amerykanie odważnie 

poparli Sojusz Północny i masowo bombardowali linie frontu talibskiego, przestali też 

niepokoić Islamabad. 

6 listopada 2001 r. prezydent USA George W. Bush spotkał się w Białym Domu 

z prezydentem Francji Jacquesem Chirackiem. Po spotkaniu powiedział, że partner 

koalicyjny musi czynić więcej niż jedynie wyrażać współczucie. Jean-Pierre Ferrier,  

w swojej syntezie aktualnych problemów polityki międzynarodowej381 przytacza,  

że Bush posunął się nawet do stwierdzenia znoszącego wolność wyboru bycia albo 

niebycia sojusznikiem USA: jesteście z nami albo przeciwko nam w wojnie  

z terroryzmem dając do zrozumienia, że ta wojna z terroryzmem jest zdefiniowana jako 

główny punkt jego polityki. Francuski minister spraw zagranicznych ośmielił się 

skrytykować amerykańską zbyt jednoznaczną praktykę polityki zagranicznej, twierdząc, 

że hasło „osi zła” nie sprawdza się w Europie, może poza niektórymi intelektualistami. 

Hubert Vedrin określił, że Stany Zjednoczone mają zdolność do traktowania spraw 

międzynarodowy w sposób jednostronny, bez konsultowania ich z innymi państwami, 

wg swoich interpretacji i swoich interesów. Dwa dni później ponownie sformułował 

swoją wypowiedź. Zmienił kwalifikację tej tendencji na „utylitarny unilateralizm” 

zbudowany na „prostocie” analiz. Dla Lionela Jospin to tylko dążenie do 

unilateralizmu. Wg Ferrier, Collin Powel odpowiedział mu tego samego dnia i chyba 

niechcący przyznał mu rację: Wierzymy w multilateralizm. Ale kiedy chodzi  

o zasadnicze pytania i kiedy wspólnota międzynarodowa się z nami nie zgadza, nie 

zawahamy się robić tego, co wg nas jest słuszne i zgodne z naszym interesem. Nawet 

jeśli niektórzy z naszych przyjaciół nie zgadzają się z nami382. 

Rezultaty zmian amerykańskiej strategii, wprowadzonych na początku miesiąca 

nie dały na siebie czekać: reżim talibski upadł, 13 listopada zdobyto Kabul, a kilka dni 

                                                             
381 J. P. F errier, L'Annee diplomatique 2003. La synthese annuelle des problemes politiques 
internationaux, Gualino editeur, Paris 2003, s.6. 
382 Ibidem. 
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później, bo 7 grudnia twierdzę Talibów - Kandahar. Ten moment uznano  

za zakończenie akcji wojskowej. Do wykonania pozostało jeszcze ustabilizowanie 

sytuacji w Afganistanie (czyli zadanie dla wspólnoty międzynarodowej) i najważniejsze 

zadanie - schwytanie ibn Ladena383. Po obaleniu reżimu Talików, 22 grudnia  rządy  

w Kabulu objął tymczasowy gabinet popieranego przez Amerykanów Hamida Karzaja 

(który w czerwcu 2002 r. został prezydentem kraju). 

Po zakończeniu akcji wojskowej wojska koalicji pozostały w Afganistanie jako 

siły narodowe. Francja wysłała w sumie do Afganistanu 6 okrętów z bazy w Dżibuti, 

ok. 2000 żołnierzy w tym agentów wywiadu w Afganistanie i Pakistanie oraz dwa 

specjalne samoloty rozpoznania fotograficznego i radioelektronicznego. (stan na  

17 XI 2001)384 16 listopada pierwsza grupa 60 francuskich żołnierzy miała zostać 

przerzucona do Mazar-i-Szarif, by tworzyć właściwe warunki pracy dla organizacji 

międzynarodowych. Mieli pilnować miejscowego lotniska, aby mogło przyjmować 

nasiloną pomoc humanitarną dla głodującej ludności.  

Jakkolwiek wojska innych państw NATO (w tym Francji) były zaangażowane  

w operację w Afganistanie, Amerykanie atakowali afgańskich Talibów bez ich udziału 

(z wyjątkiem Wielkiej Brytanii). Przewaga anglosaksońskich wojsk była 

odzwierciedleniem chęci Amerykanów dowodzenia tą akcją, decydowania o niej  

i uniknięcia sytuacji z Kosowa, w której niektóre państwa (np. Francja) wetowały 

niektóre z podejmowanych decyzji. Wg takiego obrotu sprawy Francja wstrzymywała 

się od wysyłania wojsk aż do momentu zdobycia Kabulu, mimo że dwa francuskie 

statki stacjonowały po zachodniej stronie Oceanu Indyjskiego. Później Francuzi wsparli 

skromnymi siłami międzynarodowe siły pokojowe w Kabulu, organizowane przez ONZ 

i pod przywództwem Brytyjczyków, a następnie wysłali również małą liczbę 

myśliwców wielozadaniowych typu Mirage do Kirgistanu, które to myśliwce w marcu 

2002 r. razem z samolotami amerykańskimi brały udział w bombardowaniu 

przypuszczalnych kryjówek Al-Kaidy w zachodnim Afganistanie385. 

Ponadto kiedy tylko Talibowie zostali obaleni, Francja miała wkład w Operację 

Utrwalania Pokoju w Afganistanie. Pod jej koniec blisko 5 tys. Francuskich żołnierzy, 

marynarzy i lotników oddelegowano do tej operacji, włączając w to jedną czwartą 

                                                             
383 Annuaire Français de relations internationals 2002, BRUYLANT, Bruxelles 2002, s. 526. 
384 A. Krz emiński ,  op.  c it . , s. 40. 
385 Ch. Coga n, French Negotiating…, s. 95 
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francuskiej marynarki i jedyne nieamerykańskie siły powietrzne, jakie brały udział w tej 

akcji386. 

Zaangażowanie Francji w misję przywracania pokoju w Afganistanie  

z francuskiego punktu widzenia było jakby rzeczą naturalną i niezaprzeczalną. 

Historycznie Francja była bowiem pozytywnie związana z Afganistanem.  

Po zakończeniu I wojny światowej afgański król Amanullah Khan, który przywrócił 

krajowi niepodległość miał ambicję stworzyć kraj nowoczesny, na wzór Turcji 

Ataturka. Podróżował więc po Europie i jakiś czas przebywał we Francji i w obliczu 

zakusów dwóch wielkich mocarstw - Rosji na północy i Wielkiej Brytanii na południu - 

poprosił Francję o wsparcie w kwestii edukacji narodu i archeologii. W 1922 r.  

do Afganistanu przybyła pierwsza delegacja archeologów oraz profesorów, by uczyć 

francuskiego w francusko-afgańskiej szkole w Kabulu. Duża część afgańskiej elity 

płynnie mówiła wówczas po francusku i kończyła studia we Francji. Po II wojnie 

światowej francusko-afgańska przyjaźń przejawiała się głównie we współpracy 

kulturalnej, medycznej i rolniczej. W czasie sowieckiej okupacji wielu Francuzów 

narażało swoje życie potajemnie niosąc pomoc Afgańczykom w najbardziej oddalonych 

regionach387. 

Francja wysłała swoje wojska do Afganistanu, jak również siły pokojowe  

do pomocy post-talibskiemu rządowi. Francuskie siły wywiadowcze i inne instytucje 

polityczne i prawne nadal współpracowały z USA w celu osłabienia Al-Kaidy, także  

w Europie. Obawiano się rekrutacji żołnierzy tej organizacji spośród francuskich 

środowisk muzułmańskich. Ale Chirac nie zgadzał się na np. na rozciągnięcie wojny 

przeciw terroryzmowi poza granice Afganistanu. Kiedy w 2002 r. Bush ogłosił „oś zła”, 

która obejmowała także Irak, Paryż skwitował, że retoryka dobra i zła nie jest 

dostosowana do realiów dzisiejszego świata388. 

9 lutego 2002 r. w Càceres odbyła się konferencja europejskich ministrów spraw 

zagranicznych. Podczas burzliwej debaty Wielka Brytania dała wyraz pewnej 

samokrytyce, twierdząc, że bycie dobrym sojusznikiem USA nie oznacza bycia dobrym 

„frajerem”, Niemcy powtórzyły prawie to samo - że sojusznicy to nie satelity,  

a na łamach prasy, np. „The Guardian” komisarz ds. stosunków zewnętrznych  

                                                             
386 Ibidem. 
387 A. C ol let , op. cit., s.147. 
388 J. J. Mil l er , M. M olesky, op. cit., s. 267. 
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Unii Europejskiej Chris Patten zarzucił Amerykanom prowadzenie polityki w sposób 

absolutystyczny i uproszczony, wytykając, że słowo „przyjaciel” nie oznacza tego 

samego co „służalec”. Ale dyskusja podczas spotkania skupiła się pomiędzy USA  

a Francją. Collin Powell tłumaczył, że dwa lata wcześniej Stany Zjednoczone dały tym 

krajom niezwykły przywilej uczestnictwa w konsultacjach, jakie na swój sposób 

prowadził amerykański prezydent. Dodał też – odnośnie teorii „osi zła” - że jeśli 

dojdzie do jakiś ataków ze strony USA, będą one poparte amerykańską opinią publiczną 

i opinią społeczności międzynarodowej. To co zaniepokoiło uczestników spotkania  

to fakt umieszczenia w tej wypowiedzi opinii publicznej na pierwszym miejscu przed 

opinią wspólnoty międzynarodowej389. 

1 czerwca 2003 r. George Bush i Jacques Chirac spotkali się w cztery oczy przy 

okazji szczytu G8 w Evian. Rozmawiali na temat Iranu, w kwestii którego Bush 

traktował Chiraca jako eksperta. Kiedy rozmowa zeszła na temat Afganistanu, Chirac 

zaproponował Bushowi wysłanie swoich sił do działania pod dowództwem 

amerykańskim w operacji Enduring Freedom mającej na celu schwytanie  

Osamy ibn Lagena390. 

W sierpniu 2003 r. misję w Afganistanie przejęły wojska NATO w liczbie  

5 tys żołnierzy jako Międzynarodowe Siły Pokojowe (International Security Assistance 

Force – ISAF). Dwa miesiące później zdecydowano o rozszerzeniu misji także na inne 

rejony Afganistanu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
389  J. P. F errier ,  L'Annee diplomatique 2003...,  s. 7. 
390 H. Vernet , T. Ca ntalou be, Chirac contre Bush. L’autre guerre, JC Lattès, 2004, p. 288. 
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4.2 STOSUNKI FRANCUSKO-AMERYKAŃSKIE A WOJNA W IRAKU 

 

Po pierwszej wojnie w Iraku, 3 kwietnia 1991 r., rezolucją 687 Rady 

Bezpieczeństwa wprowadzono w życie Specjalną Komisję Narodów Zjednoczonych  

ds. Iraku (UN Special Commision - UNSCOM) jako część porozumienia zawieszenia 

broni. Rezolucja zezwalała na użycie siły wobec Iraku w sytuacji zagrażającej pokojowi 

w regionie. Jej zadaniem z kolei było wykrycie i zniszczenie chemicznej i biologicznej 

broni masowego rażenia oraz rakiet średniego zasięgu. Odpowiedzialna za wykrycie  

i zniszczenie broni była Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, działająca pod 

egidą ONZ. W razie niepowodzeń jej prac, na Irak nakładane miały być sankcje 

ekonomiczne. Przez ponad 7 lat inspekcje dokonały wiele, ale sukcesy nie były 

stuprocentowe i im bliżej znajdowały się najistotniejszych magazynów broni Husseina, 

tym więcej napotykały problemów. Inspektorzy natrafiali na przeszkody ze strony 

władz Iraku, polegające bądź na utrudnianiu dochodzenia, czy wręcz  

na niedopuszczaniu do wykonywania obowiązków i odmowie dostępu  

do poszczególnych miejsc. Chcąc zmusić Irak do zmiany stanowiska ONZ nakładało na 

Irak coraz to nowe sankcje ekonomiczne. Kraj, a właściwie ludność cywilna, popadała 

w coraz to większą biedę.  

By pomóc cierpiącej ludności Iraku Rada Bezpieczeństwa 14 kwietnia 1995 r. 

przyjęła w ramach rezolucji 986 program „Ropa za żywność”, który Irak zaakceptował 

w grudniu 1996 r. Po kilku latach wyszło jednak na jaw, że wbrew szczerym  

i szlachetnym intencjom pomysłodawców, program stał się przykrywką do sprzedaży 

broni do Iraku, i że zarobiono na nim grube miliony dolarów 391. 

Mimo ogólnie panującej atmosfery wokół Iraku, Francja próbowała przywrócić 

dobre stosunki z rządem w Bagdadzie. Nie tylko przywróciła ambasadę Francji w tym 

kraju, ale także próbowała powstrzymywać lub łagodzić nakładane na to państwo 

sankcje, a nawet próbowała negocjować zniesienie embarga ekonomicznego w zamian 

za powrót do systemu kontroli przez oenzetowskich inspektorów. 

W 1997 r. funkcję inspektora w UNSCOM objął Australijczyk Richard Buttler. 

Na początku lutego 1998 r. UNSCOM ogłosiła, że zlikwidowała 38 tys. irackiej broni 

chemicznej, 480 tys. różnych składników, 48 rakiet, sześć miotaczy rakietowych  

                                                             
391 Więcej na temat programu „Ropa za żywność” na s. 108.  
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i fabrykę Al.-Hakam oraz że nadal poszukuje 200 ton składników do produkcji gazu 

paraliżującego VX, 31 tys. pocisków lub bomb, 17 ton składników do produkcji broni 

biologicznej392. 

31 października 1998 r. Irak ogłosił, że definitywnie zrywa współpracę z ONZ. 

To posunięcie jeszcze bardziej rozzłościło Stany Zjednoczone, które rozważały już 

militarne karne uderzenie na ten kraj. Tym razem Francja nie starała się 

usprawiedliwiać zachowania Saddama Husseina, uważając, że takie zachowanie 

prowadzi go do nikąd. W połowie listopada Amerykanie podjęli decyzję  

o przygotowaniach do ataków oraz wysłali w rejon Iraku okręty wojenne, podjęli też 

przygotowania do wysłania bombowców, kiedy niespodziewanie 15 listopada Saddam 

Hussein ogłosił, że inspektorzy UNSCOMu powinni wrócić do Iraku i kontynuować 

swoje poszukiwania393. 

W grudniu Buttler wybrał się do Iraku, by wznowić poszukiwania broni 

masowego rażenia, ale… został z niego wyproszony. 16 grudnia złożył przed Radą 

Bezpieczeństwa raport skarżąc się, na niemożność wykonania zadania z powodu 

jawnego sprzeciwu Irakijczyków. W celu ukarania krnąbrnego Husseina tego samego 

dnia rozpoczęły się czterodniowe anglo-amerykańskie bombardowania Iraku zwane 

Desert Storm Fox. Operacja została rozpoczęta w czasie, kiedy jeszcze trwało 

posiedzenie Rady Bezpieczeństwa. Francuzi, jak zwykle mocno optujący  

za dyplomatycznymi sposobami rozwiązywania problemów z Irakiem, skrytykowali  

to posunięcie.  

Jesienią 1999 r. ONZ rozważała przegłosowanie kolejnej, innej rezolucji, która 

pomogłaby rozwiązać problemy w Iraku. Zastanawiano się nad likwidacją UNSCOM,  

i zamienieniu jej na nowy, bardziej dostosowany do sytuacji system inspekcji oraz nad 

możliwością uelastycznienia bardzo już restrykcyjnych sankcji ekonomicznych.  

Rolę leadera w tym przedsięwzięciu objęła Wielka Brytania. Negocjacje – pełne 

burzliwych dyskusji - przedłużały się, a Francuzi niechętnie nastawieni do tego rodzaju 

prowadzonej polityki wobec Iraku, próbowali blokować nowe rozwiązania. W końcu 

brytyjskim dyplomatom udało się przekonać Francję do poparcia USA i głosowania na 

nową rezolucję. 17 grudnia 1999 r. Rada Bezpieczeństwa uchwaliła Rezolucję 1284 

większością 11 do 0 głosów, ale… Francja (tak jak Rosja, Chiny i Malezja) 

                                                             
392 J. Guisnel ,  op. cit., p. 67. 
393 Ibidem, p. 72. 
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nieoczekiwanie wstrzymała się od głosu twierdząc, że tekst rezolucji pozostawia wiele 

niedomówień (np. w kwestii dotyczącej znoszenia sankcji), które nie pozwalały  

jej postąpić inaczej. 

Pomimo zarzutów, że Francja działała w imię swoich własnych interesów 

gospodarczych prowadzonych w Iraku, które cierpiały na skutek zaprowadzanych  

w tym kraju sankcji ekonomicznych, zauważyć również trzeba, że Francja  

i Stany Zjednoczone, mimo iż wspólnie deklarowały chęć walki z terroryzmem, jednak 

różniły się od siebie w kwestiach wojny. Stany Zjednoczone w sytuacji zagrożenia bez 

wahania zwiększały wydatki na zbrojenia i obronę. Zdecydowane były również 

prowadzić walkę z terroryzmem poza swoimi granicami i wszystkimi swoimi 

dostępnymi metodami. Francja chętnie prezentowała swoją armię na wszelkich 

możliwych paradach, ale nie skłaniała się do zwiększania wydatków na jej utrzymanie,  

a także była jednym z nielicznych krajów, które sprzeciwiały się inwazji na Irak394. 

Chirac nawet nie chciał słyszeć o tym, by akcja militarna przeciwko terroryzmowi 

wyszła poza granice Afganistanu. Kiedy na początku stycznia 2002 r. Bush ogłosił 

doktrynę „osi zła”, obejmującą także reżim Husseina, i ogłaszającą „drugi etap wojny  

z terroryzmem” Paryż skomentował, że nijak ma się ona do realiów współczesnego 

świata, w jakim żyjemy. W Paryżu pojawiły się również słowa, że „teraz wszystkie 

problemy świata będą podciągane pod jeden wspólny – nazywany wojną  

z terroryzmem”395. W tym przypadku Francja była zdecydowanym zwolennikiem 

rozwiązań dyplomatycznych, szczególnie że powody, jakie miałyby usprawiedliwiać 

decyzję o rozpoczęciu działań zbrojnych były jej zdaniem nie tylko niewystarczające, 

ale nawet nieudowodnione396. W swoim wystąpieniu 20 stycznia 2002 r. Chirac 

argumentował ponadto, że wojna za każdym razem wymaga ogromnych nakładów 

finansowych. Inwazję na Irak szacował nawet na 100 miliardów dolarów. Przypominał 

o problemach finansowych i nakładach jakie powinno się ponieść, by wspomóc kraje 

biedne. Twierdził, że zmierzanie w kierunku wszczęcia tak kosztownej wojny  

w sytuacji, w której kraje bogate nie są w stanie pokryć kosztów lekarstw, które 

mogłyby zapobiegać pandemiom chorób na świecie, jest po prostu irracjonalne397.  

                                                             
394 W. Pa wł owski , Wuj trochę Sam, Polityka, nr 44 (2374), 2 listopada 2002, s. 40. 
395 Hubert Védrine, za : J. J. Mil ler , M. Mol esky, op. cit., s. 268. 
396 Francuzi argumentują, iż nie ma 100% pewności co do posiadania przez Irak broni masowego 
rażenia, a to podstawowy warunek  
397 Za: M.  G u eldry , op. cit., s. 284. 
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Wg Verneta i Cantaloube’a jeden z wysokich dyplomatów francuskich, stojący  

u boku Chiraca, doktrynę „osi zła” komentował następująco: „Stawianie tych trzech 

krajów [Korea Północna, Iran i Irak] obok siebie to jakaś głupota! Nie jest to  

ani użyteczne, ani inteligentne! Stosowanie określeń dobra i zła jest przekładnią.  

Jeśli istnieje oś zła, to znaczy, że istnieje też oś dobra. Jeśli Stany Zjednoczone są tym 

dobrem to znaczy, że mogą zniweczyć zło jak im się wydaje, obojętne jakimi 

metodami”398. 

Jak się powszechnie sądzi, przyczyna, z jakiej Jacques Chirac sprzeciwiał się 

wojnie w Iraku mogła być jeszcze jedna – muzułmańska ludność zamieszkująca 

Francję. Choć Irak sam w sobie nie był powodem, dla którego mogłyby jednoczyć się 

grupy Muzułmanów, to jednak mógł przyczynić się do wzrostu frustracji w tej grupie 

społeczeństwa, np. tej zamieszkującej przedmieścia Paryża, i doprowadzić do wzrostu 

przemocy, rozbojów i aktów wandalizmu, jak  masowe palenie aut czy walki z policją, 

które Paryżowi nie były w ostatnim czasie obce, a nawet wzrost aktów agresji wobec 

ludności żydowskiej, która od 2000 r. stawała się przedmiotem antysemickich 

wybryków. Ale ta hipoteza wydaje się niedorzeczna wobec faktu, że Francja 

uczestniczyła w operacji Pustynna Burza, koalicji antyterrorystycznej czy poparła rząd 

Algierii, pomimo zagrożenia atakami. Ponadto sama na własnym terytorium zakazała 

noszenia w szkołach symboli religijnych, zdając sobie doskonale sprawę, że wywoła  

to wielki sprzeciw lokalnej ludności muzułmańskiej (ponieważ zakaz obejmował także 

noszenie burek przez uczennice). Już bardziej prawdopodobna wydaje się teza,  

że Francja – pomna swoich kolonialnych doświadczeń (np. w Algierii) zdawała sobie 

sprawę, że USA nie są w stanie zaprowadzić w Iraku demokracji, a już na pewno nie 

zaszczepić w Irakijczykach miłości do tego systemu na tyle, by sami z własnego 

przekonania chcieli ją u siebie wprowadzić i samodzielnie krzewić.  

Opinia publiczna obu państw nie szczędziła sobie w owym czasie komentarzy. 

Francuzi oskarżali Amerykanów o mylenie siły militarnej z amerykańskim snem  

o potędze, a potęgę wojskową z posiadaniem racji. Twierdzili, że Stany Zjednoczone  

to ostatnia światowa potęga, która wierzy, że użycie siły wojskowej to najważniejszy 

instrument polityki. Amerykanie z kolei okrzyknęli Francuzów „tchórzliwymi 

małpami”. 

                                                             
398 H. Vernet , T. Ca ntalou be, op. cit., p. 83. 
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W wygłoszonym 29 stycznia 2002 r. orędziu o stanie państwa Bush zaznaczył, 

że USA nabędzie prawo do akcji militarnej pomimo gróźb wypowiadanych w kierunku 

USA i jej sojuszników: Nie będę czekał na moment, kiedy niebezpieczeństwo się 

skumuluje. Nie będę czekał aż niebezpieczeństwo będzie bliżej i bliżej. USA nie pozwoli 

najbardziej niebezpiecznym reżimom świata straszyć nas najbardziej destrukcyjną 

bronią. Ta doktryna Busha została sformułowana jako część amerykańskiej Narodowej 

Strategii Bezpieczeństwa. Głosiła ona, że jeśli Stany Zjednoczone będą ciągle 

bezskutecznie dokładać starań do pozyskania poparcia wspólnoty międzynarodowej nie 

zawahają się działać samotnie. Jeśli to będzie konieczne wykorzystają prawo  

do samoobrony przez prawo pierwszeństwa do walki przeciwko terrorystom,  

by zapobiegać wyrządzaniu przez nich krzywd na obywatelach i państwie 

amerykańskim. Pierwszym momentem, w którym wykorzystano tę doktrynę była 

właśnie inwazja na Irak 399. 

 Większość Europejczyków obawiała się, że wybuch wojny w Iraku spowoduje 

wyłącznie walki z miejscową partyzantką, co doprowadzi jedynie do destabilizacji kraju 

i regionu, sprowokuje arabsko-muzułmańskie masy, wzmocni nie tylko sam terroryzm, 

ale też Iran i pochłonie tysiące nowych ofiar. W związku z ciągłymi podejrzeniami 

Amerykanów o posiadanie broni masowego rażenia przez Irak, Niemcy, Rosjanie  

i Francuzi optowali za nasileniem dochodzeń oenzetowskich inspektorów  

i wyznaczeniem Bagdadowi terminów wywiązywania się z ustaleń, ale odrzucali 

możliwość wszczęcia akcji, forsowanej przez Amerykanów.  

 27 maja 2002 r. George W. Bush złożył swoją pierwszą wizytę we Francji. 

Pretekstem były obchody rocznicy lądowania Aliantów w Normandii. Podczas 

wystąpienia porównywał walkę z nazizmem do prowadzonej przez siebie walki  

z terroryzmem: Bronimy wolności przed tymi, którzy nie popierają wolności. Ta obrona 

będzie wymagała takiego samego poświęcenia, jakie spotkało naszych przodków. Chirac 

odpowiedział mu w podobnym tonie, ale pozostawiając wrażenie jakby chciał szybko 

zakończyć temat: Za każdym razem, kiedy w grę wchodzą sprawy istotne możecie  

na nas polegać, tak jak my polegamy na was. Ale dzień wcześniej, podczas wspólnej 

konferencji prasowej dało się zauważyć, że obaj prezydenci nie wypowiadają się 

jednym głosem400. 

                                                             
399 T. La ns ford, B. Ta sh ev, op.cit., s. xx 
400 H. Vernet , T. Ca ntalou be, op. cit., p. 89. 
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 Jak co roku, 6 września 2002 r. w Kléber, w XVI dzielnicy Paryża, odbyła się 

Konferencja Ambasadorów. Przy jej okazji Dominique de Villepin zorganizował  

w Quai d’Orsay spotkanie poświęcone wyłącznie sprawie Iraku. Zaproszeni zostali 

ambasadorowie stacjonujący w placówkach w stolicach krajów arabskich, a także 

ambasadorowie ważniejszych placówek, takich jak w Waszyngtonie, Londynie, 

Moskwie i przy ONZ w Nowym Jorku. W planie obrad przewidziano burzę mózgów 

mającą wyłonić odpowiedź na pytanie w jaki sposób zareagować na plany administracji 

Busha wobec Iraku. Zaproponowano po pierwsze twardsze stanowisko wobec  

Saddama Husseina, tak by zrozumiał, że nie ma wyboru i musi przyjąć inspektorów 

ONZ, a w Radzie Bezpieczeństwa przegłosowanie rezolucji popierającej powrót 

inspektorów do Iraku. Po drugie w przypadku gdyby Saddam Hussein utrudniał pracę 

inspektorów, proponowano zwołanie zgromadzenia Rady Bezpieczeństwa, mającej 

przeanalizować możliwe środki do podjęcia. Francuzi nie odwoływali się od razu do 

użycia siły. Brali taką opcję pod uwagę, ale jako jedną z wielu. Tego samego dnia 

Chirac przekazał takie stanowisko Georgowi Bushowi. Administracja Busha przyjęła tę 

propozycję w sposób pozytywny, licząc szczególnie na zmianę stanowiska Francji 

wobec Iraku401. 

Po wystąpieniu George’a Busha przed zgromadzeniem ONZ rok po tragicznych 

wydarzeniach w Nowym Jorku i Pentagonie, 11 września 2002 r. pojawiła się 

propozycja wypracowania nowej rezolucji dotyczącej Iraku. Miller i Mollesky  

w Maudits Français... opisują, że w wystąpieniu przed Zgromadzeniem Bush 

argumentował, iż należy podjąć konkretne działania w stosunku do Iraku, ponieważ 

nierespektowanie przez ten kraj rezolucji wydawanych przez ONZ jest jednoznaczne  

z brakiem poszanowania prawa międzynarodowego. Bushowi zależało, by wszelkie 

sankcje czy nawet działania siłowe jeśli nie będzie innej możliwości rozbrojenia Iraku, 

były poparte rezolucją ONZ, a więc de facto miały poparcie międzynarodowe.  

Ale podkreślał, że nawet nie otrzymawszy takiego poparcia, Stany Zjednoczone nie 

zawahają się działać same. Miller argumentuje, że Francja jako członek Rady 

Bezpieczeństwa, mający dodatkowo aspiracje do odgrywania roli leadera w sprawach 

międzynarodowych, nie mogła pozwolić sobie na bierną pracę nad rezolucją. Opisuje, 

że podczas prac nad nią nowy francuski minister spraw zagranicznych  

                                                             
401 Ibidem, p. 100. 
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Dominique de Villepin nie wyrażał zgody na amerykańskie propozycje,  

by oenzetowskie inspekcje wesprzeć wiarygodnymi działaniami wojennymi, bez 

których tamte przyniosą takie same jak dotąd efekty; że chciał, by ONZ wydało dwie 

rezolucje: jedną, która tworzyłaby system inspekcji, ale w nowej, bardziej skutecznej, 

ale wyłącznie pokojowej formie, a drugą, która przed ewentualnymi wrogimi 

działaniami wymagałaby przeprowadzenia pogłębionej i wnikliwej debaty w Radzie 

Bezpieczeństwa. Wg Millera Amerykanie byli nieugięci w swoich przekonaniach, 

twierdząc, że ONZ powinno w końcu stanąć na wysokości zadania i wypełnić misję, 

jaką jest obrona wspólnego bezpieczeństwa, a jeśli chodzi o samą rezolucję, zgodziły 

się zaledwie na kompromis w sprawie jej sformułowań. Pierwsza propozycja mówiła  

o zaangażowaniu „wszystkich niezbędnych środków” przeciwko Irakowi gdyby ten 

nadal nie chciał się podporządkować i brzmiała: „Irak wystawi się na poważne 

konsekwencje” – dyskusja dotycząca semantyki tego zapisu trwała wiele tygodni. 

Amerykanie komentowali to zachowanie jako typowo francuskie – trzymać  

w niepewności do samego końca, by wywrzeć jak największą presję i wygrać tym 

samym jak najwięcej dla siebie402. 

16 września Kofi Annan ogłosił, że otrzymał list od administracji irackiej, która 

zezwalała na powrót oenzetowskich inspektorów bez żadnych warunków. Mimo to  

26 września Waszyngton przekazał pierwszy projekt rezolucji w sprawie Iraku. 

Pozostałe kraje określiły j ą jako „nie do przyjęcia”, ponieważ proponowała,  

by inspektorom ONZ towarzyszyły wojska amerykańskie, a iraccy naukowcy byli 

przesłuchiwani poza swoim krajem, a także by każdą próbę oporu wobec tej rezolucji 

traktować jako jawne pogwałcenie, otwierając tym samym możliwość użycia 

wszystkich niezbędnych środków dla zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa403. 

27 września Bush zadzwonił do Chiraca. Wiedział, że Francja będzie stała na 

czele opozycji wobec tej rezolucji. Chirac tłumaczył, że trzeba jeszcze popracować nad 

tym tekstem i nalegał na przyjęcie francuskiej propozycji „podwójnej rezolucji”- 

pierwszej dotyczącej żądań wobec Iraku, drugiej dot. konsekwencji w przypadku braku 

współpracy. Dodał nawet, że jeśli Amerykanie byliby skłonni do przyjęcia takiej 

rezolucji przed przystąpieniem do interwencji militarnej, Francja byłaby gotowa 

zaakceptować ścisłą współpracę. Bush nie wypowiedział się w tej kwestii. Postanowił 

                                                             
402 J. J. Mil l er , M. M olesky, op. cit., s. 270. 
403 H. Vernet , T. Ca ntalou be, op. cit., p. 114. 
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za to wysłać asystenta sekretarza stanu Marca Grossmana do Paryża w celu 

prowadzenia rozmów404. 

Skoro Francji nie udawało się przekonać państw popierających USA do zmiany 

stanowiska wobec inwazji na Irak, spróbowała zadziałać na państwa południowe. 

Okazja nadarzyła się podczas Szczytu Frankofońskiego w Bejrucie, w październiku 

2002 r. (starania Francji zaowocowały poparciem jej podczas głosowania nad Rezolucją 

1441).  

Tymczasem, mimo dyskusji na płaszczyźnie ONZ, 10 października Bush 

doprowadził do przegłosowania w Kongresie rezolucji zezwalającej na użycie siły 

wobec Iraku. Została przegłosowana większością 296 głosów przeciwko 133 w Izbie 

Reprezentantów i 77 przeciw 23 w Senacie. 

5 listopada Stany Zjednoczone zaproponowały rezolucję 1441, dającą Irakowi 

„ostatnią szansę” na rozbrojenie, zanim narażą się na poważne konsekwencje w postaci 

interwencji wojskowej. W ostatniej fazie negocjacji niezgoda pomiędzy Francją a USA 

dotyczyła wyłącznie słowa „i” w zdaniu tekstu. Francuzi nalegali, by rezolucja 

precyzowała dokładnie, że siła będzie mogła zostać użyta w przypadku „fałszywej 

deklaracji i generalnego braku współpracy”. Amerykanie chcieli by „i” zastąpić poprzez 

„lub”, co dawałoby im większą szansę na uderzenie w Irak. W tej kwestii Francja była 

nieugięta. Dwa dni później Collin Powel zadzwonił do Dominique’a de Villepina  

i przekazał, że Amerykanie godzą się na słowo „i”405. Rezolucja została jednogłośnie 

przyjęta przez Radę Bezpieczeństwa 8 listopada. Dała Bushowi duże możliwości 

działania wg swoich założeń, nawet pomimo iż nie została przyjęta w takiej formie, 

jakiej pierwotnie oczekiwał. Zdaniem Cogana uchwalenie rezolucji było wielkim 

sukcesem Collina Powella jako mistrza negocjacji i pokazało, że Francja i Stany mogą 

jednak ze sobą skutecznie współpracować.406  

W listopadzie stratedzy Pentagonu uprzedzili wszystkich swoich sojuszników, 

że są w trakcie planowania inwazji na Irak. Mimo starań rozwiązania konfliktu 

irackiego metodami pokojowymi, 16 grudnia Francja przekazała w Waszyngtonie swoje 

                                                             
404 H. Vernet , T. Ca ntalou be, op. cit., p. 114. 
405 Ibidem., p. 118. 
406 Ch. Coga n, Diplomatie à la français, s. 238. 
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plany współdziałania. Proponowała wysłanie kilkuset samolotów typu Mirage 2000, 

Super Étendard, Miraże IV i F1 oraz ok. 10 tys. żołnierzy407. 

Tymczasem Francja, która w styczniu 2003 r. miała objąć przywództwo  

w Radzie Bezpieczeństwa, niedługo po uchwaleniu rezolucji kontynuowała działania, 

które miałyby zapobiec użyciu siły, przewidziane zapisami rezolucji. Szczególnie,  

że nabrała przekonania, iż USA są zdeterminowane do uderzenia na kraj Saddama 

Husseina. 20 stycznia wezwała więc zgromadzenie pod pretekstem dyskusji  

nt. terroryzmu. Miller i Cogan opisują jak dzień wcześniej Dominique de Villepin 

nawoływał społeczeństwo francuskie do przeciwstawienia się wojnie. I mimo,  

że większość Amerykanów popierała stanowisko Busha w sprawie Iraku, Villepin 

przywoływał sondaże rzekomo wskazujące na sprzeciw większości amerykańskiego 

społeczeństwa wobec wojny w Iraku. Nazajutrz przekonywano, że Francji nie chodzi 

tylko i wyłącznie o Irak, ale o użycie siły wojskowej w ogóle, wbrew Rezolucji 1441. 

Villepin powiedział, że „je śli wojna ma być jedynym sposobem na rozwiązanie 

problemu, wchodzimy natychmiast na drogę bez wyjścia”  i że jeśli można 

współpracować, nie ma powodu by korzystać z najgorszego rozwiązania jakim jest 

wojna. Że opór francuski jest tak duży, że śmiało można powiedzieć, że nic nie 

usprawiedliwia posunięcia, jakim jest użycie siły. Groził też wetem stosunku  

do rezolucji w przypadku wojny, wprawiając w osłupienie Collina Powela. Zdaniem 

Cogana to było kolejne wydarzenie, które pokazało jak bardzo Rada Bezpieczeństwa 

była podzielona i po którym relacje francusko-amerykańskie uległy ochłodzeniu408.  

Jeśli chodzi o francuskie sondaże opinii publicznej w sprawie inwazji na Irak, 

wg pierwszych badań przeprowadzonych na ten temat w lecie 2002 r. 58 proc 

Francuzów było przeciwnych inwazji. W styczniu 2003 r. było ich już 76 proc. Były to 

osoby z różnych środowisk społecznych, w zróżnicowanym wieku oraz popierające 

różne partie polityczne409. 

To był też moment, w którym Francja powróciła do oskarżania Stanów 

Zjednoczonych o unilateralizm. 

                                                             
407 H. Vernet , T. Ca ntalou be, op. cit., p. 136. 
408 J. J. Mil l er , M. M ol esky, op. cit., s. 272 ; Ch. Coga n, French Negotiating…, s. 187 i 197 ;  
O rezolucji 1441 – J. P. F errier, L’Année diplomatique 2004. La synthèse annuelle des problèmes 
politiques internationaux, Gualino éditeur, Paris 2004, s.9. 
409 H. Vernet , T. Ca ntalou be, op. cit., p. 149. 



 

 192 

 

 

Między listopadem 2002 a kwietniem 2003 r. Chirac poświęcił się niemal 

wyłącznie sprawie Iraku i w pełni odgrywał swoją rolę na arenie międzynarodowej. 

Francja pozyskała Niemcy na sojusznika w dążeniu do pokojowego rozwiązania 

kwestii irackiej. Wspólny plan Chiraca i Schrödera, który miał zostać ogłoszony 

publicznie 14 lutego podczas zgromadzenia ONZ, zakładał alternatywę wobec anglo-

amerykańskiej inwazji na Irak, polegającą na uczynieniu z ONZ głównego ciała 

biorącego udział w pokojowym rozwiązaniu problemu. Plan miał polegać na potrojeniu 

liczby oenzetowskich inspektorów, europejskie błękitne berety miały działać w Iraku 

pod egidą ONZ w celu zapewnienia bezpieczeństwa inspektorom i ich lokalnym 

informatorom, czyli irackim naukowcom, którym Hussein groził śmiercią. W końcu 

przestrzeń powietrzna nad Irakiem miała być patrolowana przez francuskie samoloty 

typu Mirage IV, niemieckie bezpilotowe maszyny latające i amerykańskie U2 latające  

w służbie NATO. Donald Rumsfeld dowiedział się o planach przez przypadek od 

niemieckiego dziennikarza „Spiegel”. Plan został skrytykowany przez Amerykanów, 

głównie ze względu na nieprzynoszące skutków trwające od dłuższego czasu 

oenzetowskie inspekcje. Określili go jako plan mogący co najwyżej służyć Husseinowi. 

Amerykanie przypomnieli, że obecność błękitnych beretów nie zapobiegła masakrze  

w Srebrenicy. Mimo, że planem zainteresowały się inne kraje, jak Rosja czy Belgia, 

amerykańska krytyka spowodowała, że Niemcy wycofały się z inicjatywy. W tej 

sytuacji Francja zdementowała informację o istnieniu planu, nazywając go jedynie 

propozycją, jaka miała być dyskutowana przez Radę Bezpieczeństwa410. 

Na początku 2002 r., kiedy rozgorzała dyskusja na temat ewentualnej inwazji na 

Irak, rząd francuski postanowił powołać, pod egidą ministerstwa spraw zagranicznych, 

specjalną grupę ds. Iraku, która zajmowała się dogłębnym analizowaniem sytuacji po to, 

by nie dać się zwieść ewentualnej manipulacji, jaką mogłyby prowadzić  

Stany Zjednoczone. Kolonialna przeszłość Francji pozwoliła jej współpracować  

z wywiadami takich krajów jak Jordania, Katar czy Zjednoczone Emiraty Arabskie. 

Pomimo raportów składanych podczas codziennych spotkań, Francja nie miała jednak 

100 proc. pewności co do kwestii posiadania przez Irak lub nie broni masowego 

rażenia411. 

                                                             
410 Ibidem. 
411 Ibidem, p. 194. 
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7 lutego Jacques Chirac zadzwonił do George’a Busha. Przywoływał argumenty, 

które przytaczał podczas każdej rozmowy z amerykańskim prezydentem - przekonywał 

go, że wojna nie jest nieunikniona i że istnieją jeszcze alternatywy dla osiągnięcia celu. 

Że wojna może być ostatecznym rozwiązaniem w sytuacji, kiedy wszystkie inne środki 

zawiodą. I w końcu, że oenzetowskie inspekcje przynoszą rezultaty, trzeba je więc 

kontynuować. Ostrzegał, że interwencja militarna niesie za sobą duże ryzyko, a rezultat 

może być kompletnie odwrotny od zamierzonego. George Bush wysłuchał go  

i przekonywał, że amerykański punkt widzenia po 11 września jest zupełnie inny –  

to Stany zostały zaatakowane, a Saddam Hussein stanowi bezpośrednie zagrożenie dla 

bezpieczeństwa USA. Dodał też, że ma nadzieję, iż sytuacja nie wpłynie na pogorszenie 

amerykańsko-francuskich stosunków. Dla Chiraca stało się jasne, że Amerykanów 

trudno będzie powstrzymać. Była to też ostatnia rozmowa obu prezydentów na długie 

miesiące412.  

9 lutego 2003 r. Colin Powell dał Irakowi jeszcze jeden tydzień na rozbrojenie. 

To pozwoliłoby też wyjść z twarzą Francji w sytuacji, kiedy po tym terminie 

przyłączyłaby się do koalicji, uzasadniając swój ruch brakiem woli ze strony Husseina. 

Tymczasem na 14 lutego zaplanowano posiedzenie ONZ, na którym Hans Blix miał 

przedstawić swój najświeższy raport z inspekcji w Iraku. Potwierdził amerykańskie 

doniesienia. Wskazał jednak nieścisłości w oskarżeniach wysuwanych przez Collina 

Powella, z drugiej strony wykazał też postępy w pracach, nota bene poczynione dzięki 

współpracy ze stroną iracką, twierdząc, że nie jest jeszcze doskonale, ale widać postępy. 

Podczas posiedzenia Dominique de Villepin wygłosił płonne przemówienie w obronie 

pokoju, zakończone owacjami na stojąco. Twierdził, że opcja wywołania wojny może 

stanowić priorytet, ale należy pamiętać o tym, że po niej trzeba zaprowadzić pokój.  

A to będzie proces długi i trudny, ponieważ trzeba będzie zachować jedność Iraku  

i zachować stabilność w regionie. W końcu, że odpowiedzialność i honor,  

jaki reprezentuje Francja znająca wojny, okupację i barbarzyństwo, powinny 

doprowadzić do pokojowego rozbrojenia Iraku. Dyplomacja amerykańska znalazła się 

w impasie. Małe państewka zrozumiały, że powinny poprzeć Francję413.  

O ile przesłanki ekonomiczne Francji do przeciwstawiania się wojnie mogły 

budzić podejrzenia, o tyle jej dążenia do likwidacji supermocarstwa i unilateralizmu na 
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rzecz multilateralizmu i międzynarodowej współpracy były oczywiste. 16 lutego 2003 r. 

Jacques Chirac zadeklarował, że każda społeczność, w której jest chociaż jeden 

dominujący jest niebezpieczna i prowokuje reakcje. To dlatego wolę świat 

multipolarny, w którym z całą oczywistością Europa ma swoje miejsce. Jego obawa  

w stosunku do USA była też stwierdzeniem w dobrym sensie. Stwierdzał to, co już się 

dzieje – Chiny za 50 lat staną się potęgą światową i świat nie będzie już taki sam.  

Jest właściwy moment by się zorganizować. Solidarność transatlantycka pozostaje 

podstawą porządku międzynarodowego, w którym Europa ma rolę do odegrania.414 

Zadeklarował też, że obawia się, że w Iraku nie ma broni masowego rażenia. Być może 

jest inna broń, którą należy znaleźć i zniszczyć. Dodał, że nie uważa, iż w obecnej 

sytuacji, w jakiej znajduje się Irak – kontrolowany przez inspektorów – mógłby 

stanowić zagrożenie dla regionu. Ale że jeśli się myli, będzie jeszcze czas na 

wyciągnięcie innych wniosków. Mimo wcześniejszych niepowodzeń zaproponował 

kolejną serię inspekcji myśląc, że zakończą się one sukcesem. Przez następne tygodnie 

utwierdzał się w tym przekonaniu i robił wszystko, by przeszkodzić w zbrojnej 

interwencji. Zaczął też budować koalicję przeciwko niej. Wykorzystał między innymi 

moment, kiedy 20 lutego 2003 r. roku z kolei przedstawiciele 52 państw afrykańskich 

spotkali się podczas szczytu Francja-Afryka w Paryżu. Zadeklarowali na nim,  

że istnieją jeszcze alternatywy dla wojny, które należy wykorzystać415.  

Od końca stycznia USA optowały za uchwaleniem nowej rezolucji w sprawie 

Iraku, z którą znowu nie zgadzała się Francja. 21 lutego, na polecenie Jacquesa Chiraca, 

francuski ambasador David Levitte złożył wizytę w Białym Domu. Przekonywał,  

że USA nie zdołają zebrać wymaganej liczby głosów w Radzie Bezpieczeństwa,  

by uchwalić proponowaną rezolucję w sprawie Iraku, a tym samym ich działania  

z punktu widzenia prawa międzynarodowego będą nielegalne. Przekonywał, by USA 

porzuciły tę ideę, a jeśli bardzo chcą przystąpić do wojny, by zrobiły to na mocy 

rezolucji 1441. Proponowane przez Francję rozwiązanie byłoby z korzyścią dla 

wszystkich – nie spowodowałoby konfliktów wewnątrz Rady Bezpieczeństwa, 

Amerykanie mogliby przystąpić do wojny, a Francja obroniłaby swoje przekonania. 

                                                             
414 M.  Gu el dry, op. cit., s. 277. 
415 Ibidem, s. 283. 
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Jednak zwolennikiem nowej rezolucji był sojusznik USA, jakim jest Wielka Brytania, 

która wspierała USA w dążeniach do jej uchwalenia. Mediacja nie powiodła się więc416. 

Nie można Francji oskarżać o systematyczne sprzeciwianie się USA. Trzeba 

pamiętać, że zaakceptowała amerykańskie przywództwo w Afganistanie, gdzie zresztą 

uczestniczyła w bez wzdrygania się w Międzynarodowych Siłach Zapewniania 

Bezpieczeństwa, że pomaga Stanom w Libanie i nadal współpracuje na wiele sposobów 

w walce z terroryzmem. 

24 lutego 2003 r. USA, Wielka Brytania i Hiszpania zaproponowały tekst nowej 

rezolucji w sprawie Iraku. Ich zdaniem była ona niezbędna z powodu nieprzestrzegania 

przez Irak uzgodnień ONZ. Francja była przeciwna inicjowaniu kolejnych dyskusji, 

które zresztą mogłyby przynieść nieprzewidziane skutki. Zaproponowała więc,  

by przedłużyć pobyt inspektorów w Iraku o kolejne 4 miesiące, przez które mogliby 

zdobyć więcej dowodów, a Stanom Zjednoczonym ponownie zaproponowała działanie 

na podstawie rezolucji 1441 jeśli musiałyby rzeczywiście stanąć do wojny z Irakiem. 

Dla Amerykanów i ich sojuszników, którzy wciąż żywili nadzieję, że Francja jednak  

w końcu ich poprze, propozycja wysunięta przez ten kraj była kompletnie nie do 

przyjęcia.  

Francuzi, tak jak też niektórzy inni Europejczycy, byli ponadto sceptycznie nastawieni  

co do planów wprowadzenia w Iraku demokracji i zarażenia demokracją Bliskiego 

Wschodu. Uważali, że Bliski Wschód był w owym czasie zlepkiem takich 

różnorodności, że wprowadzanie czegokolwiek na siłę nie tylko się nie uda, ale wręcz 

wywoła efekt odwrotny. W swoim wystąpieniu przed Radą Bezpieczeństwa  

7 marca 2003 r. Dominiqe de Villepin przekonywał, że kryzysy regionalne mają 

głębokie podłoża polityczne, religijne i ekonomiczne, a ich pochodzenie zaczyna się już 

w zamierzchłych wiekach. Przypominając o wielości wspólnot i religii  

oraz niebezpieczeństwie ich podziałów dodał, że siła nie jest najlepszym rozwiązaniem 

dla wprowadzania demokracji, że raczej wprowadzi niebezpieczną destabilizację 

wewnątrz i na zewnątrz regionu. Podkreślał również, że nie istnieje nic, co mogłoby 

wskazywać na powiązania Iraku z al Kaidą (w Europie obawiano się bowiem, że wojna 

w Iraku przeciągnie walkę z terroryzmem).  

                                                             
416 H. Vernet , T. Ca ntalou be, op. cit., p. 218. 
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W tym samym miesiącu Dominique de Villepin podróżował po takich krajach 

jak Angola, Kamerun czy Gwinea, będących czasowymi członkami Rady,  

i wykorzystując rolę Francji w Radzie Bezpieczeństwa przekonywał je do francuskich 

racji. To pozwoliło małym krajom, a także tym znajdującym się w amerykańskiej strefie 

wpływów jak Meksyk czy Chile powstrzymać się od udzielenia Stanom poparcia  

bez narażania się im oraz wywołało maksimum wrogości dla Francji ze strony USA.  

W prasie pojawiały się nawet artykuły, których krzykliwe tytuły i treści dawały do 

zrozumienia, ze Francja staje się wrogiem Ameryki417. W Stanach Zjednoczonych 

pojawiały się też ostre słowa krytyki pod adresem Francji i jej sprzeciwu wobec wojny, 

wskazujące na to, że chce ona w ten sposób chronić swoje umowy i kontrakty obiecane 

przez Husseina. 

7 marca  przedłużono Irakowi ultimatum o 1 dzień, ale nie przyniosło to skutku. 

Mimo to Chirac upierał się, że Francja zawetuje każdą nową rezolucje grożącą Irakowi 

wojną418. To spotkało się z ogromną krytyką nie tylko ze strony Amerykanów, ale także 

Brytyjczyków. Mimo, że Amerykanie mieli zapewnioną większość podczas głosowania, 

obawiano się, że Francja rzeczywiście mogłaby zawetować rezolucję. Raz już – przy 

głosowaniu nad rezolucją 1284 w 1999 r. – pokazała, że nie można na nią liczyć. Chirac 

za wszelką cenę chciał uniknąć wojny. 15 marca próbował przeforsować propozycję 

złożoną przez chilijskiego prezydenta Ricardo Lagos, przedłużenia Husseinowi 

ultimatum jeszcze jeden miesiąc, ale tą z kolei odrzuciły Stany Zjednoczone. Te chciały 

zacząć operację militarną jak najszybciej, ponieważ zbliżała się pora upałów 

panujących w Iraku, a te nie sprzyjają ani żołnierzom, ani manewrom wojskowym. 

Dlatego też 16 marca, po spotkaniu w Açores, USA, Wielka Brytania i Hiszpania, 

przeforsowały swoją propozycję rezolucji i otworzyły sobie drogę do wojny została 

otwarta419.  

Francja była zdania, że dochodzenia oenzetowskich inspektorów prowadzone  

w latach 1991 – 1998 pozwoliły zlikwidować więcej broni masowego rażenia niż wojna 

w Zatoce Perskiej. 19 marca 2003 r. na kilka godzin przed rozpoczęciem wojny 

Dominique de Villepin złożył przed Radą Bezpieczeństwa hołd  

Mohamedowi El Baradei i Hansowi Blixowi i ich programowi, który jego zdaniem 

                                                             
417 M.  Gu el dry, op. cit., s. 265 
418 J. J. Mil l er , M. M olesky, op. cit., s. 275, Ch. Coga n, Diplomatie à la français, s. 243 
419 Ch. Coga n, Diplomatie à la français, s. 245. 
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pokazywał, że jest jeszcze perspektywa jasna i przejrzysta dla rozbrojenia Iraku 

metodami pokojowymi, że przynosi wymierne efekty. W tym samym wystąpieniu 

odniósł się również m.in. do planów szybkiego wprowadzania w Iraku demokracji. 

Powiedział, że na działania siłowe, szybkie i prewencyjne, które rzekomo miałyby 

zadziałać szybko i skutecznie rozwiązując złożone problemy w świecie, Francja 

odpowiada propozycją działania zaplanowanego w czasie, ponieważ należy wziąć pod 

uwagę wielość kryzysów, mnogość ich oblicz oraz źródeł kulturowych i religijnych. 420 

19 marca 2003 r. rozpoczęła się amerykańska inwazja na Irak. Tego dnia 

kończyło się 48 godzinne ultimatum dane Husseinowi przez Busha, ale nikt tak 

naprawdę nie spodziewał się, że wojna rzeczywiście się zacznie. 20 marca 183 tys. 

żołnierzy (amerykańskich, brytyjskich i australijskich) kontrolowało już jedną czwartą 

część Iraku. 9 kwietnia wkroczyli do Bagdadu. 

 15 kwietnia 2003 r., niemal tydzień po zniszczeniu w Bagdadzie pomnika 

irackiego dyktatora, Jacques Chirac zadzwonił w końcu do George’a Busha. W ciągu 

tych kilku dni ten zdążył już odebrać telefony z gratulacjami od wielu państwowych 

przywódców. W tym kontekście Francja znalazła się nieco odizolowana od atmosfery 

zwycięstwa. Chirac pogratulował Bushowi, ze wojna była szybka, że udało się uniknąć 

dużej liczby ofiar, ale pozostał powściągliwy w swoich gratulacjach421. 

23 września 2003 r. na Manhattanie odbyło się specjalne posiedzenie ONZ. 

Przed Zgromadzeniem Narodowym Bush deklarował, że Irak jako dyktatura miał dużą 

moc destabilizacji Bliskiego Wschodu. Ale jako demokracja będzie miał siłę inspirować 

Bliski Wschód. Francja nie była aż tak przekonana, że wprowadzenie demokracji  

w Iraku zarazi nią cały region. Dominique de Villepin ostrzegał przed takim 

optymizmem „z wagi na dzisiejszą wielorakość na Bliskim Wschodzie, zastosowanie 

siły samo w sobie nie zasieje cnót. Ryzykuje nawet efektem odwrotnym”. Chirac z kolei 

użył mocnego stwierdzenia, ze nikt nie może przypisywać sobie prawa  

do jednostronnego używania siły. W tym samym miesiącu Chirac wskazywał na 

niebezpieczeństwo opanowania Iraku przez ortodoksyjnych Szyitów i dżihadyzację 

kraju. Francja również miała powody do obaw – 8 maja 2002 r. stała się obiektem 

ataków al Kaidy  w Karachi, gdzie zaatakowana została Dyrekcja Budownictwa 

Morskiego (Direction des constructions navales - DCN), gdzie zginęło 11 osób,  

                                                             
420 M.  Gu el dry, op. cit., s. 260. 
421 H. Vernet , T. Ca ntalou be, op. cit., p. 282. 
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a 6 października francuski naftowiec Limburg w Aden (1 ofiara śmiertelna,  

12 rannych)422. 

Po posiedzeniu obaj prezydenci odbyli spotkanie. Chirac poruszył temat 

propozycji rezolucji dotyczącej rekonstrukcji kraju, której poparcia Bush oczekiwał  

od Rady Bezpieczeństwa. Zapewnił, że Francja nie zamierza blokować tej rezolucji. 

Zapowiedział też, że Francja gotowa jest do współpracy jeśli pewne warunki –  

np. oddanie znaczącej roli w ręce ONZ – zostaną spełnione423. 

W lecie, Francja stawia żądania Amerykanom by ustanowili nowy rząd iracki 

przed jesienią.  

W październiku 2003 r. USA odniosły spory sukces w ramach ONZ. Od lata 

administracja Busha działała na rzecz rezolucji 1511 w sprawie odbudowy Iraku, która 

właściwie była tylko rodzajem legitymizacji obecności amerykańskich wojsk w tym 

kraju. Zdaniem Francuzów tekst rezolucji, który nie przewidywał szybkiego i realnego 

zaprowadzenia suwerenności niczemu nie służył. Amerykanie potrzebowali tej rezolucji 

z kilku powodów – by zachęcić inne kraje do wysłania swoich wojsk w misjach 

stabilizacyjnych, jak również finansowania operacji, oraz by przekonać Kongres  

do wydania 87 milionów dolarów na okupację Iraku. Projekt przeszedł pięć rewizji 

zanim został zatwierdzony i zaprezentowany 15 października do głosowania. 

Tymczasem nadal nie wnosił nic nowego i wszyscy spodziewali się co najmniej 

wstrzymania głosu przez Francję. Ta jednak (w obawie przed pozostaniem na arenie  

z samą Syrią, a także po konsultacjach z Niemcami i Rosją) poparła projekt rezolucji424. 

 Wielu Europejczyków było przekonanych, że planowana wojna z Irakiem nie 

zmniejszy zagrożenia ze strony terrorystów, a co najwyżej przyspieszy radykalny 

aktywizm w Iraku. Bardziej uzasadnione były obawy, jakie Europejczycy mieli nie  

w kontekście samej wojny, ale tego co po niej. O ile kwestie militarne leżały po stronie 

Amerykanów i oni mogli się martwić ewentualną porażką, o tyle misje pokojowe  

i misje odbudowy kraju delegowane były ostatnimi czasy armiom europejskim. 

Najbardziej aktywna w tej kwestii była opozycja francuska. 

  Zdaniem Lionela Jospina francuski sprzeciw wobec wojny w Iraku nie miał 

źródeł w niechęci Francji do akcji militarnej u boku Stanów Zjednoczonych,  

                                                             
422 M.  Gu el dry, op. cit., s. 262 
423 H. Vernet , T. Ca ntalou be, op. cit., p. 302. 
424 Ibidem, p. 305. 
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co pokazali zarówno w pierwszej wojnie w Iraku, w Kosowie i w Afganistanie,  

nie z powodu pobłażliwości dla reżimu Huseina, której dzikość zawsze negował  

oraz nie z powodów ekonomicznych, ale ponieważ Europa w przeciwieństwie  

do Ameryki nie widziała w Iraku (pomimo całej wrogości tego kraju) zagrożenia 

militarnego. Że kraj tak długo kontrolowany przez inspektorów nie mógł posiadać broni 

masowego rażenia. Oraz że interwencja militarna w Iraku, w przeciwieństwie do tej  

w Afganistanie, nie była postrzegana w Europie jako konsekwencja ataków  

z 11 września, a powiązania Husseina z al Kaidą mało oczywiste. Jeśli zaś chodzi  

o walkę z terroryzmem (którą Francja prowadziła u boku USA od początku i chciała 

kontynuować) powinna być prowadzona globalnie, międzynarodowymi środkami,  

a nie poprzez atak na Irak. Ponadto Francja nie uznawała prawa jakiegokolwiek kraju 

do wojskowych akcji prewencyjnych wymierzonych przeciwko innemu państwu w celu 

subiektywnej i szeroko pojętej obrony. Zdaniem Francji to Art. VII Karty Narodów 

Zjednoczonych, ONZ i Rada Bezpieczeństwa ma prawo legitymować użycie siły.  

I wreszcie ponieważ nie byli przekonani do argumentu o „interwencji demokratycznej”, 

choć demokracja jest w interesie całego świata, w tym Francji, w tym konkretnym 

przypadku jednak była wbrew prawu państw do samostanowienia i nieadekwatna.425  

15 stycznia 2004 r. Michèle Elliot-Marie francuska minister obrony po raz 

pierwszy od początku wojny w Iraku złożyła wizytę w Waszyngtonie. Dwukrotnie 

spotkała się z Donaldem Rumsfeldem i Condoleezzą Rice. Celem jej wizyty było 

odnowienie dialogu i przywrócenie kontaktów na właściwe tory – prezydent Chirac  

z Bushem nie rozmawiał od bardzo dawna. W przeciwieństwie do Clintona, z którym 

zdarzało mu się rozmawiać nawet kilkakrotnie w ciągu dnia, a zwyczajowo kilka razy  

w tygodniu. Podczas rozmowy z Rumsfeldem Michèle Elliot-Marie uzyskała obietnicę 

poparcia nominacji dwóch francuskich oficerów na kluczowe stanowiska w NATO,  

za czym Francja optowała od dłuższego czasu426. 

 

 

 

 

                                                             
425 Jospin Lionel, konferencja na Uniwersytecie Harvarda, 4 grudnia 2003; w: dyr. P. N ora , op. cit., s. 
4. 
426 H. Vernet , T. Ca ntalou be, op. cit., p. 321. 
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Celem niniejszej pracy jest analiza stosunków dwustronnych, jakie w latach 

1989 – 2004 łączyły Francję i Stany Zjednoczone, a przedmiotem moich rozważań  

są głównie stosunki polityczne w powiązaniu z ważniejszymi wydarzeniami, jakie 

miały miejsce na świecie w tym okresie oraz w odniesieniu do największych 

organizacji światowych, z jakimi powiązane są oba kraje. 

Metody, jakie zostały zastosowane do przeprowadzenia tej analizy (metoda 

główna: historyczno-porównawcza oraz pomocnicza: metoda obserwacji) stwarzają 

wielką pokusę dla stwierdzenia, że u podłoża wszelkich problemów francusko-

amerykańskich leży obopólna nieznajomość.  

Zajęci swoimi problemami wewnętrznymi Amerykanie nie byli szczególnie 

zainteresowani poznaniem wciąż nękanej konfliktami zadufanej w sobie Francji. Więcej 

uwagi przyciągała chociażby bliższa kulturowo i narodowościowo Wielka Brytania. 

Daje się zauważyć, że Amerykanie nie są zainteresowani poznaniem Francji także dziś. 

Jest ona dla nich synonimem pychy, dumy i przekory. Jest symbolem wetowania 

amerykańskich pomysłów. Amerykanie nie zadają sobie trudu, by poznać przyczyny  

i powody francuskich decyzji, by próbować zrozumieć francuskie stanowisko w danej 

sprawie. Poznawanie Francji, jeśli ma miejsce, polega na wycieczce krajoznawczej  

po Europie i ogranicza się w zasadzie do poznawania francuskiej kuchni i podziwiania 

zabytków. Francja z kolei przez wiele lat zbyt zajęta była walką ze swoimi europejskimi 

sąsiadami o utrzymanie pozycji na Kontynencie. W dzisiejszych czasach Stany 

Zjednoczone poznaje głównie przez kulturę masową, którą uznaje za zagrożenie dla tej 

wysokiej, tworzonej we własnym kraju. Jest przeciwnikiem amerykańskiej kultury, 

widząc w niej jedynie obniżenie standardów. Relatywnie (w porównaniu z innymi 

krajami) niewielu Francuzów tak naprawdę ma okazję poznać USA poprzez stypendia 

na amerykańskich uczelniach czy pracę w centralach amerykańskich korporacji. Trudno 

też poznawać się wzajemnie poprzez massmedia, jeśli zarówno we francuskiej jak  

i amerykańskiej prasie publikacje na temat drugiej ze stron stanowią zaledwie niewielki 

procent zawartości i występują zazwyczaj wyłącznie przy okazji ważnych wydarzeń.  

Ponadto wzajemne stosunki pomiędzy Francją a Stanami Zjednoczonymi, jakie 

obserwujemy dziś, ukształtowane zostały przez historię – zarówno tę dotyczącą 

wyłącznie obu krajów, wzajemną - mającą miejsce pomiędzy nimi, jak i powszechną, 

która działa się bez ich udziału. Pomimo, iż łączące oba kraje stosunki to stosunki 
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bilateralne, nie można i nie da się wyjąć ich z kontekstu światowych wydarzeń. 

Pomimo zmian zachodzących na wymienionych płaszczyznach przez ostatnie dwieście 

lat, relacje jakie nastąpiły między Francją a USA kiedyś, nadal wywierają wpływy.  

Stosunki między oboma krajami kształtowały się w czasach rywalizacji 

kolonialnej, kiedy zarówno na Starym, jak i na Nowym Kontynencie Francja toczyła 

boje ze swym odwiecznym wrogiem – Anglią. Mimo zrodzenia się nowego, 

amerykańskiego państwa, które z Francją połączyła wspólna nienawiść do Anglików, 

Stany Zjednoczone nadal pozostały w kręgu kultury i wpływów anglosaskich, dalekich 

niestety od romańskiej kultury i temperamentu Francuzów. Ponadto Amerykanie 

zapragnęli zamknąć się na Europę, pełną waśni i konfliktów, by wypracować nowy, 

lepszy model własnego państwa. 

Nie bez wpływu na późniejsze stosunki obu krajów pozostały też wojny 

światowe - szczególnie okres II wojny i lata zaraz po niej. Amerykańskie poparcie dla 

państwa Vichy, niezrozumienie i brak akceptacji dla walczącego o wolną Francję  

de Gaulle’a bardzo mocno odcisnęły się w świadomości Francuzów i samego generała. 

Powyższe postawy, zarówno Amerykanów jak i de Gaulle’a, wpłynęły więc 

automatycznie na ochłodzenie stosunków pomiędzy państwami w latach 60., a w końcu 

nawet na wystąpienie Francji ze struktur wojskowych NATO. Dodatkowych powodów 

do antypatii politycznych dostarczały konflikty w byłych francuskich koloniach czy 

konflikt w Kanale Sueskim, a społecznych - krytyka ze strony francuskich 

marksizujących intelektualistów. Nie bez znaczenia dla relacji obu krajów, w sytuacji 

zagrożenia komunistycznymi wpływami ZSRR, był też na pewno fakt dopuszczenia 

socjalistów do rządzenia Francją. Tymczasem francuskiej gospodarce stosunkowo 

szybko udało się otrząsnąć z wojennych problemów gospodarczych (nie bez pomocy 

Planu Marshalla), co dało politykom podstawy, by ubiegać się o odzyskanie dawnej 

pozycji w Europie, a nawet do zamiarów wyparcia z niej USA. Sama nie będąc jednak 

na tyle silną, Francja dostrzegła sposobność w budowaniu silnej, zjednoczonej Europy.  

Stany Zjednoczone z jednej strony są zwolennikami silnej Europy, kultywującej 

wartości i będącej gwarantem pokoju i stabilności w regionie. Z drugiej zaś wykazują 

wiele niezrozumienia dla jej rozwoju i podejmowanych przez nią działań. Szczególnie 

dużo zmian zaszło w Europie w latach 90. Utworzony został Europejski Obszar 

Gospodarczy (EOG), w którego skład oprócz państw OWG weszły także pozostałe 

kraje Europy Zachodniej (z wyjątkiem Szwajcarii), w 1993 r. w życie wszedł traktat  
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z Maastricht, stopniowo do UE dołączały nowe kraje, wprowadzono unię walutową, 

która doprowadziła do wzmocnienia UE w gospodarce światowej. Stany Zjednoczone 

nie potrafiły się jednoznacznie odnieść do takich przemian na Starym Kontynencie.  

Z jednej strony upatrywały dobrych stron w silnej i zintegrowanej Europie, z drugiej 

zaś obawiały się konkurenta na rynkach światowych. Możliwości upatrywała  

za to Francja, która w Europie widziała szansę na przełamanie potęgi USA,  

a w budowaniu wspólnej polityki zagranicznej i obrony  - szanse na wycofanie wojsk 

amerykańskich z Europy. Francuscy politycy twierdzili, że tożsamość europejską 

należy budować przeciwko Stanom Zjednoczonym. Wydaje się, jakby w pojęciu 

Francuzów dotychczasowy wróg jednoczącej się Europy, jakim było ZSRR przeinaczył 

się teraz w USA. Budowanie wspólnoty europejskiej, poczynając od de Gaulle’a przez 

Giscarda aż po Mitterranda, było zawsze priorytetem francuskiej polityki, wyrazem jej 

ambicji. Duet Chirac - Villepin postanowił nawet posunąć się o krok dalej i wysunąć się 

na czoło opozycji względem polityki kierowanej wobec Ameryki. Ta opozycja, 

polegająca na kontrowaniu Stanów Zjednoczonych za każdym razem kiedy to tylko 

możliwe, w efekcie pomogła tylko Waszyngtonowi podzielić Stary Kontynent. 

Wypowiedzi Busha w Warszawie czy w Madrycie nie do końca wskazywały na jego 

wrogość wobec Unii Europejskiej, ale proponowały inny możliwy schemat 

prowadzenia przez nią polityki, co sprzyjało podzieleniu się Europejczyków.  

Na tle NATO konfrontacja między oboma krajami, choć nie tak widocznie, 

zaczęła się dużo wcześniej niż w badanym okresie i opierała się na szczególnej pozycji 

Francji w strukturach sojuszu, odkąd w 1967 r. wycofała się ona z jego struktur 

wojskowych, a co za tym idzie wspólnego dowództwa. Francja wydawała się być na 

pozycji przegranej. Oznaczało to, że rozkazy wydawane przez to dowództwo nie są 

rozkazami wydawanymi przez Francję, a jest ona z kolei pełnoprawnym członkiem 

struktur politycznych NATO. Chcąc wpływać na działania sojuszu stawiała z kolei zbyt 

wygórowane warunki swojego powrotu do struktur wojskowych, będące nie do 

przyjęcia dla USA. Próbowała wpłynąć na reformowanie struktur NATO, jednocześnie 

mając świadomość, że poprzez nieobecność w strukturach wojskowych pozbawia się 

możliwości decydowania w najważniejszych kwestiach dotyczących swoich żołnierzy 

walczących na misjach. Przejawem chęci Francji wzmocnienia swojej pozycji na tle 

NATO było powołanie w 1999 r. Sił Szybkiego Reagowania. Francuzi odczuwali 

potrzebę zrównoważenia swoich praw w NATO – z jednej strony, by podnieść swoją 
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rangę, z drugiej – wręcz przeciwnie, by nie dać się zepchnąć na dalszy plan. Z kolei 

próby budowania przez Francję europejskich struktur wojskowych i obronnych nie 

przysparzały jej pozytywnego nastawienia ze strony Amerykanów, dla których NATO 

jest gwarantem stabilności i bezpieczeństwa w Europie. Konfliktów na tym tle nie było 

końca, trudno się zresztą dziwić, jeśli brak było konkretnego sprecyzowania i określenia 

kompetencji i ich podziału w obu strukturach. Stany Zjednoczone w obliczu małych 

wydatków na armię w Europie oraz słabego wyposażenia europejskich wojsk, nie 

obawiały się raczej utraty swoich wpływów w Europie czy też w NATO, ale bardziej 

powielania struktur cywilnych i wojskowych oraz osobnego podejmowania decyzji 

dotyczących tych samych kwestii przez obie struktury. 

Najgorsze stosunki rysowały się między oboma krajami na tle Organizacji 

Narodów Zjednoczonych. Niemal przez cały okres, wyznaczający ramy czasowe tej 

analizy, oba kraje ostro ścierały się w pracach organizacji. Nieporozumienia odnosiły 

się do spraw niezwykle ważnych - począwszy od rezolucji dotyczących sankcji 

gospodarczych nakładanych na jakiś kraj, aż po kwestie wypowiadania wojen.  

Tu Francja zdawała się być najbardziej waleczna w stosunku do USA. Niedopuszczając 

możliwości wszczynania wojny przeciwko Irakowi, budowała wokół siebie szeroką 

koalicję. Potrafiła walczyć nawet o jedno słowo tekstu rezolucji, które w jej mniemaniu 

mogłaby dawać pole do nadinterpretacji. Z drugiej zaś strony, jako kraj-symbol walki  

w obronie praw człowieka i obywatela, usiłowała zmusić społeczność międzynarodową 

do wypracowania skutecznych metod pokojowych, potrafiła ugiąć się w imię obrony 

tych praw i przymknąć oko na działania militarne, a nawet w nich uczestniczyć. 

Krytycy widzą jednak działania Francji na polu ONZ jako sposób ochrony 

ekonomicznych interesów swojego kraju. Dla Stanów Zjednoczonych było z kolei 

jasne, że akurat na płaszczyźnie tej organizacji nie mogą liczyć na Francję. W tym 

przypadku potrzebne było budowanie koalicji dla pozyskania poparcia w liczącej się 

jeszcze na świecie, ale coraz mniej w oczach Amerykanów organizacji. Szczególnie,  

że wśród stałych członków Rady Bezpieczeństwa niewielu jest takich, którzy popierają 

działania USA. 

W kontekście światowych wydarzeń ewidentnie dało się zauważyć niezwykle 

subiektywne działania obu krajów. Zachowanie takie jest zupełnie zrozumiałe jeśli  

w grę wchodzi obrona bezpieczeństwa narodowego. Tu zaś nierzadko chodziło  

po prostu o prestiż i rolę państwa na arenie międzynarodowej (np. rola USA  
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w kontekście Zjednoczenia Niemiec). Uwarunkowania geopolityczne, a także 

historyczne, czy nawet demograficzne (jak w przypadku konfliktów na Bliskim 

Wschodzie) nie pozwalają obu krajom, w sytuacji światowych konfliktów, przemawiać 

jednym językiem. Nawet jeśli zgadzają się ze sobą w kwestiach fundamentalnych  

(jak np. potępienie inwazji Iraku na Kuwejt), to na dalszym etapie działań czy 

planowania strategii ich wizje rozwiązywania problemów zupełnie mijają się ze sobą. 

Bardzo często Stany Zjednoczone, zadufane w swojej sile militarnej, w akcjach 

zbrojnych upatrują sposobów rozwiązywania konfliktów. Francja, stojąca na straży 

metod pokojowych (często oskarżana o bronienie w ten sposób swoich gospodarczych 

interesów), nie godzi się na takie rozwiązania. Z drugiej strony metody pokojowe nie 

zawsze działają (przykład: konflikt w byłej Jugosławii), wtedy Francja bardzo chętnie 

woła na pomoc USA. Te zaś niechętnie angażują się w rozwiązywanie konfliktów,  

w których nie widzą swoich własnych interesów.  

Zdaniem Amerykanów nikt we Francji nie rozumie tego, co tak naprawdę 

zmieniło się w Stanach Zjednoczonych po 11 września. Tego dnia Ameryka stanęła do 

wojny. Długo dominowały emocje i pragnienia odwetu. Tymczasem we Francji 

politycy i analitycy prześcigali się w chłodnych analizach nad odpowiedzialnością 

Amerykanów nie tylko za przyszłość świata po wojnie, ale nawet za dramat, jaki miał 

miejsce w Nowym Jorku. 

Nawet w przypadku światowej wojny z terroryzmem, która początkowo 

wydawała się jednoczyć wszystkie kraje europejsko-amerykańskiego kręgu 

kulturowego, Francja i USA nie potrafią rozmawiać jednym językiem. Dopóty dopóki 

sprawa dotyczyła kwestii fundamentalnych, czyli ukarania winnych zamachów 

terrorystycznych, oba kraje były zgodne i wręcz euforycznie zjednoczone ze sobą. 

Kiedy jednak Stany Zjednoczone wykazały chęć objęcia przywództwa w tych 

działaniach, wyznaczania trendów, strategii, samodzielnego podejmowania 

niekonsultowanych z nikim decyzji, Francja próbowała się zbuntować. W końcowym 

okresie polityka francuska wydawała się wręcz bazować jedynie na czerpaniu radości  

z każdej porażki USA. 

Francja okazała się niezdolna do przyjęcia pewnej jednoznacznej pozycji 

moralnej i trwania przy niej. Wolała lobbować w celu pozyskania uczestników  

dla swojej sprawy. Czy Chirac zrobił to by podnieść morale Francuzów, czy może 

raczej rozważał, że polityka zależy od gry sił i chciał udowodnić tezę, że trzeba się 
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liczyć z Francją i że nierespektowanie jej może nieść za sobą poważne konsekwencje? 

Amerykanie mieli dwa inne wytłumaczenia. Pierwsze polegało na stwierdzeniu,  

że pozycja Chiraca nie była nośnikiem światowego morale, ale starał się cynicznie 

przypodobać rosnącej i czasami aktywnej populacji islamskiej zamieszkującej Francję. 

Drugie wytłumaczenie było następujące: od czasu kiedy Francja sprzedała Irakowi nie 

tylko reaktor nuklearny Osiraq, ale także  21 proc. wyposażenia używanego  

do wyprodukowania broni chemicznej, broni się, by zatrzymać klienta. Trzecie 

wytłumaczenie, trochę mniej cyniczne, sugerowało, że Francja nie chciała ryzykować 

hucznego i głośnego odkrycia wszystkiego tego, co sprzedała Irakijczykom. 

To jak oba kraje mijały się, czy nawet nie zgadzały w ocenie poszczególnych 

wydarzeń światowych obrazują poniższe wykresy i objaśniające je tabele: 
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Wydarzenie  Francja  USA 

Zjednoczenie Niemiec 

negatywny – upatrywanie 
zagrożenia ze strony 
silniejszych Niemiec; 
niechęć z powodu 
nieuznania przez Niemcy 
granicy na Odrze i Nysie 

pozytywny – jako realne 
możliwości wzmocnienia 
swojej pozycji na arenie 
międzynarodowej 

Inwazja Iraku na Kuwejt 

negatywny – potępienie 
Iraku, na dalszym etapie 
próby wypracowania 
rozwiązań pokojowych 

negatywny – potępienie 
inwazji, na dalszym etapie 
dążenie do inwazji na Irak 

Sytuacja w Iraku  
po inwazji 

próba odnowienia 
pozytywnych relacji na 
linii Francja-Irak; odmowa 
wsparcia planowanej przez 
USA w 1996 r. akcji 
zbrojnej; przeciwstawianie 
się nakładaniu na Irak 
kolejnych sankcji 
gospodarczych 

forsowanie na arenie 
międzynarodowej 
wprowadzania kolejnych 
sankcji gospodarczych na 
Irak; przeprowadzanie 
nalotów  

Stosunek do Państwa 
Palestyńskiego 

próba wypracowania 
pokojowych metod 
rozwiązania konfliktu 
izraelsko-palestyńskiego 
przy jednoczesnym 
poparciu udzielanym 
obywatelom Palestyny i 
potępieniu działań Izraela; 
propozycje uznania OWP 

krytyka wobec OWP; pod 
wpływem opinii 
zamieszkałej w USA 
ludności pochodzenia 
żydowskiego, udzielanie 
Izraelowi pomocy 
finansowej  

Liban – stosunek  
do Izraela 

negatywny stosunek do 
państwa Izrael; ostra 
krytyka akcji 
prowadzonych w Libanie 

pomimo ogólnej krytyki 
dla przemocy i agresji, 
poparcie dla Izraela 

Stosunek do ruchów 
niepodległościowych  

w Federacyjnej 
Republice Jugosławii 

nastawienie negatywne – 
próby utrzymania jedności 
kraju; obawy przed 
wybuchem wojny 
domowej i anarchii 

stosunek neutralny; 
uznanie sytuacji za 
wewnętrzny problem 
europejski; poparcie dla 
działań podejmowanych 
przez KE, ale bez 
angażowania się 

Uznanie niepodległości 
republik 

jugosłowiańskich 

negatywnie – Francja 
wzbrania się przed 
uznaniem niepodległości 
poszczególnych republik; 
popieranie jedności FRJ 

początkowo poparcie dla 
utrzymania jedności FRJ, 
później jednak zmiana 
stanowiska i uznanie 
niepodległości tylko 
niektórych republik  
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Aktywność w byłej 
Jugosławii do 1993 r. 

duże zaangażowanie, 
bardzo aktywne działanie, 
chęć dominacji w podej-
mowanych decyzjach  
i działaniach 

 
   brak zaangażowania 

Konflikt w Bo śni – 
początek 

podejmowanie działań 
mających na celu 
zapobieżenie wybuchowi 
wojny 

próby pokojowego 
rozwiązania problemu; 
pozorna nieobecność 

Konflikt w Bo śni – dalszy 
etap 

 
zaangażowanie sił 
zbrojnych 

zaangażowanie sił 
zbrojnych; dominowanie  
w podejmowanych 
działaniach zbrojnych 

Negocjacje pokojowe  
w Dayton 

Francja zepchnięta na 
drugi plan, a jej rola  
w negocjacjach ograni-
czona do symbolicznej 

USA głównym 
negocjatorem  

Konflikt w Kosowie 

iinterwencja militarna; 
Francja drugim po USA 
graczem w operacji  
w Kosowie 

interwencja militarna, 
bardzo duże 
zaangażowanie  
w rozwiązanie konfliktu 

Zamach na WTC 

potępienie zamachu, 
okazywanie dużej 
solidarności z rodzinami 
ofiar i Narodem 
Amerykańskim 

potępienie zamachów, 
ogólnonarodowe 
pragnienie zemsty, 
budowanie koalicji do 
walki z terroryzmem 

Afganistan 

udzielenie poparcia dla 
walki z terroryzmem, ale 
mniejsze od 
deklarowanego wsparcie 
militarne operacji 
wojskowych; udział  
w operacjach przywracania 
pokoju 

zakrojona na dużą skalę 
akcja odwetowa na 
afgańskich Talibach, 
budowanie koalicji do 
walki z terroryzmem, 
usiłowanie schwytania 
oskarżonego o ataki na 
WTC Osamy ibn Ladena 

Stosunek do doktryny 
„Osi zła” 

ostra krytyka teorii przez 
Francję, negowanie 
podejmowanych przez 
USA działań 

propagowanie doktryny, 
bardzo duże zaangażowa-
nie w związane z nią 
działania oraz w 
pozyskanie zwolenników 
idei w środowisku 
międzynarodowym 

Inwazja na Irak 

ostra krytyka inwazji na 
Irak; usiłowanie 
wypracowania pokojowych 
rozwiązań; negowanie 
projektów rezolucji ONZ  
i dążenia do odrzucenia ich 
w głosowaniach 

bardzo duże 
zaangażowanie zgodne  
z założeniami teorii „osi 
zła”, dążenie do uzyskania 
międzynarodowego 
poparcia dla inwazji na 
Irak. 

TABELA 1 - stosunek Francji i USA do poszczególnych wydarzeń światowych 
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Różnice zdań i stanowisk jeszcze bardziej widoczne są w przypadku omawianych  

w niniejszej pracy kwestii, związanych z organizacjami międzynarodowymi, takimi jak 

Unia Europejska, ONZ czy NATO: 
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USA

 

Wydarzenie  Francja  USA 

Idea Europejskiej 
Polityki Bezpieczeństwa  

i Obrony (EPBiO) 

poparcie dla idei, dążenie 
do wprowadzenia jej w 
życie 

sprzeciw wobec idei, 
obawy przed skutkami 
wprowadzenia jej w życie 

 
Integracja europejska 

Zdecydowane poparcie 
idei, działania na jej rzecz 

niepewność, często 
niezrozumienie dla 
podejmowanych działań 

 
Stosunek do Boutrosa 

Boutrosa-Ghali 

Zdecydowane poparcie 
zarówno kandydatury, jak i 
podejmowanych przez 
Sekretarza działań 

krytyka, sprzeciw wobec 
reelekcji 

 

Utworzenie Trybunału 
Karnego (1998 r.) 

 

poparcie dla idei 
utworzenia Trybunału 

brak ratyfikacji 

Powrót Francji do 
struktur wojskowych 

NATO 

chęć powrotu, ale na 
określonych warunkach 

obawy o zachwianie 
Sojuszu 

Utworzenie Eurokorpusu Poparcie obawy o przyszłość NATO 
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Stosunek do kwestii 
posiadania broni 

nuklearnej 

posiadanie tego rodzaju 
ładunków, a w latach 
1992-1996 wznowienie 
prób 

zdecydowana krytyka 

Kwestia rozszerzenia 
NATO o Rumunię i 

Słowenię 
Poparcie sprzeciw 

TABELA 2 - stosunek Francji i USA do poszczególnych kwestii w ramach organizacji 
międzynarodowych 

 

Trudno pominąć też kwestie stosunków społeczno-kulturowych. Francja zawsze 

uważana była za stolicę światowej kultury. Zarówno pod względem sztuk plastycznych, 

literatury czy teatru. Rozwój i rozszerzanie się w świecie wpływów amerykańskiej 

kultury masowej, tak różnej od francuskich wzorców, jest nie bez znaczenia dla 

Francuzów. Niechęć artystów i intelektualistów wobec „obniżania standardów kultury  

i sztuki” przekłada się na opinię publiczną, która przecież również ma ogromne 

znaczenie dla poczynań politycznych decydentów. Francja broni się przed efektami 

globalizacji, których upatruje w działaniach USA. Odrzuca wszystko, co amerykańskie. 

Nawet powszechnie stosowane na całym świecie określenia jak „e-mail”  

czy „computer” we Francji mają francuskie nazwy („courrier électronique”, 

„ordinateur”). 

Nie bez znaczenia w ostatnim okresie jest obecna struktura społeczna obu 

krajów. Amerykanie od zawsze tworzący swoistego rodzaju „melting pot” wypracowali 

– choć nie bez problemów -  rodzaj tolerancji i wspólnoty. Fala arabskich imigrantów, 

głównie z Algierii i Maroka, jaka zalała Francję w ostatnim półwieczu (a z których 

znaczna część to bądź nielegalni imigranci, bądź bezrobotni i niewykształceni 

obywatele, zamieszkujący przedmieścia Paryża i innych większych miast, często dający 

upust swoim emocjom w ulicznych burdach i mocno manifestujący żądania swoich 

praw) w kontekście wojny z terroryzmem, widzianej jako wojna ze światem islamu nie 

pozostaje bez znaczenia dla stosunków francusko-amerykańskich i stanowi wewnętrzny 

problem dla samej Francji. 

David Frum, były autor przemówień Busha twierdził, Francja i Stany 

Zjednoczone to kraje bardzo do siebie podobne. Oba widzą się jako zwycięzców 

wolności i demokracji, jako wyznacznik drogi dla świata. USA poznały dobre strony 

sukcesu w XX w. To spowodowało ciśnienie. Francji z kolei udało się wykreować UE, 
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by uzyskać siłę, masę ludzi i bogactwo będące przeciwwagą dla USA427. Trudno  

nie przyznać mu racji, ponieważ w dużym stopniu te kraje rzeczywiście wydają się być 

bardzo podobne, a tylko duże zacietrzewienie nie pozwala im działać wspólnie.  

Oba państwa cenią swoją wielkość, dorobek, doświadczenie. Oba za wszelką cenę chcą 

wpływać na losy świata, oba czasami zdają się działać po prostu sobie na złość.  

Może kiedyś w końcu porzucą wspólne urazy i wykażą chęć słuchania siebie nawzajem.  

Analizując stosunki, jakie łączyły Francję i USA w latach 1989 – 2004  

i obserwując ich współczesne relacje, trudno nie pokusić się o próbę prognozowania 

stosunków, jakie łączyć je będą w najbliższej przyszłości.  

Stosunek USA do Francji uzależniony będzie od ogólnie prowadzonej przez to 

państwo polityki zagranicznej. Stany Zjednoczone tymczasem nie będą podejmować 

żadnych radykalnych zmian w zakresie prowadzonej przez siebie polityki zagranicznej. 

O jej kierunkach i wytycznych decyduje geopolityka. Ta zaś powoduje, że USA 

aktywnie działają i będą działać tam, skąd może pochodzić zagrożenie dla 

amerykańskich interesów lub bezpieczeństwa narodowego. Tak więc bez wątpienia 

ważnym dla USA obszarem działania będzie Bliski Wschód, skuteczna walka w wojnie 

z islamskim terroryzmem oraz rozwiązanie problemów, jakie znalazły na terytorium 

Afganistanu i Iraku. Do osiągnięcia tych celów niewątpliwie niezbędne będzie dla USA 

utrzymywanie pozytywnych, wzorcowych wręcz, relacji z europejskimi sojusznikami, 

w tym Francją. Tu przyznać trzeba, że przez ostatnią dekadę wizerunek USA w oczach 

europejskich sojuszników uległ znacznemu osłabieniu (głównie wskutek decyzji 

podejmowanych przez administrację G.W. Busha w związku z wojną z terroryzmem 

oraz wskutek kryzysu ekonomicznego, który rozpoczął się w USA i szybko 

rozprzestrzenił na kraje europejskie). By osiągnąć strategiczne podstawowe cele, 

administracja USA będzie musiała zacząć od wzmocnienia wizerunku i prestiżu 

państwa (czego próby podjęte zostały już podczas mocno wizerunkowej ostatniej 

kampanii prezydenckiej). Od zachowania USA w dużym stopniu zależeć będzie 

nastawienie Francuzów. Nie będą oni skłonni poprzeć żadnych działań podejmowanych 

przez ten kraj, jeśli nie przekona on Francji do skuteczności swoich działań 

podejmowanych dla normalizacji sytuacji w Iraku i w Afganistanie. Francuzi nie są 

skłonni do angażowania się w kolejną „aferę” związaną z osiąganiem amerykańskich 

                                                             
427 H. Vernet , T. Ca ntalou be, Chirac contre Bush. L’autre guerre, JC Lattès, 2004, p. 346. 
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celów. Szczególnie jeśli działania podjęte przez USA bezpośrednio lub pośrednio 

odbijać się mogą na europejskim bezpieczeństwie, które w dalszym ciągu dalekie jest 

od ideału. 

Tymczasem Francja, tak jak i reszta krajów europejskich, w polityce 

zagranicznej zajmować będzie się raczej europejskimi sprawami. Stąd wniosek,  

że mimo wysiłków USA, Francja i Stany Zjednoczone będą raczej oddalać się od siebie. 

Francja główną uwagę skupiać będzie raczej na sprawach Unii Europejskiej, 

wzmacnianiu jej struktur, osiąganiu wcześniej zakładanych unijnych celów. Współpraca 

z USA odbywać będzie się wyłącznie w ramach NATO i ONZ, przy czym wciąż bardzo 

niechętnie, ze względu na niedawne doświadczenia, związane z wojną z terroryzmem  

i wplątaniem Francji w konflikty bez wyjścia. Decyzje podejmowane przez polityków 

w sprawach dotyczących aktywności USA na Bliskim Wschodzie czy w Azji 

uzależnione będą w bardzo dużej mierze od siły przekonywania amerykańskich 

dyplomatów, dla których poprzeczka w tej kwestii podniosła się bardzo wysoko.  

Tak jak przewidywał Samuel Huntington, podstawowym czynnikiem  

w stosunkach międzynarodowych będzie czynnik kulturowy i cywilizacyjny.  

W przypadku stosunków francusko-amerykańskich kwestia ta ma niebywale duże 

znaczenie. Mimo iż zarówno USA, jak i Francja wywodzą się z tego samego kręgu 

cywilizacyjnego, różnią się od siebie pod względem sąsiedztwa kultur, jakie otaczają 

oba państwa, położenia geograficznego i struktury demograficznej obu narodów.  

A to nie do końca pozwala im mówić jednym językiem. Francja i USA będą raczej 

oddalać się od siebie niż zbliżać, ponieważ rozbieżne stają się ich interesy kulturowe – 

zarówno właśnie te wynikające z demografii, struktury religijnej, celów politycznych,  

a nawet zwykłych poglądów. 
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A N E K S  

 

 

Decydenci francuskiej i amerykańskiej polityki zagranicznej  

w latach 1989-2004 

 

FRANCJA  USA 

Prezydent  Premier 
Minister 
Spraw  

Zagranicznych 
 Prezydent Sekretarz 

Stanu 

        

François 
Mitterrand  

maj 1981-maj 1995 

Michel Rocard 
maj 1988-maj 

1991 

Roland Dumas 
maj 1988-marzec 

1993 

 

George Bush 
styczeń 1989-
styczeń1993 

James Baker 
styczeń 1989 - 
sierpień 1992 Edith Cresson 

maj 1991-
kwiecień 1992 

 

Pierre Bérégovoy  
kwiecień 1992-
marzec 1993 

 

Lawrence 
Eagleburger 

sierpień 1992- 
styczeń 1993 

Eduard Balladur  
marzec 1993-maj 

1995 

Alain Juppé 
(marzec 1993-maj 

1995) 
 

William J. 
Clinton  

styczeń 1993- 
styczeń 2001 

Warren 
Christopher 

styczeń 1993-
styczeń 1997 

Jacques Chirac 
maj 1995-maj 2007 

Alain Juppé 
maj 1995-

czerwiec 1997 

Hervé de Charette 
maj 1995-czerwiec 

1997 
 

Lionel Jospin 
czerwiec 1997-

maj 2002 

Hubert Védrine  
czerwiec 1997-maj 

2002 

 

Madeleine 
Albright 

styczeń 1997-
styczeń 2001 

 
George W. 

Bush 
styczeń 2001-
styczeń 2009 

Colin Powell 
styczeń 2001-
styczeń 2005 

Jean-Pierre 
Raffarin 

maj 2002-maj 
2005 

Dominique de 
Villepin  

maj 2002-marzec 
2004 
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