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Wstęp
W dniach 6-8 czerwca 2013 r. Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (KSSM UJ) było po raz drugi w swojej historii organizatorem Ogólnopolskiego Zjazdu Internacjologów Studentów (OZIS),
konkretniej zaś jego szóstej edycji. OZIS to organizowana corocznie przez kolejne krajowe ośrodki akademickie kilkudniowa konferencja naukowa stanowiąca
największe w Polsce forum wymiany poglądów studentów zainteresowanych
szeroko pojętymi studiami międzynarodowymi. Szósta edycja tego projektu
zgromadziła w Krakowie w ciągu trzech dni 69 prelegentów będących reprezentantami 14 polskich uczelni. Wygłosili oni 66 referatów podzielonych na 20
paneli konferencyjnych w 14 kategoriach tematycznych. Łączny czas trwania
wszystkich wystąpień wyniósł ponad 30 godzin. To jednak OZIS wyłącznie
w liczbach – równie ważne są nawiązane relacje, integracja środowiska młodych
badaczy. To główna wartość Zjazdu – wydarzenia już na trwałe wpisanego
w kalendarz największych ogólnopolskich wydarzeń akademickich.
Oddana do rąk Czytelników publikacja jest drugim, finałowym etapem szóstej edycji OZIS. Zawiera ona – będące odzwierciedleniem treści referatów konferencyjnych – wybrane najlepsze spośród nadesłanych tekstów. Równocześnie
niniejsza książka jest kolejną publikacją tematyczną w dorobku KSSM UJ, co jest
najlepszym dowodem na jego – niezmiennie w obliczu upływu czasu – prężną
i aktywną działalność, nie tylko w sferze organizacyjnej, ale również naukowej,
a zatem tej najważniejszej, najbardziej prestiżowej.
Autorzy tekstów składających się na publikację to grupa zróżnicowana pod
kilkoma względami. Po pierwsze, są w niej studenci studiów zarówno pierwszego, drugiego, jak i trzeciego stopnia. Po drugie, reprezentują oni kilka krajowych ośrodków akademickich. Wreszcie po trzecie, artykuły są efektem prac
w wielu obszarach, stanowią efekt zainteresowania różnymi kwestiami z szeroko rozumianej tematyki międzynarodowej. Właśnie to było głównym przyczynkiem do przyjęcia określonej struktury publikacji.
Zebrane w niej 16 artykułów podzielone zostało na osiem kategorii. Pierwsze pięć można zgrupować w nadrzędnej kategorii studiów regionalnych. W jej
skład wchodzą, po pierwsze, studia afrykanistyczne. Reprezentuje je artykuł
Marty Antosz, która zajmuje się zagadnieniem kryzysów humanitarnych w Afry5

ce Subsaharyjskiej – porusza więc jeden z największych problemów Czarnego
Lądu, będący jednocześnie przyczyną, jak i skutkiem sytuacji polityczno-społecznej w niektórych państwach.
Po drugie, studia amerykanistyczne. W ich ramach Katarzyna Pietrewicz
i Paweł Schmidt przedstawiają marynarkę wojenną jako filar mocarstwowości
Stanów Zjednoczonych Ameryki – niezwykle istotny element budowy, jak również środek utrzymania pozycji tego państwa w świecie.
Po trzecie, studia bliskowschodnie. Jest to kategoria poświęcona jednym
z najistotniejszych problemów współczesnego świata. Zaklasyfikowano do niej
dwa teksty. Pierwszy – autorstwa Anny Bartnik – traktuje o konflikcie izraelskopalestyńskim, uwzględniając jego rys historyczny i koncentrując się na obszarze
Zachodniego Brzegu Jordanu. Drugi – autorstwa Roberta Siudaka – skupia się na
problemie irańskiego programu nuklearnego, opisując jego strukturę, cele oraz
wiele stricte technicznych informacji.
Po czwarte, studia europejskie. Są to artykuły dotyczące sfery najbliższej
nam geograficznie i politycznie. Pierwszy z dwóch tekstów z tej kategorii skupia
się na trio prezydencji, czyli jednym z elementów wciąż stosunkowo nowej
architektury instytucjonalnej Unii Europejskiej, która została wprowadzona
traktatem lizbońskim. W ramach prezydencji grupowej przewodnictwo w pracach Rady Unii Europejskiej sprawują przez okres 18 miesięcy trzy mające ze
sobą współpracować państwa. Autorka artykułu – Magdalena Raczyńska – skupia się na ocenie funkcjonalności oraz przeprowadza analizę porównawczą
wybranych trio. Drugi z tekstów poświęcony został konkretnemu państwu europejskiemu. Przedmiotem zainteresowania Joanny Gęsiarz jest Irlandia – perturbacje w jej gospodarce po roku 2008 oraz rola kultury w odbudowie wizerunku
i kształtowaniu soft power.
Po piąte, studia nad obszarem poradzieckim. Michał Włodarczyk analizuje
kreację wizerunku silnego przywódcy w wykonaniu Władimira Putina jako „ojca
narodu”. Sebastian Rodzik z kolei stawia pytanie, czy Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym to narzędzie rosyjskiej imperialnej polityki.
W szóstej kategorii tekstów znalazły się artykuły dotyczące historii stosunków międzynarodowych, której należyte poznanie umożliwia wielokrotnie lepsze rozumienie współczesności. Katarzyna Kropiak analizuje proces kształtowania się granic państwa albańskiego, których zasięg od lat w dużej mierze determinuje problemy Półwyspu Bałkańskiego, by wymienić jedynie kwestię Kosowa. Anika Kowalska natomiast porusza sprawę brytyjsko-chińskich negocjacji
w sprawie Hongkongu – dzięki jej tekstowi można lepiej dostrzec znaczenie,
przede wszystkim gospodarcze, tego stosunkowo małego obszaru. Wreszcie
Dominik Hodurek przybliża dekadę lat 1935-1945 w stosunkach amerykańskokanadyjskich, analizując tytułowe „blaski i cienie sojuszu”.
Siódma kategoria artykułów to prawo międzynarodowe. W jej ramach
można zapoznać się z dwoma artykułami. Autorem pierwszego jest Tomasz
6

Lachowski. Poświęca on swoje rozważania problematyce legalności amnestii
w prawie międzynarodowym, stawiając ważkie pytanie: sprawiedliwość czy bezkarność? W drugim tekście Dominik Zając skupia się na kwestii unifikacji prawa
karnego w skali międzynarodowej, co wydaje się zagadnieniem istotnym w dzisiejszym integrującym się na różnych płaszczyznach świecie.
W ostatniej, ósmej kategorii zgrupowane zostały trzy teksty nie dające się
zaklasyfikować wyżej. Katarzyna Duda swój artykuł poświęca polsko-chińskim
stosunkom kulturalnym, przyjmując perspektywę drugiego z państw, analizując
elementy jego soft power. Tekst autorstwa Bartłomieja Michała Jasińskiego
przybliża Czytelnikowi programowe założenia dotyczące polskiej polityki zagranicznej sformułowane przez Sojusz Lewicy Demokratycznej. Wreszcie ostatni
artykuł w niniejszej publikacji, którego autorką jest Marta Hoffmann, traktuje
o konstruktywistycznej teorii stosunków międzynarodowych – jej najważniejszych współczesnych dylematach i stojącej przed nią przyszłości.
W tym miejscu redaktor publikacji kieruje podziękowania dla wszystkich
Autorów za współpracę przy projekcie jej wydania. Teraz ich inicjatywa, trud
i praca poddawane są próbie w naturalny sposób najważniejszej, bowiem stają
w obliczu opinii Czytelników. Oczywistym jest, że artykuły zajmujące kolejne
strony tej książki nie są opracowaniami kompleksowymi, wyczerpującymi
poszczególne tematy. Pozostaje jednak życzyć i mieć nadzieję, iż Czytelnicy
uznają je za wartościowe, rzetelne oraz inspirujące do dalszego zgłębiania skomplikowanej tematyki stosunków międzynarodowych.
Równie istotne co zaangażowanie Autorów było wsparcie finansowe bez
którego niniejsza książka nie mogłaby zostać wydana – udzieliły go Instytut
Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Przede wszystkim jednak podziękowania należy skierować do szerokiego
zespołu pracowników Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego: profesora doktora habilitowanego Michała
Chorośnickiego, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego doktora habilitowanego Artura Gruszczaka, doktor habilitowanej Ewy Bojenko-Izdebskiej, doktora
habilitowanego Tomasza Młynarskiego, doktor habilitowanej Moniki Ślufińskiej, doktora Piotra Bajora, doktor Edyty Chwiej, doktor Agnieszki Czubik, doktora Marcina Grabowskiego, doktor Mirelli Korzeniewskiej-Wiszniewskiej, doktor Małgorzaty Kułakowskiej, doktor Agnieszki Nitszke, doktor Ewy Szczepankiewicz-Rudzkiej, doktora Marcina Tarnawskiego oraz doktora Rafała Wordliczka. Wszyscy wymienieni służyli radą i wsparciem na każdym etapie procesu
wydawniczego, poświęcając czas na konsultacje, recenzje naukowe tekstów oraz
formułowanie wartościowych, rozwijających uwag.
Redaktor publikacji
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Problem uchodźców a bezpieczeństwo
regionalne w Afryce Subsaharyjskiej
w latach 1991-2012
Wprowadzenie
Według Konwencji dotyczącej statusu uchodźców podpisanej w Genewie
w dniu 28 lipca 1951 r. do kategorii tej zaliczamy osoby, które w związku z wydarzeniami mającymi miejsce przed 1 stycznia 1951 r., obawiając się prześladowań ze
względu na swą rasę, religię, narodowość, przynależność do określonej grupy społecznej lub poglądy polityczne, opuściły państwo, którego są obywatelami1. Ograniczenie czasowe zostało zniesione po przyjęciu protokołu nowojorskiego w roku
19672. Z pewnością uchodźstwo można zaliczyć do jednego z największych kryzysów humanitarnych naszych czasów. Problem ten był poważnym czynnikiem destabilizującym sytuację w regionie Afryki Subsaharyjskiej w latach 1991-20123.
Artykuł ma na celu przedstawienie problemu uchodźstwa w regionie świata,
w którym jest on swego rodzaju stanem permanentnym, nie tylko jako kryzysu
humanitarnego, ale również w ujęciu szerszym – jako czynnika wpływającego destabilizująco na bezpieczeństwo regionalne oraz w kontekście ewentualnych konsekwencji globalnych. Na potrzeby analizy jako przedział czasowy przyjęto lata 19912012. W roku 1991 rozpoczęła się kolejna odsłona konfliktu w Somalii, który w konsekwencji doprowadził do całkowitej destabilizacji tego państwa4 (w rankingu
1

2

3

4

Konwencja dotycząca statusu uchodźców sporządzona w Genewie dnia 28 lipca 1951 r., Dz.U.
z 1991 r., nr 119, poz. 515, s. 1619-1638.
5. Protocol relating to the Status of Refugees. New York, 31 January 1967, strona internetowa
United Nations Treaty Collection, http://www.treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=
TREATY&mtdsg_no=V-5&chapter=5&lang=en (data dostępu: 18 lipca 2013).
Complex/manmade hazards: complex emergencies, strona internetowa International Federation
of Red Cross and Red Crescent Societies, http://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/
about-disasters/definition-of-hazard/complex-emergencies (data dostępu: 16 maja 2013).
K. Allard, Somalia operations: lessons learned, Washington 1995.
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państw dysfunkcyjnych – sporządzanym co roku przez Fund for Peace – to właśnie
Somalia zajmuje nieprzerwanie od roku 2008 pierwsze miejsce5) oraz wskutek którego tysiące ludzi zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Rok 2012
z kolei to czas krótko po secesji Sudanu Południowego oraz wydarzeń, które stały
się wstępem do kolejnej wojny domowej w Republice Środkowoafrykańskiej.
Tekst stanowi jedynie zarys tematyki, zaś jego podstawowym celem jest przedstawienie głównych problemów, jakie może generować kryzys uchodźstwa w Afryce
Subsaharyjskiej. Artykuł ma za zadanie zachęcić Czytelnika do dalszego zaznajomienia
się z problematyką wzajemnych relacji uchodźstwa oraz bezpieczeństwa w omawianym regionie6. W jego pierwszej części autorka przedstawiła zjawisko kryzysu humanitarnego, w tym uchodźstwa. Druga część to opis wpływu uchodźców oraz przygotowanych dla nich obozów na destabilizację sytuacji w regionie Afryki Subsaharyjskiej
oraz dalsze rozprzestrzenianie się kryzysu humanitarnego na państwa sąsiadujące
z kompleksami obozowymi. W ostatniej części artykułu autorka podjęła refleksję nad
tym, jakie pośrednie konsekwencje dla globalnego systemu bezpieczeństwa może ze
sobą nieść kompleksowy kryzys humanitarny w postaci uchodźstwa.

Kryzys humanitarny oraz jego znaczenie dla rozwoju sytuacji
uchodźców
Kryzys humanitarny najczęściej definiowany jest jako wydarzenie bądź ich seria
powodowana zazwyczaj zarówno czynnikami naturalnymi, jak i działalnością ludzką.
Jego przykładami mogą być klęska głodu, epidemia, konflikt oraz spowodowane nimi
uchodźstwo. Jest on często powodowany całkowitym załamaniem się władzy oraz
autorytetów politycznych w danym kraju wskutek – najczęściej – konfliktu wewnętrznego lub zewnętrznego wymagającego interwencji społeczności międzynarodowej7.
Afryka Subsaharyjska to region, w którym kryzys humanitarny w postaci
uchodźstwa jest stanem permanentnym. Pozostaje ona dotknięta zarówno uchodźstwem zewnętrznym, jak i wewnętrznym. Według danych organizacji międzynarodowych w roku 2005 całkowita liczba uchodźców zewnętrznych sięgnęła liczby
około 6 mln, wewnętrznych zaś – około 16 mln. W Demokratycznej Republice
Konga jeszcze po zakończeniu konfliktu rwandyjskiego przebywało około 1,3 mln
Hutu (obecnie szacuje się, iż największa liczba uchodźców przebywa w obozach darfurskich – 2,7 mln). Ich przykład wskazuje na dwa istotne aspekty. Po pierwsze, dla
wielu uchodźców pobyt w obozach staje się stanem permanentnym – wielu z nich
nie ma do czego wracać. Po drugie, dodatkowym problemem jest kwestia repatriacji, która nie tylko w warunkach afrykańskich jest rzadkością (przez wzgląd na kon5

6

7

The Failed States Index 2008-2013, strona internetowa Fund for Peace, http://www.ffp.
statesindex.org (data dostępu: 2 lutego 2014).
M. Stańczyk-Minkiewicz, Terytorium państw upadłych jako przestrzeń sprzyjająca powstawaniu, rozwojowi i działalności organizacji terrorystycznych, [w:] R. Kłosowicz, A. Mania (red.),
Problem upadku państw w stosunkach międzynarodowych, Kraków 2012, s. 207-221.
Complex/manmade hazards…, op.cit.
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trowersje, jakie wzbudza zarówno pośród samych uchodźców, jak i mieszkańców
krajów, które opuścili). W społeczeństwach często podzielonych według klucza
etnicznego czy klanowego, w których ponowna eskalacja konfliktu jest możliwa niemalże w każdym momencie, jak ma to miejsce w wielu państwach Afryki Subsaharyjskiej, niechęć do osób powracających z obozów może okazać się dodatkowym
czynnikiem konfliktogennym8.
W państwach Afryki Subsaharyjskiej bardzo często uchodźstwo możemy uznać
za tzw. kompleksowy kryzys humanitarny9 (complex humanitarian emergency) – za
przykład niech służy tutaj chociażby Somalia. Często klęska głodu czy odcinanie
danej grupy od żywności lub wody stają się elementami walki stosowanymi przez
rządy i różnego rodzaju grupy rebelianckie. Problem stanowią też warunki
w samych obozach, w tym przede wszystkim:
– przeludnienie – przykładowo w lipcu 2011 r., podczas trwającej w Somalii klęski głodu, według danych organizacji humanitarnej Care w obozie Dadaab
(Kenia) przyjmowano około 1 330 osób na dobę, a do 24 lipca 2011 r. zarejestrowano 388 804 uchodźców, z czego 70% stanowiły kobiety i dzieci, a więc
grupy najbardziej narażone na przemoc, w szczególności seksualną10,
– brak żywności, wody oraz większa częstotliwość występowania wielu chorób
(czynniki te najczęściej prowadzą do występowania epidemii),
– wysoka umieralność dzieci – zarówno w drodze do obozów, ale również w nich
samych, gdzie dodatkowo dużo dzieci się rodzi,
– brak poczucia bezpieczeństwa – z jednej strony można wymienić czynniki
wewnątrz obozów (przede wszystkim przenoszenie na ich terytorium konfliktów etnicznych czy klanowych), z drugiej zaś kwestie związane z możliwością
ataków zewnętrznych przez różnego rodzaju grupy. Dotarcie na teren obozu nie
jest więc równoznaczne z osiągnięciem chociażby minimalnego poczucia bezpieczeństwa – jak pokazał przykład Hutu, osoby przebywające w obozach często są nie tylko ofiarami, ale też oprawcami. Dodatkowym aspektem pozostaje
przemoc, w tym seksualna,
– brak opieki medycznej,
– rekrutacja do asymetrycznych podmiotów zbrojnych11 bezpośrednio z terenów
obozów12.
8

9

10

11

12

R. Kłosowicz, Kryzysy humanitarne w Afryce Subsaharyjskiej, [w:] J. Dobrowolska-Polak (red.),
Stabilizacja nieładu i destabilizacja ładu, Poznań 2011, s. 155-157.
Kompleksowym kryzysem humanitarnym nazywa się kryzys wywołany zarówno przez czynniki naturalne, jak i działalność człowieka, np. konflikty zbrojne. Zob. J. Dobrowolska-Polak,
Geografia niestabilności: kryzysy humanitarne wywołane działalnością człowieka we współczesnym świecie, [w:] Eadem (red.), op.cit., s. 94-101.
U. Markowska-Manista, Uchodźcy Somalijscy w Dadaab, strona internetowa Fundacji dla Somalii, http://www.fundacjadlasomalii.org.pl/?p=2088 (data dostępu: 10 maja 2013).
Jako asymetryczne podmioty zbrojne należy rozumieć podmioty zbrojne stosujące niekonwencjonalne metody walki. W przypadku Afryki będą to więc przede wszystkim ugrupowania rebelianckie oraz grupy terrorystyczne.
U. Markowska-Manista, op.cit.
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Połowę wszystkich uchodźców stanowią dzieci, które pozostają jednocześnie
najbardziej specyficzną ich grupą, bo najbardziej zagrożoną długotrwałymi konsekwencjami kryzysu humanitarnego. Dzieci do lat pięciu nie rozumieją jeszcze konceptu śmierci, oczekują powrotu osoby zmarłej. Dodatkowo uchodźcy dziecięcy są
w sposób szczególny narażeni na zespół stresu pourazowego spowodowany traumą
wojenną – u wielu z nich uaktywni się on najprawdopodobniej dopiero po latach13,
do swoich wspomnień wojennych powracać będą w codziennych czynnościach.
Pośród typowych dla dzieci problemów pojawia się przede wszystkim strach
przed przemocą – zarówno ze strony rówieśników, jak i dorosłych. Szczególnie często w licznych raportach organizacji międzynarodowych wymieniana jest obawa
przed przemocą seksualną. Najczęściej ta forma wykorzystywania dotyka dziewczynki oraz młode kobiety w wieku 14-17 lat, choć nie można zapominać, że bardzo
często krzywdzeni w ten sposób są chłopcy czy nawet kilkulatki14. Innymi czynnikami wskazywanymi przez dzieci jako źródła ich lęków są:
– pobyty w szpitalu (strach przed panującymi tam warunkami oraz możliwym
brakiem pomocy ze strony lekarzy),
– podziały klanowe oraz etniczne pomiędzy nimi a ich rówieśnikami, które często wpływają bezpośrednio na relacje pomiędzy dziecięcymi uchodźcami,
– ataki przeprowadzane przez grupy rebelianckie,
– ataki ze strony zwierząt (najczęściej wskazywane jest ukąszenie węża podczas
zbierania drewna na opał lub we śnie).
Dzieci – jako grupa najłatwiejsza do ukształtowania – są narażone na rekrutację w szeregi grup terrorystycznych czy armii rebelianckich. Dotyczy to szczególnie
tych z nich, które trafiają do obozów pozbawione opieki dorosłych lub przebywają
w tzw. rodzinach zastępczych, w których niejednokrotnie doświadczają ze strony
swoich opiekunów przemocy psychicznej i fizycznej15.

Uchodźstwo jako czynnik destabilizujący sytuację w regionie
Bezpieczeństwo regionalne definiowane jest najczęściej jako wymiar przestrzenny bezpieczeństwa, rozumiany jako stan pewności, spokoju, braku zagrożenia
oraz ochrony i przeciwdziałania przed zagrożeniami i niepokojami w danym regionie świata. Budowane jest ono na podstawie jakiegoś układu regionalnego państw,
najczęściej takiego, który znajduje również odzwierciedlenie w regionalnym ukła13

14

15

M. Macksoud, Helping Children Cope with the Stresses of War. A Manual for Parents and
Teachers, New York 2000, p. 38-51.
Znane są przypadki nawet dwu- i trzyletnich uchodźców, którzy doświadczyli przemocy na tle
seksualnym.
Through the eyes of child: refugee children speak about violence. A report on participatory
assessments carried out with refugee and returnee children in Southern Africa. 2005-2007, strona internetowa Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców,
http://www.unhcr.org/47c804682.html (data dostępu: 9 maja 2013).
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dzie geograficznym. Jest to skutek współczesnej sytuacji w stosunkach międzynarodowych, w których zagrożenia przybierają w większości charakter regionalny, ale
przy niesprzyjających okolicznościach z łatwością mogą przybrać wymiar globalny16.
Można zadać pytanie: w jaki sposób uchodźstwo w Afryce Subsaharyjskiej w latach
1991-2012 wpływało na destabilizację sytuacji w regionie?
Afryka Subsaharyjska to region wyjątkowo niestabilny politycznie, który właściwie od momentu uzyskania niepodległości przez państwa leżącego na jego
obszarze był dotknięty ich słabością instytucjonalną i licznymi kryzysami. Ten
humanitarny – wywołany przez uchodźstwo – był jednym z istotnych elementów
wpływających na destabilizację sytuacji regionalnej. Należy zwrócić uwagę na
kilka istotnych aspektów tego zjawiska. Przede wszystkim uchodźcy przenoszą
konflikty oraz spory na terytorium państw czy regionów do których migrują –
kontynuację sporów etnicznych, klanowych możemy zaobserwować na terytorium obozów, gdzie bunty, konflikty i przemoc należą do powszechnych zjawisk.
Ponadto skupiska uchodźców narażone są na ataki ze strony armii i grup rebelianckich, kontynuujących walkę nawet po opuszczeniu miejsc konfliktów przez
znaczną liczbę ludności. Współczesne organizacje przestępcze charakteryzuje
struktura sieciowa, co sprawia, iż poszczególne grupy, kliki pozostają połączone ze
sobą bez względu na granice czy różnice, np. językowe. Istotną rolę w ich działalności odgrywają bowiem czynniki etniczny oraz religijny, co w sposób istotny ułatwia przenoszenie się konfliktów, szczególnie gdy dodatkowo mamy do czynienia
z kryzysem humanitarnym, jakim jest uchodźstwo – i tak np. Somalia generuje
konflikt w Rogu Afryki, konflikt rwandyjski przyczynił się do destabilizacji sytuacji w Demokratycznej Republice Konga, a konflikt darfurski – w Republice Środkowoafrykańskiej i Czadzie17.
Uchodźstwo w Afryce Subsaharyjskiej to nie tylko konsekwencja konfliktów
zbrojnych. Wielokrotnie było ono generowane np. przez klęski głodu. Powszechnym
zjawiskiem stało się też zmuszanie ludzi do opuszczania zamieszkiwanego przez
nich terytorium jako metoda walki politycznej – ułatwia to bowiem destabilizację
oraz osłabia opór. Sposób ten był często stosowany zarówno przez reżimy autorytarne, jak również armie rebelianckie18.
Napływający uchodźcy często trafiają nie tylko do obozów wewnętrznych czy
też tych usytuowanych w państwach sąsiadujących, ale próbują się przedostać jak
najdalej od źródła konfliktu. Ich migracje powodują jednak często napięcia społeczne, stając się wyzwaniem dla państwa przyjmującego. Za przykład w tym miejscu
mogą posłużyć chociażby Somalijczycy kierujący się do Republiki Południowej Afryki (RPA). W związku z licznymi wewnętrznymi problemami oraz rozwarstwieniem
społecznym w samej RPA, napływ rzesz uciekinierów przyczynił się do dodatko16

17
18

P. Kobza, Układy regionalne w systemie bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych, [w:] E. Haliżak, R. Kuźniar, J. Symonides (red.), Globalizacja a stosunki międzynarodowe, Warszawa 2004,
s. 24.
J. Dobrowolska-Polak, op.cit., s. 89-114.
R. Kłosowicz, Kryzysy humanitarne…, s. 152-160.
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wych napięć społecznych. Mieszkańcy RPA obawiali się, że migranci będą zabierać
im pracę, co z kolei doprowadziło do wzrostu przemocy i agresji w stosunku do
przybyszy, z których większość pochodziła z Afryki Subsaharyjskiej. W roku 2008
doszło wręcz do kilku przypadków spalenia imigrantów oraz serii krwawych zamieszek w Johannesburgu19.
Obozy dla uchodźców – jak zostało wcześniej zasygnalizowane – stanowią też
miejsce szkoleń oraz rekrutacji w szeregi armii rebelianckich czy organizacji terrorystycznych (w latach 1991-2012 można było odnotować chociażby działalność
somalijskiej Unii Islamskiej oraz Al-Kaidy poprzez Al-Shabaab)20. Główną grupę
docelową rekrutacji z terenów obozów stanowią dziecięcy uchodźcy. Jest to konsekwencja przewagi ludzi młodych w społeczeństwach afrykańskich. Zmiany demograficzne są w sposób szczególny widoczne w państwach Afryki Subsaharyjskiej,
gdzie na skutek wieloletnich konfliktów zbrojnych zdecydowanemu obniżeniu
uległ procentowy udział dorosłych mężczyzn w populacji. I tak w Rwandzie ludzie
poniżej 14. roku życia stanowią aż 42,3% społeczeństwa, w przedziale wiekowym
15-24 lata – 19,1%, w przedziale 25-54 lata – 32,2%; średnia wieku wynosi 18,721.
W Somalii te same statystyki to odpowiednio 44,3%, 18,9% i 31% przy średniej
wieku 17,722. W Sudanie Południowym – 46,2%, 19,7% i 29% przy średniej wieku
16,623.
Duży wpływ na rekrutację mają też złe warunki życia w obozach oraz brak kontroli nad niektórymi ich częściami, co powoduje, iż stanowią one stosunkowo łatwe
miejsca jej przeprowadzania. Istotną grupę docelową stanowią osierocone dzieci.
Przede wszystkim wykorzystanie nieletnich stanowi ważny element walki asymetrycznej, ponadto właśnie ich można najłatwiej uzależnić. Dla dzieci wstąpienie
w szeregi rebelianckie często stanowi nie tylko alternatywę, ale również szansę na
polepszenie swojej sytuacji – mają zagwarantowane jedzenie, zyskują poczucie bezpieczeństwa oraz przynależności do grupy, a więc czynniki nieosiągalne dla nieletnich pozostawionych samym sobie w obozach. Rekrutacja, jak wskazuje Peter Singer, poprawia sytuację dziecka, dając mu możliwość zmiany statusu – przestaje ono
być ofiarą, często wraca do miejsca, z którego uciekało, jako oprawca24. Dodatkowo
przynależność do armii oraz fakty noszenia munduru czy posiadania broni w połą-

19

20

21

22

23

24

RPA: Pogrom imigrantów na ulicach Johannesburga, serwis informacyjny TVN24.pl,
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/rpa-pogrom-imigrantow-na-ulicach-johannesburga,
58755.html (data dostępu: 10 maja 2013).
A. Wejkszner, Terroryzm i kryzysy humanitarne w państwach upadłych. Przykład Somalii, [w:]
J. Dobrowolska-Polak (red.), op.cit., s. 169-198.
Rwanda, The World Factbook – strona internetowa Central Intelligence Agency, https://www.cia.
gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rw.html (data dostępu: 5 czerwca 2013).
Somalia, The World Factbook – strona internetowa Central Intelligence Agency, https://www.cia.
gov/library/publications/the-world-factbook/geos/so.html (data dostępu: 5 czerwca 2013).
South Sudan, The World Factbook – strona internetowa Central Intelligence Agency, https://www.cia.
gov/library/publications/the-world-factbook/geos/od.html (data dostępu: 5 czerwca 2013).
P. W. Singer, Children at War, Los Angeles 2006, p. 3-34.
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czeniu z intoksykacją25 czynią z dzieci bezwzględnych zabójców, którzy nie cofną się
przed niczym. Ponadto młodsze z dzieci nie są w pełni świadome konsekwencji
swoich czynów. Warto dodać, iż często dziecięcy żołnierze we własnych społecznościach są postrzegani jako czarownicy, co również w sposób zdecydowany podnosi
ich status. Dzieci-uchodźcy wpływają na region jako czynnik destabilizujący jednak
nie tylko poprzez rekrutację do asymetrycznych podmiotów zbrojnych, ale również
stając się ofiarami handlu organami czy prostytucji26.

Wpływ na destabilizację globalnej sytuacji
W odróżnieniu od regionalnego, bezpieczeństwo globalne rozumiane jest jako
zdolność do zapewniania rozwoju cywilizacji światowej, ale też do przeciwdziałania
i zapobiegania zagrożeniom dla żywotnych interesów planety, która jest rozumiana
jako całość. Obejmuje ono zarówno zapobieganie katastrofom naturalnym w wymiarze globalnym, jak i ochronę systemu wzajemnych relacji podmiotów stosunków
międzynarodowych przed kryzysami, destabilizacją, konfliktami zbrojnymi oraz
wojnami w wymiarze globalnym. Bezpieczeństwo globalne definiowane jest
poprzez swój kontekst obiektywny, naturalny, niezależny od woli i starań ludzkości. Cechuje je także celowość rozumiana jako budowa zbiorowego, globalnego systemu bezpieczeństwa w celu przeciwstawiania się różnym zagrożeniom o skali ogólnoświatowej27.
Uchodźstwo w Afryce Subsaharyjskiej nie wpływa w sposób bezpośredni na
bezpieczeństwo globalne. W kilku aspektach może stać się jednak dodatkowym
czynnikiem pośrednio oddziałującym na destabilizację sytuacji światowej.
Po pierwsze, obozy dla uchodźców często służą jako wspomniane już miejsca
treningowe i rekrutacyjne dla organizacji terrorystycznych i armii rebelianckich.
Z tego powodu problematyka państw dysfunkcyjnych znalazła odzwierciedlenie
w „Narodowej strategii bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych” z roku 2002 czy
„Europejskiej strategii bezpieczeństwa” z roku 200328. Afryka została zidentyfikowana jako jeden z obszarów, z którego pochodzi największa liczba zagrożeń
zewnętrznych dla Wspólnoty Europejskiej/Unii Europejskiej (WE/UE). Głównym
z nich z pewnością pozostaje terroryzm, jednakże nie można w tym miejscu zapo25

26
27

28

Dzieci w szeregach grup rebelianckich są regularnie narkotyzowane, co powoduje ich uzależnienie od przywódców. Najczęściej stosowaną miksturą jest tzw. brown-brown, czyli połączenie kokainy oraz prochu strzelniczego. Oprócz właściwości uzależniających mieszanka ta posiada również
znaczenie symboliczne – przejmowania siły przeciwnika oraz prędkości kuli. Zob. Ł. Kamieński,
Farmakologizacja wojny. Historia narkotyków na polu bitwy, Kraków 2012, s. 357-401.
Through the eyes…, op.cit.
Wstęp, [w:] R. Kuźniar, B. Balcerowicz, A. Bieńczyk-Missala [et al.], Bezpieczeństwo międzynarodowe, Warszawa 2012, s. 9-17.
Rada Unii Europejskiej, Europejska strategia bezpieczeństwa. Bezpieczna Europa w lepszym
świecie, strona internetowa Rady Unii Europejskiej, http://www.consilium.europa.eu/
uedocs/cms_data/librairie/PDF/QC7809568PLC.pdf (data dostępu: 5 czerwca 2013).
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minać o jego związkach z kryzysami humanitarnymi, w szczególności zaś z kwestią
konfliktów zbrojnych oraz powodowanym przez nie uchodźstwem.
Po drugie, problemem – w szczególności Unii Europejskiej – staje się uchodźstwo zewnętrzne oraz imigracja z państw dysfunkcyjnych. W Wielkiej Brytanii najwięcej nielegalnych imigrantów z regionu Afryki Subsaharyjskiej pochodzi z Nigerii,
w Holandii tzw. nowa nielegalna imigracja oparta jest w dużej mierze na przybyszach np. z Somalii. Jeśliby przyjrzeć się całościowo obecności uchodźców z państw
upadłych na obszarze państw europejskich, dzięki polityce prewencyjnej UE jest
ona stosunkowo niewielka, proporcjonalna do całkowitej liczby imigrantów
zewnętrznych. Nie znaczy to jednakże, iż problem ten jest nieistotny oraz że nie stanowi zagrożenia dla państw Unii. Opisywane osoby najczęściej starają się o status
uchodźcy bądź są tzw. przybyszami znikąd, co nie tylko zdecydowanie utrudnia ich
identyfikację, ale również staje się przyczyną komplikacji prawnych związanych
z potencjalną deportacją. Dodatkowo osoby takie wcale nie muszą mieć związków
z organizacjami terrorystycznymi już w momencie przybycia do innego państwa,
często mogą jednak dążyć do stworzenia sieci kontaktów oraz zradykalizować się już
po osiedleniu na danym terenie. To z kolei może powodować radykalizację obywateli np. państw Unii Europejskiej czy Stanów Zjednoczonych29.
Po trzecie, istotnym problemem są również różnice kulturowe i religijne
pomiędzy uchodźcami z Afryki Subsaharyjskiej a zachodnim kręgiem kulturowym.
Jak pokazały przykłady przybyszy z lat 1991-2012, często może się to okazać barierą
nie do pokonania, sprzyjającą radykalizacji nastrojów i gettoizacji. Wykluczenie
powodowane jest zarówno niezrozumieniem kontekstu kulturowego oraz trudnościami w przystosowaniu się do zasad i warunków państwa przyjmującego, jak również kwestiami religijnymi30. Ten ostatni aspekt jest szczególnie widoczny pośród
wyznawców islamu. Na radykalizację nastrojów wobec nich wpłynęły brak zrozumienia, wykluczenie społeczne oraz antymuzułmańskie nastroje po atakach na
Word Trade Center i ogłoszeniu przez George'a W. Busha „wojny z terroryzmem”31.
Dodatkowo proces oczekiwania na status uchodźcy jest stosunkowo długi, a fakt
bycia nim uniemożliwia wzbudzenie zaufania czy współczucia ze strony tzw. społeczeństwa przyjmującego. Często uchodźcy – doświadczeni już kryzysem humanitarnym czy okrucieństwami wojny – stają w obliczu niechęci oraz braku zrozumienia
– zarówno ze strony aparatu administracyjnego, jak i dużej części obywateli państw,
w których starają się o azyl. Pomimo iż dążą oni do uregulowania swojego statusu,
są obiektem niechęci, wrogości, obaw, czasem nawet nienawiści. Najczęściej postawy takie przybierają przedstawiciele grup niżej sytuowanych społecznie, którzy
zarzucają politycznym autorytetom zajmowanie się „zbawianiem” świata zamiast
poprawą sytuacji w kraju. Obawy dotyczą także tego, iż po zalegalizowaniu statusu
29

30
31

A. Gruszczak, Państwa upadłe jako zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej,
[w:] R. Kłosowicz, A. Mania (red.), op.cit., s. 173-191.
Ibidem.
Sept. 20, 2001 – Bush Declares War on Terror, film zamieszczony w serwisie YouTube.com,
http://www.youtube.com/watch?v=_CSPbzitPL8 (data dostępu: 1 maja 2013).
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uchodźców z Afryki Subsaharyjskiej mogą oni stanowić konkurencję na rynku pracy
(ponownie problem ten dotyka grupy gorzej wykształcone czy sytuowane, pracujące fizycznie, za niską płacę)32.

Podsumowanie
Uchodźstwo w Afryce Subsaharyjskiej w latach 1991-2012 było poważnym czynnikiem destabilizującym sytuację regionalną. Zjawisko to może być postrzegane nie
tylko jako jeden z licznych kryzysów humanitarnych nawiedzających ten region,
było też bowiem istotnym elementem polityki prowadzonej zarówno poprzez asymetryczne podmioty zbrojne, jak i rządy autorytarne. Sprawa uchodźców w tym
regionie świata to współcześnie poważne wyzwanie dla stosunków międzynarodowych, głównie poprzez permanentny stan kryzysu państwowości większości
państw obszaru Afryki Subsaharyjskiej. Sytuacji nie ułatwia problem organizacji
pomocy humanitarnej, głównie z powodu wysokiego wskaźnika korupcji w państwach afrykańskich33 – według szacunków organizacji międzynarodowych w pierwszej fazie konfliktu somalijskiego aż 80% pomocy humanitarnej znalazło się rękach
lokalnych watażków34.
Ciężko jest też w sposób jednoznaczny przewidzieć skutki, jakie zjawisko
uchodźstwa wywrze na bezpieczeństwo globalne. Pomimo iż uchodźcy nie wpływają na nie w sposób bezpośredni, stają się jednak czynnikiem destabilizującym je
pośrednio. Przede wszystkim ich obozy stanowią miejsce rekrutacji oraz szkoleń
organizacji terrorystycznych i rebelianckich – przykładowo autorzy zamachu na centrum handlowe Westgate w Nairobi z września 2013 r. przed przeprowadzeniem
akcji przebywali w drugim co do wielkości kompleksie obozowym dla Somalijczyków w Kenii (Kakuma Refugge Camp)35. Dodatkowo w ciągu ostatnich paru lat
potwierdzono kilka przypadków osób będących potomkami emigrantów, przedstawicielami pierwszego pokolenia urodzonego na terytorium państw szeroko rozumianego Zachodu, którzy zdecydowali się na radykalizację oraz wstąpienie w szeregi Al-Kaidy czy Al-Shabaab i byli szkoleni w obozach. Jedną z takich osób był zlikwidowany we wrześniu 2013 r. w Mogadiszu Omar Hammami, członek Al-Kaidy pozostający w czołówce terrorystów najbardziej poszukiwanych przez Amerykanów36.
32
33

34
35

36

A. Gruszczak, op.cit., s. 173-191.
R. Kłosowicz, Państwa dysfunkcyjne w dyskursie o bezpieczeństwie międzynarodowym, [w:]
Idem (red.), Państwa dysfunkcyjne i ich destabilizujący wpływ na stosunki międzynarodowe,
Kraków 2013, s. 125-148.
Idem, Kryzysy humanitarne…, s. 155.
J. Straziuso, T. Odula, Westgate Mall attacker lived in Kenya refugee camp, strona internetowa
dziennika „USA Today”, http://www.usatoday.com/story/news/world/2013/11/11/westgatemall-kenya-refugee-camp/3495183/ (data dostępu: 2 lutego 2014).
US-born 'jihadist rapper' Omar Hammami reportedly killed in Somalia, strona internetowa
dziennika „The Guardian”, http://www.theguardian.com/world/2013/sep/12/jihadist-rapperomar-hammami-killed (data dostępu: 2 lutego 2014).
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Wypadki, które miały miejsce w roku 2013 u wybrzeży włoskiej wyspy Lampedusa, na której znajduje się obóz dla uchodźców przybywających z Afryki, pokazały,
że problem przybyszy z tej części świata będzie stanowił rosnące wyzwanie dla
państw Unii Europejskiej37 – zarówno pod względem ekonomicznym, jak również
kulturowym. Na jednoznaczną odpowiedź na pytanie, jak poważne będzie to
wyzwanie, przyjdzie jednakże jeszcze poczekać38.

Streszczenie
W artykule przedstawiono zarys problematyki dotyczącej kryzysu uchodźstwa
oraz jego wpływu na bezpieczeństwo w regionie Afryki Subsaharyjskiej
w latach 1991-2012. Autorka poruszyła przede wszystkim tematykę związaną
z życiem na terytorium obozów dla uchodźców, w tym problemów głodu, chorób, przemocy, zespołu stresu pourazowego, uchodźców dziecięcych oraz dzieci żołnierzy, jak i aktywności organizacji terrorystycznych oraz grup rebelianckich na terytorium kompleksów. Zrozumienie tych aspektów jest bowiem niezbędne do opisania relacji pomiędzy uchodźcami jako przykładu kryzysu
humanitarnego i czynnika destabilizującego bezpieczeństwo w regionie. Artykuł stanowi jedynie wprowadzenie do tematyki dotyczącej uchodźstwa w Afryce Subsaharyjskiej i powinien zachęcić Czytelników do dalszych poszukiwań
oraz badań w tym obszarze.

37

38

Pośród przybyszów – oprócz osób z Afryki Północnej – znaczną część stanowią Erytrejczycy. Zob.
A. Zakrzewicz, Imigracyjne tsunami na Lampedusie, strona internetowa tygodnika „Przegląd”,
http://www.przeglad-tygodnik.pl/pl/artykul/imigracyjne-tsunami-na-lampedusie (data dostępu:
2 lutego 2014).
A. Gruszczak, op.cit., s. 173-191.
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Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych
Ameryki jako filar mocarstwowości państwa
Wprowadzenie
Stany Zjednoczone Ameryki (United States of America – USA) – jako jedyne
państwo powszechnie uznawane za supermocarstwo – są gwarantem światowego
ładu oraz bezpieczeństwa międzynarodowego. Po zakończeniu zimnej wojny oraz
rozpadzie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR), USA pozostały
jedynym graczem na scenie międzynarodowej o takim znaczeniu1. Mocarstwowość
tego państwa oraz – w szerszym zakresie – jego znaczenie polityczne są przedmiotem licznych rozpraw i prac badawczych. W większości z nich można dostrzec podkreślanie znaczenia sił zbrojnych jako elementu podstawowego dla budowania
potęgi państwa. Mirosław Sułek pisze na ten temat w sposób następujący: „(…)
potęga państwa, a pośrednio i bezpieczeństwo, opiera się na trzech filarach: ekonomicznym, militarnym i politycznym”2. Pośród sił zbrojnych wyróżnia się jako główne ich rodzaje wojska lądowe, lotnicze i marynarkę wojenną. Odpowiednik ostatniej z wymienionych w strukturze amerykańskich sił zbrojnych (United States Army
– U.S. Army), czyli United States Navy (U.S. Navy), będzie przedmiotem tej analizy.
Na temat roli morskich sił zbrojnych w budowaniu potęgi państwa pisało kilku
znamienitych badaczy i teoretyków z zakresu geopolityki. Szczególnie istotne w sferze rozwoju znaczenia potęgi morskiej dla budowania mocarstwowej pozycji państwa na świecie były prace admirała Alfreda Thayera Mahana. Żył on w latach 184019143, czyli w okresie silnej ekspansji amerykańskiej w kierunku zachodnim na
kontynencie, połączonej z izolacjonizmem, którego był przeciwnikiem, widząc

1

2

3

R. Kuźniar, Pozimnowojenne dwudziestolecie 1989-2010. Stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa 2011, s. 111.
M. Sułek, Rywalizacja geopolityczna, konflikt geopolityczny i bezpieczeństwo międzynarodowe
– uwagi metodologiczne, [w:] S. Jaczyński, M. Kubiak, M. Minkin (red.), Współczesne bezpieczeństwo. Perspektywa teoretyczno-metodologiczna, Warszawa – Siedlce 2011, s. 140.
Alfred Thayer Mahan, Encyklopedia Britannica, http://www.britannica.com/EBchecked/topic/
357900/Alfred-Thayer-Mahan (data dostępu: 31 maja 2013).
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w nim zagrożenie dla wzrostu znaczenia USA na arenie międzynarodowej4. W perspektywie historycznej dostrzegalne jest praktyczne przełożenie teorii Mahana na
budowę U.S. Navy, gdyż „jego założenia ukształtowały amerykańską strategię morską podczas zimnej wojny”5. W ten sposób wpłynęły również na stan obecny marynarki wojennej USA, którą państwo to posiada najsilniejszą na świecie6. Jest ona
podstawą względnej amerykańskiej dominacji morskiej w XXI w. Sytuacja taka
wpływa na kształt geopolitycznych uwarunkowań w niestabilnym, jednobiegunowym ładzie światowym i stanowi jedną z podstaw współczesnego Pax Americana,
jak niegdyś flota brytyjska była gwarantem Pax Britannica7.
By móc badać kwestie związane z mocarstwowością państwa, niezbędna jest
analiza geopolitycznych podstaw wiedzy z tego zakresu, ze szczególnym uwzględnieniem teorii stworzonej przez Alfreda Thayera Mahana. Stała się ona kamieniem
milowym w rozwoju U.S. Navy. Jej opis w pierwszej części artykułu pozwoli zrozumieć funkcjonowanie oraz działalność amerykańskiej marynarki wojennej w okresie w najistotniejszy sposób wpływającym na aktualny jej stan, co jest drugą analizowaną kwestią w artykule. Ostatnia jego część dotyczy obecnego kształtu i stanu
U.S. Navy jako naturalnego następstwa dwóch wcześniej poruszanych aspektów. Ta
część tekstu jest formą analizy dostępnych danych dotyczących technicznej i ilościowej sfery tego rodzaju amerykańskich sił zbrojnych.
Celem badawczym artykułu jest odpowiedź na pytania badawcze: jak obecny
stan amerykańskiej marynarki wojennej wpływa na mocarstwową pozycję USA oraz
jak budowana była obecna U.S. Navy? Analiza będzie wymagała wykorzystania
metod badawczych, tj. komparatystycznej, historycznej oraz analizy ilościowo-jakościowej.

Geopolityczne aspekty teorii Alfreda Thayera Mahana i ich wpływ
na marynarkę wojenną USA
Aby móc zająć się rozważaniami nad wpływem aspektów geopolitycznych na
jakikolwiek obszar życia społecznego, funkcjonowania państwa czy rozwoju różnego rodzaju struktur, należy rozpocząć od zdefiniowania pojęcia „geopolityka”. Istnieje na to wiele sposobów, jednak przez wzgląd na fakt, iż niniejszy artykuł nie ma
charakteru przeglądowego, lecz jest analizą sektorową8, autorzy uznali za stosowne
przytoczenie jednej holistycznej definicji. W sposób najbardziej komplementarny
4
5
6

7
8

Por. C. Jean, Geopolityka, Wrocław – Warszawa – Kraków 2007, s. 75.
Ibidem, s. 78.
J. Ferris, Siły konwencjonalne we współczesnej wojnie, [w:] J. Baylis (red.), Strategia we współczesnym świecie. Wprowadzenie do studiów strategicznych, Kraków 2009, s. 280.
Ibidem.
Zgodnie z rozumieniem pojęcia „geopolityka” przez Leszka Sykulskiego, piszącego, że „polega
ona na eksploracji jednego z elementów funkcjonowania danego układu”. Zob. L. Sykulski,
Geopolityka, czyli pochwała realizmu. Szkice teoriopoznawcze, Warszawa 2011, s. 60.
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do założeń tekstu pasuje ta zaprezentowana przez Selima Chazbijewicza, który
pisze, iż „geopolityka jest nauką o związkach geograficznych uwarunkowań z historią społeczną i polityczną oraz strategią pojmowaną historycznie i współcześnie”9.
Warto podkreślić, że niedostrzegalnym wprost zadaniem rozważań geopolitycznych było zapewnienie bezpieczeństwa międzynarodowego poprzez sprawowanie hegemonii i kontroli nad światem. Bezpieczeństwo takie należałoby zatem rozumieć jako „cechę stosunków międzynarodowych, w których występuje przybliżona
równowaga sił i interesów”10 powodujących polaryzację światowego ich układu11.
Należy przy tym pamiętać, że możliwości państw są zupełnie różne. Podstawową
cechą każdego państwowego aktora politycznego jest chęć przetrwania, a dopiero
następnie potrzeba rozwoju12. Dlatego też dystans pomiędzy rozwijającymi się wciąż
państwami dominującymi na świecie (w szczególności USA) a państwami słabszymi
– dopiero rozwijającymi się lub państwami upadłymi – stale wzrasta.
W rozważaniach geopolitycznych główną osią sporu – już od samego początku
istnienia geopolityki jako nauki – jest dążenie do wykazania wyższości potęgi morskiej nad lądową lub przeciwnie. Poprzez przeciwstawienie ich sobie klasyczna geopolityka rozpoczęła uprawianie tego sposobu patrzenia na rzeczywistość międzynarodową i jej badania13. Takie dywagacje aktualne były również w okresie zimnej
wojny, kiedy to Henry Kissinger porównywał Stany Zjednoczone do morskich Aten,
zaś ZSRR – do lądowej Sparty14.
Za najwybitniejszego przedstawiciela teorii dominacji potęgi morskiej w budowaniu hegemonicznej pozycji państwa uznaje się wspomnianego już amerykańskiego admirała Alfreda Thayera Mahana. W swoich pracach starał on się dowieść,
iż źródłem mocarstwowej potęgi państwa jest jego zdolność do dominacji gospodarczo-militarnej na morzach i oceanach15 jako „wielkiej arterii”, która stanowiła
zawsze fundamentalny czynnik historii16, szczególnie zważywszy na fakt, że koszt
transportu morskiego był zawsze niższy od kosztu transportu lądowego. Wielką
popularność zdobyła opublikowana przez Mahana w 1890 r. praca „The Influence
of Seapower upon History: 1660-1783”, w której twierdził on, iż w ciągu dziejów
potęga morska była czynnikiem wpływającym relatywnie najbardziej na znaczenie
państw. Jego zdaniem celem mocarstwa było zdobycie panowania na morzach, środkiem do niego z kolei – koncentracja sił morskich w wielkiej bitwie, która umożliwiłaby zniszczenie marynarki nieprzyjaciela17.
9

10
11
12
13
14

15
16
17

S. Chazbijewicz, Geopolityka, [w:] S. Opara, D. Radziszewska-Szczepaniak, A. Żukowski (red.),
Podstawowe kategorie polityki, Olsztyn 2005, s. 108.
M. Sułek, op.cit., s. 144.
Ibidem, s. 137.
Ibidem, s. 138.
L. Sykulski, op.cit., s. 102.
J. Czaputowicz, Teoria stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, Warszawa
2007, s. 62.
L. Sykulski, op.cit., s. 102.
C. Jean, op.cit., s. 75.
Ibidem, s. 76-77; M. Sheehan, Ewolucja nowoczesnych wojen, [w:] J. Baylis (red.), op.cit., s. 53-54.
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Amerykański admirał uważał, że dominację U.S. Navy należało rozszerzyć na
oceany – Spokojny (postulat kontroli nad Hawajami i Filipinami) i Atlantycki
(postulat kontroli nad Kubą)18. Miało to być podstawą do przejęcia pełnej kontroli
nad Kanałem Panamskim – jednym z dwóch elementów (obok Kanału Sueskiego)
stanowiących według Mahana „ośrodek władzy światowej”19. Postulował on w ten
sposób również zacieśnienie sojuszu amerykańsko-brytyjskiego, gwarantującego –
z jego pespektywy – globalną hegemonię Stanów Zjednoczonych.

Marynarka wojenna USA po drugiej wojnie światowej –
najważniejsze działania
Okres po zakończeniu drugiej wojny światowej to czas najszybszego i najbardziej zauważalnego rozwoju technologicznego w historii. Jednocześnie jest to stale
otwarty przedział czasowy, który – pomimo wielu dyskusji teoretycznych nad
„końcem historii” – wciąż trwa. Po 1945 r. doszło do kilku bardzo znaczących militarnie wydarzeń, które realnie wpłynęły na obecny stan geopolitycznej rywalizacji mocarstw. W każdym z przytoczonych niżej przypadków marynarka wojenna
USA odegrała znaczącą, a niejednokrotnie nawet decydującą o wyniku konfliktu
rolę.
Pierwszym, a jednocześnie najbardziej zbliżającym świat ku trzeciej wojnie
światowej teatrem działań wojennych, ze względu na niezwykle realną groźbę użycia broni nuklearnej, okazał się być Półwysep Koreański i podzielone wzdłuż 38 równoleżnika tamtejsze państwa. W trwającej przeszło trzy lata wojnie amerykańska
flota „uratowała Republikę Korei”20. Bez jej udziału niemożliwe byłoby uruchomienie komunikacji między przyczółkiem w regionie miasta Pusan a Japonią i Stanami
Zjednoczonymi. Tym samym nie istniałaby możliwość przerzutu wojsk oraz środków bojowych i innego niezbędnego walczącym siłom zaopatrzenia.
Na największą próbę swoich możliwości oraz jednocześnie zdolności przywódczych kadry dowodzenia oraz najwyższych decydentów U.S. Navy została
wystawiona „u progu swego domu” – w czasie kryzysu kubańskiego w październiku 1962 r. Stany Zjednoczone tworząc blokadę morską – tzw. kwarantannę –
zademonstrowały swoją siłę, co można określić jako hard power polityki zagranicznej. W duchu powyższej myśli pisał Raymond Aron: „(…) polityka zagraniczna, jako taka, jest zawsze power politics, polityką potęgi”21. Oba państwa – USA
oraz ZSRR – rywalizując ze sobą, musiały w jak największym stopniu rozwijać
swoje marynarki wojenne. Tabela nr 1 obrazuje stan tej rywalizacji w okresie kryzysu kubańskiego i wskazuje kierunek, w którym U.S. Navy miała rozwijać się
w przyszłości.
18
19
20
21

L. Sykulski, op.cit., s. 104.
C. Jean, op.cit., s. 76.
K. Kubiak, Działania sił morskich po drugiej wojnie światowej, Warszawa 2007, s. 202.
R. Aron, Pokój i wojna między narodami (teoria), Warszawa 1995, s. 167.
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Tabela nr 1. Zestawienie sił okrętowych USA i ZSRR podczas kryzysu kubańskiego
Klasa

USA

ZSRR

190 (33)

390 (6)

37 (16, 17, 4)

0

7

0

Krążowniki (ciężkie, lekkie)

44 (20, 24)

28 (6, 22)

Niszczyciele (w tym eskortowe)

593 (280)

226 (76)

Ścigacze OP

39

321

Trałowce

192

około 250

1

0

262

około 500

Okręty podwodne (w tym atomowe)
Lotniskowce (lekkie, uderzeniowe, eskortowe)
Okręty liniowe

Okręty dowodzenia
Inne
Źródło: K. Kubiak, op.cit., s. 314.

Region Azji w okresie po drugiej wojnie światowej okazał się być obszarem,
gdzie zaangażowanie U.S. Army, a w jej ramach U.S. Navy, było najważniejszym elementem geopolitycznego konfliktu pomiędzy państwami zachodnimi skupionymi
wokół USA a blokiem państw pod egidą ZSRR. Na czoło sporu w okresie zimnej
wojny wysunął się konflikt ideologiczny, który destabilizował dany region – takim
podłożem charakteryzowała się wojna w Wietnamie pomiędzy komunistyczną
Demokratyczną Republiką Wietnamu (DRW) a niedemokratyczną, lecz prozachodnią Republiką Wietnamu. Partyzancka wojna z bojówkami – wspomaganymi przez
rząd z północy – przerastała możliwości militarne Sajgonu. Dodatkowo śmierć prezydenta Ngo Dinh Diema w wyniku zamachu dokonanego 1 listopada 1963 r. spowodowała nagły wzrost znaczenia bojówek komunistycznych na terenie Republiki
Wietnamu. Apogeum, a jednocześnie punktem inicjującym pełne militarne zaangażowanie USA w konflikt wietnamski, był tzw. incydent w Zatoce Tonkińskiej
w sierpniu 1964 r.22 Region Indochin pozornie wydawał się dla marynarki USA prostym do kontroli obszarem ze względu na nikłą siłę oporu na morzu ze strony DRW
i pomimo znacznej rozciągłości linii brzegowej, której długość przekracza 3,4 tys.
km23. Amerykańska porażka w całej batalii nie oznaczała jednak przegranej na
morzu, gdyż U.S. Navy wykonała większość powierzonych jej zadań strategicznych24.
Jej zaangażowanie w przebieg całej wojny pokazuje tabela nr 2.
Zaangażowanie sił U.S. Navy wskazuje na największe natężenie działań zbrojnych w poszczególnych okresach. Jednocześnie warto podkreślić, że to właśnie od
tego momentu lotniskowce stały się głównym narzędziem strategicznym na wodno22
23

24

K. Kubiak, op.cit., s. 325.
Vietnam – Geography, strona internetowa portalu globalsecurity.com, http://www.globalsecurity.
org/military/world/vietnam/geography.htm (data dostępu: 4 stycznia 2014).
K. Kubiak, op.cit., s. 391.
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Tabela nr 2. Amerykańskie okręty podstawowych klas zaangażowane w wojnę wietnamską w latach 1965-1973
Klasa
okrętu

Lata
1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973

Lotniskowiec

4

4

4

4

3

2

2

5

4

Okręt liniowy

-

-

-

1

1

-

-

-

-

Krążownik

1

2

2

3

2

1

1

4

-

Niszczyciel/fregata

30

64

43

39

36

21

17

32

12

Śmigłowcowiec
desantowy

1

1

2

2

2

1

1

2

1

Okręt desantowy

12

17

40

28

24

24

4

8

3

Łącznie okręty
podstawowych klas

48

98

91

77

68

49

25

51

20

Źródło: K. Kubiak, op.cit., s. 390.

lądowym teatrze militarnym. Ze względu na brak możliwości wykorzystania w szerszym zakresie południowowietnamskich lotnisk dla lotnictwa U.S. Army, w stopniu
znacznie większym niż dotychczas było wykorzystywane spektrum możliwości,
jakie dają lotniskowce. Tabela nr 3 obrazuje znaczenie stałego ich pobytu w regionie
poprzez przedstawienie czasu, który spędzały one na wodach wietnamskich.
Pomimo militarnej przegranej USA w Wietnamie pozycja tego kraju w globalnym
układzie geopolitycznym pozostała bez zmian. W bipolarnym świecie Stany Zjednoczone były graczem kreującym środowisko międzynarodowe. Sytuacja ta nie zmieniła
się również po upadku ZSRR i znacznym osłabieniu pozycji międzynarodowej Federacji Rosyjskiej jako jego spadkobiercy. Stany Zjednoczone wyszły z zimnej wojny
takie, jakie do niej przystąpiły – jako niekwestionowana światowa potęga25.
W unipolarnym ładzie międzynarodowym U.S. Navy również była i wciąż jest
elementem, który umożliwia Stanom Zjednoczonym wykonywanie ich roli supermocarstwa stabilizującego i gwarantującego światowe bezpieczeństwo. W ramach
prowadzonych operacji militarnych USA po wielokroć budowały jednak koalicje
państw, wspólnie z którymi prowadziły działania bojowe na wrogim terenie. W tym
kontekście niezwykłego charakteru nabierają słowa Tadeusz Kotarbińskiego: „Większość walk zawiera w sobie pewną dozę wspólnoty albo porozumienia”26. Przykładem na to były działania w regionie Zatoki Perskiej, szczególnie w odniesieniu do
Iraku. Tamtejsze zaangażowanie U.S. Navy jest długofalowe, a jego cel to dbanie
o interesy USA oraz względną stabilność.
25

26

J. Garrison, Ameryka jako imperium. Przywódca świata czy bandycka potęga?, Warszawa 2005,
s. 86.
T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie, Wrocław 1982, s. 242.
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Tabela nr 3. Tury bojowe amerykańskich lotniskowców w czasie wojny wietnamskiej
Okręt

Pobyt na wodach
wietnamskich

Średni czas pobytu
w ciągu tury

Trzykrotnie – 602 dni

200,66 dnia

Bonhomme Richard (CVA 31)

Sześciokrotnie – 1389 dni

231,5 dnia

Constellation (CVA 64)

Sześciokrotnie – 1357 dni

226,17 dnia

Coral Sea (CVA 43)

Sześciokrotnie – 1383 dni

230,5 dnia

Enterprise (CVAN 65)

Sześciokrotnie – 1159 dni

193,17 dnia

Franklin D. Roosevelt (CVA 42)

Jednokrotnie – 157 dni

157 dni

Forrestal (CVA 59)

Jednokrotnie – 54 dni

54 dni

Hancock (CVA 19)

Siedmiokrotnie – 1538 dni

219,71 dnia

Independence (CVA 62)

Jednokrotnie – 169 dni

169 dni

Intrepid (CVS 11)

Trzykrotnie – 528 dni

176 dni

Sześciokrotnie – 1169 dni

194,83 dnia

Midway (CVA 41)

Dwukrotnie – 484 dni

242 dni

Oriskany (CVA 34)

Sześciokrotnie – 1232 dni

205,33 dnia

Ranger (CVA 61)

Siedmiokrotnie – 1629 dni

232,71 dnia

Saratoga (CVA 60)

Jednokrotnie – 253 dni

253 dni

Shangri La (CVS 38)

Jednokrotnie – 239 dni

239 dni

Ticonderoga (CVS 14)

Pięciokrotnie – 1027 dni

205,4 dnia

America (CVA 66)

Kitty Hawk (CVA 63)

Źródło: opracowanie własne na podstawie K. Kubiak, op.cit., s. 353-354.

Ma to odzwierciedlenie w „strategicznej użyteczności takiej floty, [której – K. P.,
P. S.] siły morskie oferują szczególne połączenie siły rażenia, szybkości i elastyczności, odpowiednie dla środowiska bezpieczeństwa”27. Po wydarzeniach z 11 września 2001 r. nastąpiło zaostrzenie kursu w kierunku dalszego rozwoju sił zbrojnych
USA, w tym U.S. Navy. Żadne państwo nigdy w historii nie dysponowało potęgą
konwencjonalną równą amerykańskiej z 2005 r. – czy to w kategoriach względnych
czy bezwzględnych. Miażdżąca przewaga USA na morzu i w powietrzu odstrasza
potencjalnych przeciwników od konfrontacji w tych kluczowych wymiarach potęgi.
Stany Zjednoczone mają tyle lotniskowców, ile cała reszta świata, przy czym pozwalają one na start 10-krotnie większej liczby maszyn28. Będzie to przedmiotem dalszej
części artykułu.
27
28

D. Moran, Geografia i strategia, [w:] J. Baylis (red.), op.cit., s. 140.
J. Ferris, op.cit., s. 280.
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Tabela nr 4. Siły morskie USA w regionie Zatoki Perskiej w latach 1978-2003
Okres
Liczba okrętów

19781979

1980

19811986

1987

1988

22 VIII
1990

21 I
1991

5

7

5

13

17

45

100

23 VIII 20 III
1998 2003
27

122

Źródło: opracowanie własne na podstawie K. Kubiak, op.cit., s. 610, 707, 772, 801-803.

U.S. Navy – nieosiągalny dla innych status quo
Obecny potencjał marynarki wojennej USA nie zmienił się znacznie po okresie
wyścigu zbrojeń toczonym podczas zimnej wojny. Wręcz przeciwnie – siła tego
rodzaju wojsk wzrastała przez kolejne ponad 20 lat od rozpadu ZSRR. Mocarstwo,
jakim są Stany Zjednoczone, rozwija różne aspekty swojej gospodarki, przez co
ogromne środki pieniężne wydawane są na zbrojenia, różnego rodzaju wyposażenie
wojskowe oraz inne obiekty defensywno-ofensywne. Szczególnie istotnymi ze strategicznego punktu widzenia są okręty i lotnictwo U.S. Navy.
Ostatnie dane ilościowe29 kadry marynarki wojennej USA podają ogólną liczbę
318 999 osób pełniących służbę, w tym 52 561 oficerów, 262 017 marynarzy z niższym stopniem oraz 4 421 kadetów. Ów stan liczbowy wskazuje na szeroki zasób
wykwalifikowanych osób. Stanowi to niepodważalną zaletę w budowaniu sił morskich, jak i powietrznych, będących składową U.S. Navy.
Poszukiwanie i niszczenie obcych flot, które mogą w jakikolwiek sposób zagrozić funkcjonowaniu amerykańskiej marynarki, to jej główna rola. Do ważnych kompetencji sankcyjnych należy również powstrzymywanie obcego handlu morskiego
w wypadku jakichkolwiek zaniechań prawnych ze strony państwa go prowadzącego. Takie zabiegi służą zdobyciu i zachowaniu przewagi morskiej, która stanowi
jedną z podstaw supremacji marynarki USA w skali globalnej.
Skupiając się na poszczególnych flotach tego mocarstwa, możemy zauważyć
pewną prawidłowość – mianowicie ich rozmieszczenie na światowych akwenach
sprawia, że USA kontrolują glob z każdej niemal strony, co czyni je kluczowym graczem na arenie międzynarodowej. III Flota umiejscowiona jest u wybrzeży zachodniej części Ameryki Północnej. W tym obszarze ważnym punktem jest Kanał Panamski stanowiący istotny element handlu oraz potencjalnych manewrów wojennych,
ponieważ łączy dwa obszary wodne – Ocean Spokojny i Ocean Atlantycki. Stanowi
tym samym jedną z najważniejszych dróg morskich świata, co czyni ten obszar miejscem strategicznym. U.S. Navy posiada również inne floty: II – na Atlantyku Zachodnim, V – w regionie Bliskiego Wschodu, VI – na Atlantyku Wschodnim oraz VII – na
Pacyfiku w Azji Wschodniej, oplatając m.in. Rosję, Japonię, Chiny, Filipiny czy
Indonezję.
Należy podkreślić, że żadne państwo na świecie nie posiada lotniskowców, których wartość bojowa dorównywałaby amerykańskim typu Nimitz. Popularności
29

Status of the Navy, oficjalna strona internetowa U.S. Navy (navy.mil), http://www.navy.mil/
navydata/nav_legacy.asp?id=146 (data dostępu: 1 czerwca 2013).
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Tabela nr 5. Przykładowe jednostki morskie marynarki wojennej USA
Typ okrętu

Rodzaj

Liczba

Okręt podwodny typu Los Angeles Nuklearny, wielozadaniowy

42

Okręt podwodny typu Ohio

Nuklearny uzbrojony w pociski balistyczne
Nuklearny z pociskami manewrującymi

14
4

Lotniskowiec typu Nimitz

Lotniskowiec o napędzie atomowym

10

Krążownik typu Ticonderoga

Krążownik rakietowy

22

Niszczyciel typu Arleigh Burke

Niszczyciel rakietowy

62

Źródło: opracowanie własne na podstawie U.S. Navy Ships, oficjalna strona internetowa U.S. Navy
(navy.mil), http://www.navy.mil/navydata/our_ships.asp (data dostępu: 1 czerwca 2013); Vessels, oficjalna strona internetowa U.S. Navy (navy.com), http://www.navy.com/about/equipment/vessels.html
(data dostępu: 1 czerwca 2013).

okrętów tej klasy sprzyjał okres zimnej wojny – wyścig zbrojeń pokazał, że są one
dość istotne w rywalizacji, podobnie w warunkach wojennych.
Już tylko ta fragmentaryczna analiza ukazuje potencjał ilościowy i przede
wszystkim jakościowy U.S. Navy. Posiadanie aż 60 podwodnych okrętów nuklearnych oraz 10 lotniskowców atomowych typu Nimitz, jak również prawie tysiąca
samolotów klasy F/A-18, to nieosiągalny poziom rozwoju militarnego w perspektywie ogólnoświatowej. Nie jest on porównywalny z możliwościami bojowymi żadnego innego państwa czy organizacji militarnej. W ten sposób staje się podporą mocarstwowości Stanów Zjednoczonych.

Podsumowanie
W celu odpowiedzi na zadane we wprowadzeniu do artykułu pytania badawcze,
należy zwrócić najpierw uwagę na kilka faktów geograficznych i ekonomicznych.
Mianowicie morza i oceany opływające wszystkie kontynenty, wyspy i archipelagi
zajmują przeszło 70% powierzchni globu, tworząc pewnego rodzaju otulinę. W strefie przybrzeżnej lądów, tj. w odległości do 400 km od brzegów mórz, mieszka około
60% społeczności całego świata, czyli około 4,2 mld ludzi. Możliwość militarno-ekonomicznej kontroli mórz i oceanów wpływa na realne przewodzenie USA jako bieguna odniesienia w światowym układzie sił i zależności. Czynnik gospodarczy jest
w tym miejscu niezwykle istotny, bowiem około 98% światowej wymiany handlowej ma miejsce w ramach transportu morskiego30.
Wymienione wyżej fakty skłaniają do sformułowania tezy, że siły morskie
mogą dostarczyć władzom politycznym szeroki wachlarz możliwych scenariuszy
i opcji działania w dowolnej możliwej sytuacji, szczególnie w obliczu zagrożenia
interesów narodowych. Obecny stan ilościowy i jakościowy U.S. Navy był budowa30

K. Kubiak, op.cit., s. 833.
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ny długofalowo na podstawie bardzo konkretnych teorii geopolitycznych. Realizacja
tychże założeń – stworzonych już ponad 100 lat temu przez Alfreda Thayera Mahana i przeniesionych później w konkretne realia – zapewniła Amerykanom supremację na akwenach wodnych porównywalną z brytyjską o dwa wieki wcześniejszą.
Rozwój techniczny powiększa stale amerykańską przewagę nad pozostałymi
graczami na arenie międzynarodowej. Marynarka wojenna stała się w ten sposób
filarem mocarstwowości USA. Na potęgę supermocarstwową tego państwa składa
się wiele elementów, tj. gospodarka, siła wpływu dyplomacji czy możliwości militarne. Pośród nich jedną z głównych była, jest i z pewnością pozostanie U.S. Navy.

Streszczenie
Siły zbrojne są w perspektywie dziejowej szczególnym elementem współkształtującym funkcjonowanie państwa na arenie międzynarodowej oraz jego
pozycję w światowym układzie sił. W geopolitycznej analizie rzeczywistości
międzynarodowej Stany Zjednoczone Ameryki (United States of America –
USA) są od prawie wieku uważane za mocarstwo światowe. Jednym z filarów
znaczenia tego państwa jest jego marynarka wojenna – United States Navy
(U.S. Navy). Artykuł ma charakter wieloaspektowej analizy literatury przedmiotu, pogłębionej analizy dziejów i aktywności amerykańskiej marynarki
wojennej w XX w. oraz ilościowej analizy danych jej dotyczących. Celem tekstu jest chęć poszerzenia wiedzy na temat znaczenia floty morskiej dla budowania pozycji supermocarstwa przez USA. W wyniku badań okazuje się, że U.S.
Navy jest najsilniejszym typem armii na świecie operującym w środowisku
morskim. Co więcej, jej możliwości bojowe są nieosiągalne w perspektywie
najbliższych dekad dla innych aktorów polityki międzynarodowej. Z tego
względu jest ona podstawą współczesnego Pax Americana.
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Zachodni Brzeg Jordanu w świetle interesów
izraelsko-palestyńskich
Wprowadzenie
Kwestie dotyczące powstania państwa żydowskiego w 1948 r., pokonania Arabów w czasie pierwszej wojny, zwanej przez Żydów wojną o niepodległość, rozpoczęta przez Izrael kolonizacja Zachodniego Brzegu Jordanu, a także pojawienie się
problemu uchodźców palestyńskich i wysuwanie w kierunku Izraela oskarżeń
o warunki ich egzystencji – wszystko to do tej pory stanowi barierę dzielącą strony
konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Z uwagi na złożoność wzajemnych relacji pozostaje on nieustannie w sferze niemożliwej do rozwiązania i osiągnięcia zadowalających obie strony postanowień. Podstawowym warunkiem pokoju jest wynegocjowanie porozumienia opartego na zasadzie wzajemnych korzyści, które z kolei
pozwoliłoby na ustanowienie stabilnych relacji pomiędzy stronami izraelską i palestyńską. Terytorium Zachodniego Brzegu, zwane przez Żydów Judeą i Samarią, które
pozostaje strategicznym elementem w walce o kontrolę i wpływy, jest przedstawiane w narracji każdej ze stron jako niezbywalne i niepodlegające żadnym większym
ustępstwom na rzecz „przeciwnika”.
Celem artykułu jest ukazanie znaczenia terytorium Zachodniego Brzegu Jordanu przez pryzmat interesów izraelskich i palestyńskich oraz podjęcie refleksji dotyczącej odpowiedzi na pytanie, czy możliwe będzie kiedykolwiek osiągniecie porozumienia, które zadowoliłoby obie strony.
Artykuł ma charakter opisowy. W pierwszych częściach przywołuje kluczowe
kwestie związane z genezą konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Wyróżnione zostały
istotne wydarzenia, które były konsekwencją ogłoszenia niepodległości państwa
żydowskiego, m.in. pierwszą wojnę izraelsko-arabską czy wojnę sześciodniową,
a także budzące wiele kontrowersji elementy polityki izraelskiej na terytoriach okupowanych, w tym rozpoczęcie budowy bariery bezpieczeństwa. W kolejnych częściach
artykułu przybliżono stanowisko i reakcje strony palestyńskiej na kroki Izraela oraz
dokonano analizy sytuacji geopolitycznej z uwagi na interesy każdej ze stron konfliktu (głównie w odniesieniu do kluczowej kwestii, jaką nieustannie pozostaje postulat
przejęcia całkowitej władzy nad terytorium Zachodniego Brzegu Jordanu).
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Pierwsza wojna Izraela (1948-1949)
Powstanie Izraela natychmiast doprowadziło do wywołania wojny przez pięć
państw arabskich. Przypadła ona na lata 1948-1949. Żydzi zmuszeni byli do obrony
na niemal całej długości granicy swego państwa. Walczyli przeciwko Libanowi i Syrii
na północy, Irakowi i Transjordanii (późniejszej Jordanii) na wschodzie i Egiptowi,
wspieranemu posiłkami sudańskimi, na południu. Do tego trzeba dołączyć jeszcze
walki wewnątrz kraju – z Palestyńczykami i ochotnikami arabskimi1. Stroną zwycięską ostatecznie okazała się armia izraelska – lepiej zorganizowana i uzbrojona,
która zajęła część terytorium arabskiego w Palestynie2 (z planu podziału opracowanego na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych – ONZ, było to dodatkowe
5 tys. km2). W dniu 7 stycznia 1949 r. wojna o niepodległość państwa zakończyła się.
Sukcesem Izraela była obrona oparta o własne siły militarne, dodatkowo pozyskał
on nowe terytoria, które nie zostały do niego włączone wcześniej na mocy planu
ONZ (całą Galileę i Negew z dostępem do Morza Czerwonego oraz pas nad Morzem
Śródziemnym aż do Gazy)3.
Przyczyn przegranej państw arabskich można doszukiwać się w braku skonsolidowanego planu ofensywy (z uwagi na brak współpracy i zaufania pomiędzy przywódcami), złym wyszkoleniu i dowodzeniu żołnierzy arabskich, braku odpowiednio
wysokiej motywacji w porównaniu ze stroną izraelską, która walczyła z wielkim
męstwem, z uwagi na świadomość obrony nowo proklamowanego państwa. Jednakże tragedia i porażka poniesione przez Palestyńczyków w izraelskiej walce o niepodległość nie spowodowały porzucenia przez nich narodowych aspiracji, lecz zapoczątkowały polityczną i zbrojną walkę o rozwikłanie kwestii palestyńskiej.
W wyniku podpisanych rozejmów Egipt otrzymał Strefę Gazy, a Transjordania
– Zachodni Brzeg Jordanu. Szacunkowo około 900 tys. Palestyńczyków (według
innych źródeł ich liczba była mniejsza – maksymalnie 600-750 tys. osób4) uciekło
lub zostało wygnanych z terenów izraelskiej okupacji, tworząc obozy uchodźców
w sąsiednich państwach arabskich – Libanie i Syrii – oraz na terenach kontrolowanych przez Transjordanię (Zachodni Brzeg Jordanu) i Egipt (Strefa Gazy)5. W ten sposób zrodziła się kwestia problemu uchodźców palestyńskich. Do tej pory nie jest
wiadome, ilu Palestyńczyków opuściło swoje domy. Szacunki różnią się bowiem
w zależności od źródła – dane izraelskie znacznie zaniżają ich liczbę, a palestyńskie
zawyżają. Jednak obie strony zgodnie przyznają, że w samym Izraelu pozostało
1

2

3

4

5

Szerzej na ten temat – zob. K. Kubiak, Pierwsza wojna bliskowschodnia 1947-1949. Studium
polityczno-wojskowe, Wrocław 2006.
1947-1948 – wojna palestyńska, serwis internetowy Izrael, http://www.izrael.badacz.org/historia/
1947wojna.html (data dostępu: 20 maja 2013).
D. Bensimon, E. Errera, Żydzi i Arabowie. Historia współczesnego Izraela, Warszawa 2000,
s. 160-161.
I. El-Cheikh, Uchodźcy palestyńscy. Stan dzisiejszy i perspektywy, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2005, nr 2, s. 121-145.
R. Balke, Izrael, Warszawa 2005, s. 66-68; A. Chojnowski, J. Tomaszewski, Izrael, Warszawa
2001, s. 152.
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około 150 tys. Palestyńczyków6. Dodatkowo brak jest zgody co do jednoznacznych
przyczyn, które wywołały palestyński exodus. Strona arabska oskarża Izrael o działania, których grot skierowany był na wypędzenie Palestyńczyków, co stanowić
miało część większego planu czystek etnicznych. Izrael natomiast utrzymuje, że
Palestyńczycy masowo opuszczali swoje domy na skutek apeli władców arabskich,
aby ułatwić przemarsz wojsk, po czym mieli powrócić z nimi po wygranej wojnie.
Nie sposób nie zauważyć, jak istotne miejsce w świadomości Palestyńczyków
zajmują wydarzenia z 1948 r. Relacje historyczne, utwory literackie oraz źródła
politologiczne do dzisiaj poruszają temat dotyczący losu uchodźców palestyńskich, pozbawienia ich ziemi i praw politycznych, upadku gospodarki. Każdego
roku Palestyńczycy upamiętniają dzień „katastrofy” – an Nakba – w którym
powstał niepodległy Izrael, a ich życie diametralnie zmieniło się. Masowo wychodzą wtedy na ulice, podnosząc hasła walki o prawo do powrotu dla uchodźców
oraz poprawę warunków swojego życia7. Należy zaznaczyć, że tragedia lat 19481949 nie zniweczyła aspiracji i dążeń niepodległościowych narodu palestyńskiego.
Wręcz przeciwnie – stała się niechybnie katalizatorem politycznej i zbrojnej walki
o „sprawę palestyńską”.
Warto podkreślić, że kwestia powrotu palestyńskich uchodźców jest jedną
z przeszkód na drodze do osiągnięcia porozumienia pokojowego z Izraelem. Jest niemalże pewne, że decydenci izraelscy nie wyrażą zgody na ten postulat, gdyż w sposób diametralny zmieniłoby to sytuację państwa, zarówno wewnętrzną, jak
i zewnętrzną. Można dodać także, że duża część wypędzonych do dzisiaj mieszka
w specjalnych obozach, bez perspektyw na zmianę sytuacji społecznej i gospodarczej8.

Wojna sześciodniowa (1967 r.)
Wojna czerwcowa z 1967 r. stanowi ważną cezurę w historii niepodległego państwa żydowskiego. Błyskawiczny atak przeprowadzony przez armię izraelską (chociaż z najwyższym wysiłkiem udało jej się zająć pozycję ofensywną) pozwolił na
zniszczenie egipskich samolotów jeszcze przed ich startem9. Ponadto doprowadził
6
7

8

9

M. Tessler, History of the Israeli-Palestinian Conflict, Bloomington 1994, p. 263.
The Palestinian-Israeli conflict from its origins to the present, serwis internetowy Middle East
Issues, http://www.middleeast.about.com/od/israelandpalestine/f/me080511.htm (data dostępu: 20 maja 2013).
Zintegrowanie setek tysięcy Palestyńczyków z mieszkańcami terytoriów przyjmujących okazało
się wręcz nierealne. Ich sytuacja była bardzo ciężka, choćby z uwagi na złe warunki ekonomiczne w samych państwach przyjmujących, rolniczy charakter ich gospodarek oraz brak wystarczającej liczby miejsc pracy. Ponadto barierą na drodze do adaptacji w nowej rzeczywistości okazała się postawa większości Palestyńczyków, którzy wierzyli, że ich pobyt w obozach jest przejściowy, a powrót do opuszczonych uprzednio domów zagwarantowany. Gdy okazało się inaczej,
obozy, z uwagi na rosnącą frustrację uchodźców, stały się miejscem rekrutowania bojowników
gotowych do podjęcia akcji sabotażowych i terrorystycznych przeciwko znienawidzonemu okupantowi. Zob. A. Chojnowski, J. Tomaszewski, op.cit., s. 109-113.
R. Balke, op.cit., s. 73-74.
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do zajęcia Półwyspu Synaj i Strefy Gazy, Wzgórz Golan, starego miasta w Jerozolimie
i Zachodniego Brzegu Jordanu10, co stanowiło najważniejszy rezultat działań wojennych. W czasie sześciu dni Izrael przesunął szalę zwycięstwa na swoją stronę i wysunął propozycję pokojowych rokowań, które jednak zostały odrzucone11. Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję nr 242, wzywającą państwo żydowskie do wycofania się z opanowanych terenów, podkreślając „niedopuszczalność zagarniania
terytorium za pomocą wojny”, równolegle uznając prawo Izraela do „istnienia
w bezpiecznych granicach”12.
Konsekwencją wojny z 1948 r. było wywłaszczenie i wygnanie setek tysięcy
Palestyńczyków – w rezultacie wojny czerwcowej scenariusz ten powtórzył się. Ze
Strefy Gazy i przede wszystkim z Zachodniego Brzegu Jordanu uciekło lub zostało
wypędzonych niemalże 300 tys. Palestyńczyków13 (w wielu przypadkach byli to ci
sami ludzie, którzy opuścili uprzednio Izrael w wyniku pierwszej wojny), co
powiększyło i tak ogromną liczbę uchodźców.
Zarówno w samym Izraelu, jak i w sąsiednich państwach arabskich, doszło
(i nadal dochodzi) do dyskusji i podziału opinii publicznej w kwestii postępowania
i polityki w stosunku do nabytych w czasie wojny terytoriów. Decydenci izraelscy
początkowo przychylni byli opcji zwrotu ziem (oprócz tych, które uważano za strategiczne pod względem zapewnienia bezpieczeństwa państwa i za wyjątkiem Jerozolimy Wschodniej) w zamian za gwarancję uznania swej suwerenności i pokój. Jednak z czasem – przy braku poważnych negocjacji – stanowisko to uległo przeobrażeniu, władze stawały się coraz bardziej niechętne zwrotowi jakiejkolwiek części
zagarniętych ziem14. W przypadku strony arabskiej wśród państw najbardziej radykalnych i przeciwnych Izraelowi pojawiały się głosy nawołujące do dalszego bojkotu i walki o wyzwolenie całej Palestyny. Inni – jak władcy Egiptu i Jordanii – obstawali przy rozwiązaniach pokojowych i dyplomatycznych. Z uwagi na brak jednoznacznego stanowiska oraz wzajemne animozje i poczucie nieufności pomiędzy
stronami nie udało się podpisać porozumienia pokojowego. Dodatkowym czynnikiem blokującym możliwość rozmów była asymetria potencjałów, która wykluczała
kwestię zadowalających obie strony zapisów. Zwycięski po wojnie Izrael, pewny
swojej pozycji i możliwości, nie był skłonny do żadnych ustępstw, zaś słabe i niepewne stanowisko państw arabskich nie pozwalało im stać się równorzędnym partnerem do negocjacji15.
10

11
12

13
14
15

The Six-Day War (June 1967), strona internetowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Państwa
Izrael, http://www.mfa.gov.il/MFA/AboutIsrael/History/Pages/The%20Six-Day%20War%20-%
20June%201967.aspx (data dostępu: 20 maja 2013).
J. Piotrowski, Spór o Palestynę, Warszawa 1983, s. 185.
J. Świeca, Bliskowschodni proces pokojowy. Idee – inicjatywy – dyplomacja, Katowice 1996,
s. 50-51. Zob. także: A. D. Epsztejn, Arabo-izrilskij konflikt i popytki jego uregulirowanija, [w:]
A. D. Epsztejn, W. Fiedorczenko (red.), Obszczestwo i politika sowriemiennowo Izraila, Moskwa
2002, s. 222-223.
B. White, Apartheid izraelski, Warszawa 2010, s. 55.
A. Bligh, The Political Legacy of King Hussein, London 2007, p. 120.
K. E. Schulze, Konflikt arabsko-izraelski, Warszawa 2010, s. 61-62.
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Rozwój polityki osadniczej a kwestia prawa międzynarodowego
Wojna z 1967 r. w sposób diametralny wpłynęła na zmianę sytuacji geostrategicznej w regionie. Zwycięstwo Żydów spowodowało w konsekwencji pozyskanie
nowych nabytków terytorialnych: Wzgórz Golan (kosztem Syrii), Zachodniego Brzegu Jordanu (kosztem Jordanii) oraz ponownie Synaju i Strefy Gazy (kosztem Egiptu).
Jednocześnie po zakończeniu wojny realną stała się kwestia wcielenia w życie koncepcji Wielkiego Izraela, która rozpoczęła trwającą do dziś debatę dotyczącą przyszłości i statusu zajętych terytoriów16.
Zarówno prawica, jak i lewica izraelskiej sceny politycznej, w swoich programach
wyborczych odwoływały się do potwierdzania prawa do żydowskiej obecności na terytoriach okupowanych, które określano mianem Judei i Samarii. Wybory
z 1977 r. i dojście do władzy frakcji prawicowej uznaje się za cezurę w analizie polityki osadniczej Izraela17. O ile lewica uznawała osadnictwo za realizację interesów bezpieczeństwa, o tyle prawica widziała w nim przedłużenie swoich aspiracji zbudowanych na ideologii18. Na przestrzeni kilkunastu lat kolejne rządy izraelskie wspierały
w mniejszym lub większym stopniu rozwój osadnictwa na Zachodnim Brzegu oraz
prowadziły na szeroką skalę politykę konfiskaty ziemi19 – do połowy lat 80. jej obszar
na Zachodnim Brzegu, który był dostępny dla Palestyńczyków, zmalał o ponad 40%20.
Rozpatrując kwestię rozwoju osadnictwa, należy wspomnieć o działalności
Bloku Wiernych (hebr. Gush Emunin), który powstał w 1974 r. a nieformalnie działał od zakończenia wojny sześciodniowej21. Jego członkowie wierzą, że obowiązkiem
Żydów jest zwiększanie obecności na Zachodnim Brzegu Jordanu jako na terenie
„podarowanym przez Boga ludowi Izraela”, gdyż przyspieszyć ma to przyjście Mesjasza. Pierwsze osiedle utworzono już w 1968 r. z inicjatywy Bloku, zaś w wyniku jego
dalszej działalności bardzo szybko wzrastała liczba kolejnych oraz tzw. stanowisk
(konstrukcji takich, jak namioty, przyczepy, budynki, stanowiących nowe zaczątki
osiedli). Prawo izraelskie odmawia legalności stanowiskom, uznając za dopuszczalne jedynie osiedla (settlements), jednak w świetle prawa międzynarodowego oba
rodzaje konstrukcji są nielegalne22.
16

17
18
19
20
21

22

A. Dowty, Confidence and Security Building. The Israeli Domestic Dimension, Notre Dame
1994, p. 81-83.
J. Świrkowicz, Narodziny izraelsko-palestyńskiego procesu pokojowego, Warszawa 2006, s. 56.
M. A. Heller, A Palestinian State. The Implications for Israel, Cambridge 1983, p. 112.
D. Peretz, The Arab-Israel Dispute, New York 1996, p. 74.
E. Weizman, Hollow Land, London 2007, p. 116.
Gush Emunim, strona internetowa Knesetu, http://www.knesset.gov.il/lexicon/eng/
gush_em_eng.htm (data dostępu: 20 maja 2013).
A. Bujak, Znaczenie osadnictwa żydowskiego na Zachodnim Brzegu Jordanu w izraelsko-palestyńskich negocjacjach pokojowych, [w:] A. Kapiszewski (red.), Świat arabski w procesie przemian. Zmiany społeczne i kulturowe oraz reformy polityczne, Kraków 2008, s. 284-285. Podobny kierunek w swojej działalności obrał Światowy Kongres Żydów, który postuluje nieograniczony rozwój żydowskiego osadnictwa dla zapewnienia bezpieczeństwa państwu otoczonemu
dookoła przez sąsiadów arabskich.
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Tabela nr 1. Wzrost liczby ludności na terytoriach okupowanych w latach 1972-2010
Rok Zachodni Brzeg Strefa Gazy
1972

1 182

700

Jerozolima Wsch. Wzgórza Golan
8 649

77

10 608

8 700

158 700

1985

44 100

1 900

1989

69 800

3 000

117 100

10 000

199 900

1992

101 100

4 300

141 000

12 000

258 400

1995

133 200

5 300

157 300

13 400

309 200

1999

177 411

6 337

170 123

15 313

369 184

2000

192 976

6 678

172 250

15 955

387 859

184 057

17 793

460 838

0

24

103 900

25

Ogółem

2005

258 988

2009

299 440

0

191 960

19 248

510 648

2010

314 132

0

198 629

19 797

534 224

Źródło: opracowanie własne na podstawie Comprehensive Settlement Population 1972-2010, strona
internetowa Foundation for Middle East Peace, http://fmep.org/settlement_info/settlement-info-andtables/stats-data/comprehensive-settlement-population-1972-2006 (data dostępu: 20 maja 2013).

Co istotne, przyczyną postępującej akcji osadniczej w latach 90. był także szereg
ulg i regulacji przyjmowanych przez koleje rządy. Przykładowo państwo dofinansowywało w dużym stopniu osady zakwalifikowane do kategorii priorytetowej (określonej jako „A”; było ich bardzo dużo), przyznając także wiele bezzwrotnych pożyczek (np. na zakup mieszkania), ulg (na materiały budowlane, zakup kolejnego
lokum) czy redukcję podatków (nawet o 10%). Rezultatem takiej polityki był wzrost
liczby mieszkań – datowany od 1993 r. do wybuchu drugiej intifady – z 20,4 tys. do
31,4 tys. Za rządów Ehuda Baraka (lata 1999-2001) oddano ich do użytku ponad
4,8 tys. Liczba osadników przewyższyła pod koniec XX w. 191,5 tys.25
Obecnie według danych pochodzących z raportu Biura Narodów Zjednoczonych
ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (United Nations Office for the Coordination
of Humanitarian Affairs – OCHA) z 2012 r. na Zachodnim Brzegu znajduje się około
121 kolonii żydowskich, które można określić mianem „osiedli”26. Zamieszkuje je
23
24

25

26

Dane w tym przypadku pochodzą z 1986 r.
Rząd izraelski w lutym 2005 r. podjął decyzję o jednostronnym wycofaniu się ze Strefy Gazy.
W okresie od 15 sierpnia do 12 września 2005 r. ewakuowano stamtąd wszystkie żydowskie
osiedla.
Settler Population Growth East and West of Barrier, strona internetowa Foundation for Middle
East Peace, http://www.fmep.org/settlement_info/settlement-info-and-tables/stats-data/settlerpopulation-growth-east-and-west-of-barrier (data dostępu: 20 maja 2013).
The Humanitarian Impact of Israeli Settlement Policies, strona internetowa Biura Narodów
Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej, http://www.ochaopt.org/documents/
ocha_opt_settlements_FactSheet_December_2012_english.pdf (data dostępu: 21 maja 2013).

40

Zachodni Brzeg Jordanu w świetle interesów izraelsko-palestyńskich

ponad 500 tys. osadników żydowskich, z czego 198 tys. żyje w osiedlach zbudowanych wokół Jerozolimy27. Kolonie żydowskie zakładane są często w sposób niekontrolowany, spontanicznie przez tzw. osadników ideologicznych, bez oficjalnej zgody
władz izraelskich (często jednak mogą otrzymać one ochronę wojskową już na etapie powstawania). Zaczątkiem nowych osiedli – tzw. przyczółkami (outposts) – których obecnie jest około 100, mogą być prymitywne struktury, jak choćby metalowe
kontenery czy drewniane budynki otoczone drutem kolczastym (w 2012 r. rząd izraelski zatwierdził budowę trzech nowych osiedli w miejsce owych „przyczółków”)28.
Izraelskie osiedla na Zachodnim Brzegu są nielegalne w świetle umów i paktów
międzynarodowych. Przykładowo poprzez ich tworzenie doszło do naruszenia Konwencji genewskiej o ochronie osób cywilnych podczas wojny (IV konwencji genewskiej), której art. 49 podnosi wprost, iż zabronione jest przesiedlanie ludności cywilnej kraju okupującego na tereny kraju okupowanego (co ma miejsce w przypadku
polityki Izraela w stosunku do terenów okupowanych)29. Izraelska okupacja Palestyny narusza szereg przepisów prawa międzynarodowego, decyzji Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (MTS), rażąco łamie Powszechną deklarację praw
człowieka i inne akty chroniące prawa człowieka. Co więcej, na Zachodnim Brzegu
stosowane są dwa systemy i normy prawne – jeden wobec osadników, czyli ludności żydowskiej (izraelskie prawo cywilne), a drugi, odmienny, w stosunku do Palestyńczyków (izraelskie prawo wojskowe), co stanowi jawną dyskryminację z uwagi
na kwestie narodowościowe30.
Począwszy od roku 1967 wojskowe władze Izraela na Zachodnim Brzegu stworzyły skomplikowany reżim praw wojskowych, który umożliwił przejęcie i kontrolowanie dużych obszarów wspomnianego terytorium. Głównymi środkami zastosowanymi w tym celu są nakazy rekwizycji, deklaracje zmieniające status prawny ziemi na
„tereny państwowe”, wywłaszczenie ziem tzw. nieobecnych (Absentee Property Law),
tworzenie zamkniętych wojskowych stref bezpieczeństwa, rezerwatów przyrody oraz
zamkniętych stref granicznych i buforowych wokół osiedli izraelskich. Sięgając po tak
skomplikowane mechanizmy prawno-biurokratyczne, Izrael przejął kontrolę nad
około 60% ziemi Zachodniego Brzegu Autonomii Palestyńskiej, głównie na rzecz budowy osiedli izraelskich i przygotowania terenów pod ich dalszą ekspansję.
27

28

29

Według szacunkowych danych na przestrzeni ostatnich 20 lat skala przyrostu liczby osadników
na Zachodnim Brzegu wynosiła od 4% do 6% rocznie. Zob. M. Bishara, Palestine/Israel: Peace or
Apartheid, London 2004, p. 134-135.
Wpływ izraelskiej polityki osadnictwa na sytuację humanitarną, strona internetowa ruchu Kampania Solidarności z Palestyną, http://www.kampania-palestyna.pl/wp-content/uploads/
2013/01/Raport-OCHA-got.pdf (data dostępu: 20 maja 2013). Zob. także: strona internetowa pozaparlamentarnego ruchu politycznego Peace Now (Shalom Achshav) dążącego do przekonania izraelskiej opinii publicznej i rządu do konieczności osiągnięcia porozumienia z Palestyńczykami
w zamian za ustępstwa terytorialne (formuła „ziemia za pokój”) – What is an outpost?, strona internetowa ruchu Peace Now, http://peacenow.org.il/eng/node/286 (data dostępu: 20 maja 2013).
Konwencja genewska o ochronie osób cywilnych podczas wojny (IV konwencja genewska),
Genewa, 12 sierpnia 1949 r., strona internetowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej, https://www.msw.gov.pl/ftp/OCK/dokumenty_Prawo_MPH/1949_12_VIII_IV%
20konwencja_genewska.pdf (data dostępu: 20 maja 2013).
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Palestyńska obecność na Zachodnim Brzegu Jordanu
W odpowiedzi na politykę okupacyjną Izraela w grudniu 1987 r. w Strefie Gazy
i na Zachodnim Brzegu rozpoczął się społeczny bunt, który określono mianem „intifady” („rewolucji kamieni”)31. Należy zaznaczyć, że jego początek miał charakter czysto spontaniczny. Iskrą zapalną, prowadzącą do rozpoczęcia rozruchów i zamieszek,
był wypadek z dnia 8 grudnia 1987 r., kiedy to izraelska ciężarówka wojskowa zderzyła się z osobowym pojazdem wiozącym czterech Palestyńczyków, którzy zginęli.
Pogrzeb ofiar w Dżabaliji przerodził się w demonstrację narodu palestyńskiego
wymierzoną przeciw Izraelowi. Masowe niezadowolenie zaowocowało wybuchem
ogólnonarodowego powstania, które szybko rozprzestrzeniło się ze Strefy Gazy na
obszar Zachodniego Brzegu32. W odpowiedzi na jego wybuch żołnierze izraelscy
otrzymali zgodę na stosowanie, obok gumowych kul, również broni palnej i ostrej
amunicji. Na skutek rewolucji rozpoczęto proces „karania” społeczeństwa palestyńskiego – buldożery burzyły domy zatrzymanych palestyńskich aktywistów, przeprowadzano także masowe aresztowania i represje na szeroką skalę.
W kontekście oceny intifady należy odnotować zasadność stwierdzenia, iż Izrael nie poradził sobie z wyzwaniem, jakim była. Dla Organizacji Wyzwolenia Palestyny oznaczała ona wygraną, na co wskazywać może nawet analiza opinii społeczności międzynarodowej, otwarcie krytykującej izraelskie represje. Palestyńczycy umocnili swoją tożsamość narodową, pokazali potrzebę budowy własnych struktur politycznych oraz wnieśli do dyskusji międzynarodowej problem samostanowienia
i walki o własne państwo33. Co istotne, powstanie to było pierwszą tak wyraźną
oznaką buntu, sprzeciwu i frustracji wobec polityki okupacyjnej Izraela i wszelkim
działaniom podejmowanym przez niego w imię „zapewniania bezpieczeństwa” oraz
rozwijającemu się na szeroką skalę osadnictwu na terytoriach okupowanych
i utrudnionemu dostępowi do wody.
Kolejne z istotnych wydarzeń z punktu widzenia historii współczesnego państwa palestyńskiego to druga intifada (intifada Al-Aksa). Rozpoczęła się ona 28 września 2000 r. od – odczytanej jako jawna prowokacja – wizyty Ariela Szarona – przywódcy izraelskiej prawicowej partii politycznej Likud – na Wzgórzu Świątynnym34.
Po raz drugi Palestyńczycy uciekli się do masowej przemocy, pokazując tłumione od
30

31

32

33

34

Raport OCHA: Wpływ izraelskiej polityki osadnictwa na sytuację humanitarną, strona internetowa ruchu Kampania solidarności z Palestyną, http://www.kampania-palestyna.pl/
index.php/2013/01/14/raport-ocha-wplyw-izraelskiej-polityki-osadnictwa-na-sytuacje-humanitarna/ (data dostępu: 20 maja 2013).
J. Piotrowski, Główne kierunki zmian w polityce wewnętrznej i zagranicznej Izraela, Warszawa
1976, s. 111.
Z. Schriff, E. Ya'ari, Intifada: The Palestinian Uprising – Israel's Third Front, London 1989,
p. 38-42.
Ibidem, p. 87. Szerzej na ten temat – zob. 1987-1991 – intifada, serwis internetowy Izrael,
http://izrael.badacz.org/historia/intifada.html (data dostępu: 21 maja 2013).
2000-2001 – intifada Al-Aksa, serwis internetowy Izrael, http://izrael.badacz.org/historia/
al_aksa.html (data dostępu: 21 maja 2013).
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dawna negatywne emocje z powodu bezowocnego procesu pokojowego postrzeganego jako realizacja zapędów hegemonicznych Izraela35. Dodatkowym bodźcem było
pogorszenie warunków życia oraz rozczarowanie postawą przywódców.
Strona palestyńska (ludność cywilna) bardzo szybko rozpoczęła starcia z izraelskim okupantem. Już następnego dnia po wspomnianej wizycie pod meczetem AlAksa zastrzelono pięciu Palestyńczyków. Początkowo druga intifada przebiegała
podobnie jak pierwsza – naprzeciw izraelskiej armii i policji stanęli Palestyńczycy
trzymający w rękach kamienie (dopiero później do walki włączyła się uzbrojona
ludność). Zastrzelony 30 września 2000 r. 12-letni Mohamed El-Durra uznany został
za „symbol palestyńskiego ruchu oporu” oraz męczeństwa narodu w imię uzyskania
upragnionej suwerenności36. Co ciekawe, swoistym novum w przeprowadzonych
akcjach i starciach były zamachy samobójcze i ostrzał prymitywnymi rakietami typu
Qassam.
Jednym ze skutków powstania palestyńskiego był poważny dylemat izraelskiej
mniejszości arabskiej dotyczący postawy wierności wobec państwa, którego byli
obywatelami a gestów solidarności z własnym narodem. Gwałtowny przebieg walk
oraz ogólne zmęczenie polityką Izraela w stosunku do Arabów z Palestyny, skłoniły
mniejszość do poparcia w licznych strajkach i demonstracjach (zresztą po raz pierwszy w tak wyraźny sposób) strony palestyńskiej. Co istotne, owe akty solidarności
z ludnością terytoriów okupowanych spowodowały wzrost niechęci ludności
żydowskiej z Izraela wobec Arabów-Izraelczyków, powodując rozpoczęcie publicznej
debaty o kwestii ich wysiedlenia z terenów państwa izraelskiego. Chociaż emocje
wzbudzone intifadą z czasem osłabły, do dziś ich pozostałością są stosunki pełne
nieufności i niechęci.
Wydarzenia czasu intifady Al-Aksa wpłynęły na wzrost krytyki poczynań rządów Izraela. Za przejaw takiej tendencji może posłużyć raport tzw. komisji Mitchela (z kwietnia 2001 r.), w którym wezwano zaangażowane w konflikt strony do podjęcia wspólnych negocjacji oraz odejścia od przemocy. W wyważonym stylu odniesiono się do polityki osadniczej Izraela, określając ją mianem „agresywnej”37.
Jedną z odpowiedzi państwa izraelskiego, zajmującego twarde stanowisko
wobec postaw Palestyńczyków i głosów krytyki społeczności międzynarodowej,
było objęcie stanowiska premiera przez Ariela Szarona (zastąpił on w lutym 2001 r.
Ehuda Baraka38) oraz początek realizacji długofalowej strategii jednostronnego
35
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K. E. Schulze, op.cit., s. 122.
A. Dawber, The killing of 12-year-old Mohammed al-Durrah in Gaza became the defining image
of the second intifada. Only Israel claims it was all a fake, strona internetowa dziennika „The
Independent”, http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/the-killing-of-12yearoldmohammed-aldurrah-in-gaza-became-the-defining-image-of-the-second-intifada-only-israelclaims-it-was-all-a-fake-8624311.html (data dostępu: 21 maja 2013).
K. Bojko, Izrael a aspiracje Palestyńczyków 1987-2006, Warszawa 2006, s. 171.
Na skutek impasu w negocjacjach izraelsko-arabskich, wybuchu drugiej intifady i problemów
natury bezpieczeństwa, we wrześniu 2000 r. doszło do upadku mniejszościowego lewicowego
rządu Ehuda Baraka. Po wyborach z dnia 7 lutego 2001 r. stanowisko premiera objął Ariel Szaron. Już od samego początku wdrożył on kurs zdecydowanej walki z palestyńskim terroryzmem.
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oddzielenia Izraela od terenów palestyńskich. Nowy premier jawnie dążył do izolacji Jasera Arafata na arenie międzynarodowej. Poza tym w ramach przyjętego
kursu polityki zakładał także fizyczne oddzielenie od Palestyny, czego wyrazem
było rozpoczęcie budowy muru wzdłuż Zachodniego Brzegu od końca 2002 r. Jego
całkowita długość ma wynieść 709 km39. Z reguły przybiera on postać stalowego
ogrodzenia o wysokości prawie czterech metrów, miejscami zaś betonowego płotu
wyposażonego w czujniki elektroniczne, który wzmocniony został z jednej strony
zasiekami z drutu kolczastego, a z drugiej rowem mającym zapobiec staranowaniu
przez samochody. Bariera posiada 66 bramek (dane z 2008 r.), ale jedynie przez
39 z nich Palestyńczycy mogą przejść na drugą stronę40. Trasa muru w 85% przebiega przez palestyńskie terytoria, a nie wzdłuż umownej granicy z 1967 r.41 Co
istotne, konstrukcja niemalże „wdziera się” w ziemie palestyńskie, celowo pozostawiając po stronie „izraelskiej” ważne kolonie. W ten sposób około 10% terenów
znalazło się pomiędzy murem a „zieloną linią”, która stanowi uznaną przez społeczność międzynarodową granicę42. W efekcie dziesiątki Palestyńczyków zostało
przypisanych do „ziemi niczyjej” oddzielonej od reszty Zachodniego Brzegu oraz
zmuszonych do walki o prawo do pozostania na terenie swych posiadłości. Należy dodać, że po stronie „izraelskiej” znalazła się większość ziem uprawnych oraz
zasobów wodnych43.
Mur w diametralny sposób wpłynął na warunki życia społeczności palestyńskiej. Przecina pola, odgradzając rolników od ich upraw, utrudnia ludziom
dotarcie do miejsc pracy, szkół, ujęć wody pitnej, odcina od siebie rodziny i bliskich. Niejednokrotnie położone niedaleko od siebie wioski i osady stały się
zupełnie niedostępne. Jak szacuje OCHA, utworzono niemalże 540 punktów
kontrolnych, blokad dróg oraz innych fizycznych barier, które ograniczają Palestyńczykom swobodę przemieszczania się po Zachodnim Brzegu. Wszystkie te
środki mają na celu ochronę nielegalnych osadników żydowskich oraz wprowadzenie ułatwień w podróży pomiędzy Izraelem a koloniami na Zachodnim Brzegu44.
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The Separation Barrier, strona internetowa organizacji B'Tselem – The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories, http://www.btselem.org/separation_barrier
(data dostępu: 21 maja 2013).
The Humanitarian Impact of Israeli Settlement Policies…, op.cit.
Dokładny przebieg bariery bezpieczeństwa oraz mapy z rozmieszczeniem osiedli i punktów
kontrolnych – zob. Map of Settlements in the West Bank – 2011, strona internetowa ruchu
Peace Now, http://peacenow.org.il/eng/content/map-settlements-west-bank-2011 (data dostępu: 21 maja 2013).
B. White, op.cit., s. 95. Zob. także: Wpływ izraelskiej polityki osadnictwa…, op.cit.
A. Vitullo, The long economic shadow of the wall, [w:] M. Sorkin (ed.), Against the Wall, New
York 2005, p. 100-112.
Raporty dotyczące polityki Izraela i opisujące sytuację na terytoriach okupowanych – zob. strona internetowa ruchu Kampania solidarności z Palestyną, http://www.kampaniapalestyna.pl/index.php/category/raporty/ (data dostępu: 21 maja 2013).
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Budowa bariery pokazuje dylemat zderzenia się interesów bezpieczeństwa
narodowego z wymogiem przestrzegania praw człowieka45. Orzeczenie wydane
w 2004 r. przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości podkreśliło, że żadne
państwo okupacyjne nie może kształtować polityki wobec okupowanego terytorium
w sposób niekontrolowany, bez uwzględniania i respektowania przyjętych prawem
regulacji. Dodatkowo sędziowie orzekli, że decyzja o budowie muru na okupowanym terytorium palestyńskim (włącznie z Jerozolimą Wschodnią) oraz wprowadzony wraz z nią reżim pozostają sprzeczne z obowiązującym powszechnie prawem
międzynarodowym46. Zdaniem MTS Izrael powinien udostępnić święte miejsca
(z terenów zajętych w 1967 r.) wyznawców innych niż judaizm religii oraz zakończyć
jawną dyskryminację i naruszenia praw człowieka powstałe w wyniku wzniesienia
budowli (w drodze rozbiórki jej elementów). Winien także zwrócić zajęte bezprawnie terytoria, a w przypadkach niemożliwych wypłacić należne odszkodowania.
Odrzucenie opinii przez Izrael pokazuje, iż Rada Bezpieczeństwa ONZ powinna
wzmocnić wysiłki zmierzające do uregulowania stosunków pomiędzy stronami47.

Zachodni Brzeg Jordanu w narracji izraelskiej i palestyńskiej
Okupacja izraelska wiąże się z potężną presją wymierzoną wobec społeczeństwa palestyńskiego. Obie strony skupiają swoje wysiłki, aby osiągnąć zasadniczy
cel – kontrolę nad Zachodnim Brzegiem Jordanu. Obszar ten, wraz z Jerozolimą
Wschodnią, liczy 5 640 km2. Jego znaczenie dla stron związane jest z kilkoma czynnikami. Po pierwsze, właśnie tam znajduje się centrum decyzyjne Palestyńczyków
– najważniejsze miasta (jak Ramallah), siedziba władz Autonomii Palestyńskiej, największe skupisko ludności palestyńskiej (wyłączając Jordanię). Dodatkowo na tym
45

46

47

W przeprowadzonym w 2004 r. sondażu około 80% mieszkańców Izraela wyraziło swoją aprobatę względem budowy muru bezpieczeństwa. Jednak są także jawni przeciwnicy takiego rozwiązania. Do tej grupy zaliczyć należy aktywistów działających pod egidą założonego w 1997 r.
Izraelskiego Komitetu przeciwko Wyburzeniom Domów (The Israeli Committee Against House
Demolitions), który podejmuje walkę o zaprzestanie wyburzeń domów Palestyńczyków oraz
zakończenie okupacji terytoriów Zachodniego Brzegu. W drugiej grupie znaleźć można także
członków ruchu Anarchiści przeciwko Murowi (Anarchists Against the Wall). Został on założony w 2003 r. na skutek wydarzeń mających miejsce w miejscowości Mas'ha, gdzie 96% pól
uprawnych, po wzniesieniu muru, znalazło się po stronie izraelskiej. Zob. Our mission and
vision, strona internetowa Izraelskiego Komitetu przeciwko Wyburzeniom Domów,
http://www.icahd.org/who-we-are (data dostępu: 21 maja 2013); About AATW, strona internetowa ruchu Anarchiści przeciwko Murowi, http://www.awalls.org/about_aatw (data dostępu:
21 maja 2013).
Legal Consequences of the Construction of a Wall In the Occupied Palestinian Territory. Advisory Opinion, 9 July 2004, strona internetowa Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości,
http://www.icj-cij.org/docket/index.php?pr=71&p1=3&p2=1&case=131&p3=6 (data dostępu:
21 maja 2013). Tekst całego orzeczenia – zob. strona internetowa Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, http://www.icj-cij.org/docket/files/131/1497.pdf (data dostępu: 21 maja
2013).
Ibidem.
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obszarze znajdują się najważniejsze miejsca dla wyznawców islamu – religii większości Palestyńczyków48. Dla nich ma zatem wartość narodową i duchową (zgodnie
z planami jest fundamentem pod powstanie niepodległego państwa). Arabscy
sojusznicy sprawy palestyńskiej sprzeciwiają się okupacji Zachodniego Brzegu, krytykując Izrael i odmawiając mu prawa do przejęcia tych ziem. Nie sposób nie zaznaczyć, że dla mieszkających tam od wieków Palestyńczyków jest to po prostu ojczyzna, którą zamieszkiwali ich przodkowie, wiodący pasterską egzystencję, nieodzownie wpisaną w pewien unikalny krajobraz (stąd przypisują sobie oni wyłączne
prawa do przebywania i sprawowania kontroli nad terytorium Zachodniego Brzegu).
O podobnym symbolicznym i rzeczywistym znaczeniu można mówić w przypadku omawiania postaw i pozycji strony żydowskiej. Dla Izraela tereny te związane są z przykazaniami religijnymi. To historyczne ziemie, nazwane Judeą i Samarią,
które stanowią kolebkę narodu żydowskiego. Dodatkowo mają one wartość religijną nie tylko dla Żydów z Izraela, ale również dla wyznawców judaizmu z innych
stron świata. Religijni osadnicy swoją obecność w Judei i Samarii traktują jako obowiązek wynikający z wiary. Jako wyznawcy ortodoksyjnego judaizmu wierzą, że
ponowne zasiedlenie tych ziem przez ludność żydowską stanowi etap świętej historii odkupienia i zapowiedź nadejścia Mesjasza, z kolei ruch syjonistyczny to element zbawczego planu Boga.
Pomimo tego, że obszar Zachodniego Brzegu nie jest siedzibą ważnych instytucji
politycznych decydentów izraelskich (narodowym centrum pozostaje aglomeracja
wokół Tel Awiwu oraz Zachodnia Jerozolima, która nie jest zaliczana do Zachodniego
Brzegu), nie sposób odmówić mu ważnego statusu strategicznego rozpatrując kwestie
bezpieczeństwa narodowego. Sprawowanie kontroli nad nim pozwala odsuwać ewentualne zagrożenia od najważniejszych miast izraelskich (odległość od miast palestyńskich w stosunku do najważniejszych miast izraelskich oraz linii brzegowej Morza
Śródziemnego jest niewielka; dla przykładu – z miasta Kalkilja najkrótsza linia poprowadzona do brzegu morskiego wynosi około 12 km, a do Tel Awiwu – 17 km) i opiera jego realne granice o rzekę Jordan i Morze Martwe. W przypadku braku takiej
zwierzchności wrogie państwo palestyńskie sąsiadowałoby z kluczowymi centrami
izraelskimi, co wymagałoby od decydentów izraelskich nieustannego stanu gotowości49. Należy jednak podkreślić, że nieprzypadkowe rozmieszczenie osiedli izraelskich
wskazuje na ewentualną gotowość do rezygnacji z części Zachodniego Brzegu. Największe miejscowości i ich skupiska rozciągają się bowiem w pobliżu granic (przykładowo osady wokół Jerozolimy czy blok Ecjon) oraz na terenach słabiej zaludnionych
przez Palestyńczyków (np. region wokół miejscowości Ariel)50, tworząc niejako grani-
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A. Skorek, Wpływ radykalnych grup religijnych osadników żydowskich na konflikt bliskowschodni, [w:] R. Bania, K. Zdulski (red.), Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe w regionie Bliskiego Wschodu i północnej Afryki (MENA) u progu XXI wieku, Łódź 2012, s. 57.
B. Iwasiów-Pardus, Ziemia Izraela dla ludu Izraela zgodnie z Torą Izraela, [w:] A. Mrozek-Dumanowska (red.), W poszukiwaniu prawdziwej wiary. Współczesne ruchy odnowy religijnej w państwach pozaeuropejskich, Warszawa 1995, s. 79.
A. Skorek, op.cit., s. 58.
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cę oddzielającą od nich. Potwierdzeniem owego zamierzenia jest również wspomniany przebieg budowy muru, poprzez który Izrael tworzy politykę faktów dokonanych, równocześnie wpływając na prawdopodobne przerwanie ciągłości terytorialnej przyszłego państwa palestyńskiego oraz destabilizację życia wewnątrz niego.

Podsumowanie
Reasumując, problem konfliktu interesów pomiędzy stronami żydowską i palestyńską w kontekście zagadnień geopolitycznych wydaje się być obecnie daleki od
pozytywnego rozwiązania. Dla Izraela dopuszczenie do powstania państwa palestyńskiego na całym Zachodnim Brzegu oznaczałoby dramatyczne pogorszenie niekorzystnych warunków strategicznych i poziomu bezpieczeństwa militarnego. Bliżej
nieokreślona perspektywa rozwiązania tego problemu generuje zatem dalsze napięcia i eskalację antagonizmów w regionie. Warto jednak zaznaczyć, że sprawa palestyńska to obecnie jeden z dogodnych środków nacisku i wywierania presji na Izrael, zarówno w sensie strategicznym, jak i propagandowym, wykorzystywany przez
państwa arabskie oraz – coraz częściej – przez Zachód.

Streszczenie
W wyniku wygranej w 1967 r. wojny pod okupacją izraelską znalazł się
Zachodni Brzeg Jordanu. Z uwagi na znaczenie zajętych terytoriów (m.in. bliskość granicy z Jordanią oraz kwestie religijne) doszło do szybkiego rozwoju
polityki osadniczej Izraela. Zarówno prawica, jak i lewica izraelskiej sceny politycznej, w swoich programach wyborczych odwoływały się do potwierdzania
prawa do żydowskiej obecności na terytoriach okupowanych. Konfiskaty ziem
należących do Palestyńczyków – mieszkańców Zachodniego Brzegu – oraz
ustawodawstwo Izraela wymierzone w ograniczanie praw ludności palestyńskiej doprowadziły do wzrostu niechęci i nienawiści pomiędzy stronami, ostatecznie zaś do otwartych konfliktów i walk (najbardziej drastycznymi okazały
się intifady – „rewolucje kamieni” z lat 1987 i 2000). Wzajemnie wykluczające
się interesy stron, a głównie dążenie do przejęcia przez Izrael całkowitej kontroli nad Zachodnim Brzegiem Jordanu, nieustannie generują napięcia i eskalację antagonizmów w regionie. Polityka osadnicza Izraela pokazuje wyraźny
dylemat, z którym spotykają się decydenci – próby zagwarantowania bezpieczeństwa państwa powiązane są z przyzwoleniem na naruszenia praw społeczności palestyńskiej. Co istotne, w świetle umów i paktów międzynarodowych izraelskie osiedla na Zachodnim Brzegu oraz konstrukcja muru (którego
budowa została rozpoczęta w 2003 r., aby oddzielić ziemie izraelskie od palestyńskich) są uznane za twory nielegalne, co z kolei powoduje, iż sprawa palestyńska zaczęła być wykorzystywana jako środek nacisku i wywierania presji
na Izraelu, zarówno w sensie strategicznym, jak i propagandowym. Analiza
przebiegu wydarzeń pozwala wysnuć ostateczny wniosek, iż każdy kolejny
fragment muru, nieugięta postawa i nieufność pomiędzy stronami oraz dalszy
rozwój izraelskiej polityki osadniczej oddalają pokojowe rozwiązanie konfliktu na bliżej nieokreśloną przyszłość.
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Irański program nuklearny –
struktura i cele
Wprowadzenie
Program nuklearny Iranu od 2002 r. stanowi jeden z głównych punktów zapalnych międzynarodowej debaty o nieproliferacji broni masowego rażenia. Ponad
10-letnie zabiegi dyplomatyczne oraz ekonomiczne odbywają się przy wyraźnym
podziale na dwie strony prezentujące odmienne podejście do zagadnienia nuklearyzacji Iranu. Kraje rozwinięte ze Stanami Zjednoczonymi oraz Europą Zachodnią
na czele starają się powstrzymać rozwój irańskiego programu, wysuwając na pierwszy plan groźbę jego militaryzacji. Państwa rozwijające się, przede wszystkim Iran
wraz z Ruchem Państw Niezaangażowanych, podkreślają prawo każdego z krajów do
korzystania z cywilnej energii nuklearnej i przeciwstawiają się samej idei hegemonii kilku wybranych mocarstw atomowych.
Artykuł analizuje strukturę i stan irańskiego programu nuklearnego na maj
2013 r. oraz jego prawdopodobne cele. Analiza oparta jest na oficjalnych dokumentach Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA)1, Konferencji Przeglądowych Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (The Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons – NPT)2 oraz publikacjach i analizach wykonanych
przez różne ośrodki badań3. Artykuł podzielono na cztery części. W pierwszej zana-
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W szczególności na kwartalnych raportach dyrektora generalnego MAEA dotyczących implementacji przez Iran układów zabezpieczających reżim NPT oraz rezolucji Rady Bezpieczeństwa
Organizacji Narodów Zjednoczonych na temat irańskiego programu nuklearnego. Określenie
„ostatni raport” odnosi się do raportu przedłożonego 22 maja 2013 r. (International Atomic
Energy Agency, Implementation of the NPT Safeguards Agreement and relevant provisions of
Security Council resolutions in the Islamic Republic of Iran Report by the Director General,
22 May 2013, GOV/2013/27).
Głównie na dokumentach Drugiej Przygotowawczej Sesji Komitetów do Przeglądowej Konferencji NPT 2015, która odbyła się w Genewie w dniach od 22 kwietnia do 3 maja 2013 r.
Głównie m.in. Congressional Research Service, The Nuclear Threat Initiative, The Institute for
Science and International Security, Wisconsin Project on Nuclear Arms Control, James Martin
Center for Nonproliferation Studies.
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lizowano proces wydobycia, konwersji, przetwarzania oraz wzbogacania kluczowego dla irańskiego programu pierwiastka – uranu. W części drugiej zaprezentowane
zostały cywilne aspekty wykorzystywania uranu przez Iran, zaś w trzeciej – możliwe implikacje militarne. W podsumowaniu – bazując na przedstawionych
danych – podjęta została próba odpowiedzi na pytanie o cele irańskiego programu
nuklearnego.
Iran jako strona układu zabezpieczającego reżim NPT, zawartego w 1974 r.
z MAEA4, do maja 2013 r. zadeklarował 16 ośrodków nuklearnych oraz 9 lokacji,
które znajdują się poza nimi5, jako miejsca w których aktualnie przechowywane,
przetwarzane lub wykorzystywane są materiały atomowe objęte nadzorem MAEA
w myśl układu. Ze względu na cykliczne monitorowanie tych materiałów6 mało
prawdopodobne wydaje się, aby aktualnie Iran był w stanie prowadzić na swoim
terytorium prace lub badania z materiałami rozszczepialnymi w innych, niezgłoszonych do MAEA ośrodkach7. Ponadto wątpliwe jest, aby władze z Teheranu były
w stanie stworzyć dodatkowe sekretne instalacje nuklearne bez zwracania uwagi
opinii międzynarodowej. Wymagania techniczne dla prowadzenia takiej działalności, jak i nieustanna uwaga służb wywiadowczych Stanów Zjednoczonych8
i innych krajów, czynią taką opcję mało prawdopodobną, co pokazał przykład
ośrodka wzbogacania w Fordow9.

4

5

6

7

8

9

International Atomic Energy Agency, Agreement between Iran and the Agency for the application of safeguards in connection with The Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons,
13 December 1974, INFCIRC/214.
Wszystkie zewnętrzne lokacje wiążą się z medycznym wykorzystaniem techniki nuklearnej
i znajdują się w szpitalach. Zob. International Atomic Energy Agency, GOV/2013/27, p. 3.
Głównie poprzez trzy procedury: faktyczną weryfikację zapasów (physical inventory verification), dostarczane przez Iran kwestionariusze informujące o celach poszczególnych instalacji
(design information questionnaires) oraz weryfikację owych informacji (design information
verification).
Przy tej okazji należy jednak podkreślić, iż same raporty dyrektora generalnego MAEA dotyczące kwestii Iranu zawierają zastrzeżenia, m.in. co do nieimplementacji protokołu dodatkowego
NPT przez Iran, co skutkuje konkluzją o ograniczonych możliwościach weryfikacji innych niezadeklarowanych materiałów rozszczepialnych. Zob. International Atomic Energy Agency,
GOV/2013/27, p. 13.
„National Security Advisor Donilon asserted in November 2011 that United States can detect
any additional secret Iranian enricment facilities”. Cytat za: P. K. Kerr, Iran's Nuclear Program:
Status, p. 37, strona internetowa Institute for Science and International Security,
http://www.isisnucleariran.org/assets/pdf/CRS_Iran_August2009.pdf (data dostępu: 12 maja
2013); T. Donilon, Iran And International Pressure: An Assessment Of Multilateral Effort To
Impede Iran's Nuclear Program, strona internetowa The Brookings Institution, http://www.brookings.edu/events/2011/11/22-iran-nuclear-program (data dostępu: 1 maja 2013).
Irańczycy od 2006 r. rozbudowywali tam w sekrecie ośrodek wzbogacania uranu, lecz jak okazało się w roku 2009, niemal od samego początku był on monitorowany przez zagraniczne służby wywiadowcze. Zob. P. K. Kerr, op.cit., p. 17-19. Por. M. ElBaradei, Gra pozorów, arsenał
nuklearny a dyplomacja, Wrocław 2011, s. 309.
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Uran – wydobycie, konwersja, wzbogacenie, przetwarzanie
Wydobycie rudy uranu, która jest naturalnym stanem występowania tego metalu, odbywa się w kopalniach Saghad oraz Gchine10. Następnie bloki skalne są kruszone, mielone oraz poddawane procesowi ługowania, przez co otrzymują sproszkowaną postać tzw. yellowcake, czyli oczyszczonego uraninitu (U308). Iran posiada
dwa ośrodki, gdzie tego typu obróbka jest możliwa – nieopodal Gchine oraz w Ardakan (rozpoczął działalność w połowie 2013 r.)11. „Republika ajatollahów” najprawdopodobniej będzie starała się zwiększyć rodzime możliwości wydobywcze i przetwórcze rudy uranu ze względu na wyczerpujące się zapasy z importu. Jeszcze
w połowie lat 70. XX w. Iran otrzymał około 531 ton „yellowcake” z Republiki Południowej Afryki12, jednak już od 2009 r. eksperci donosili o kurczących się zapasach13.
Jednocześnie ze względu na sankcje nałożone przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) aktualnie Iran nie jest w stanie sprowadzić
surowca z zagranicy.
Oczyszczony uraninit w sproszkowanej postaci, czyli „yellowcake” (U308), składa się w większości (ponad 99%) z izotopu uranu U-238, który jest nierozszczepiany.
Niecałe 1% stanowi kluczowy dla technologii atomowej rozszczepialny izotop U-235,
dlatego też, aby zwiększyć jego koncentrację, surowiec podlega dalszej obróbce. Najpierw naturalne U308 jest poddawane konwersji do postaci sześciofluorku uranu
UF614. Iran dokonuje tej operacji w Ośrodku Konwersji Uranu (Uranium Conversion
Facility – UFC), który znajduje się w Centrum Technologii Nuklearnej w Isfahanie15.
Otrzymany poprzez konwersję gaz, jakim jest UF6, może być następnie wzbogacany,
co oznacza zwiększanie procentowego udziału izotopu U-235. Występują dwie moż-

10

11

12

13

14

15

P. K. Kerr, op.cit., p. 24. Por. D. Albright, J. Shire, P. Brannan, Is Iran running out of yellowcake?, p. 3-5, strona internetowa Institute for Science and International Security, http://isis-online.org/uploads/isis-reports/documents/Iran_Yellowcake_11Feb2009.pdf (data dostępu: 1 maja
2013).
Co prezentować ma film wyemitowany 19 kwietnia 2013 r. przez irańską telewizję – zob. Extraction of yellow cake from Saghand Mine for Uranium Conversion Facility of Esfahan, film
zamieszczony w serwisie YouTube.com, http://www.youtube.com/watch?v=o5Bhpuu0ooM
(data dostępu: 15 maja 2013).
D. Albright, J. Shire, Iran's Uranium Stockpile Dwindling, strona internetowa Institute for
Science and International Security, http://isis-online.org/isis-reports/detail/irans-uranium-orestockpile-dwindling/ (data dostępu: 1 maja 2013).
Ibidem. Por. Unclassified Report to Congress on the Acquisition of Technology Relating to
Weapons of Mass Destruction and Advanced Conventional Munitions, Covering 1 January to
31 December 2011, p. 3, strona internetowa Federation of American Scientists, http://www.fas.org/
irp/threat/wmd-acq2011.pdf (data dostępu: 1 maja 2013).
Konwersja i wzbogacanie uranu, strona internetowa atom.edu.pl, www.atom.edu.pl/
index.php/technologia/cykl-paliwowy/wydobycie-uranu/108.html?task=view (data dostępu:
15 maja 2013).
Iran łącznie wytworzył tam jak do tej pory 550 ton tzw. naturalnego UF6, czyli gazu niewzbogaconego od wyjściowego poziomu 1% izotopu U-235. Zob. International Atomic Energy Agency,
GOV/2013/27, p. 8.
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liwości wzbogacania16 – jedną jest metoda dyfuzji gazowej, drugą zaś metoda wirówkowa. Zarówno Iran, jak i większość krajów wzbogacających uran, używa drugiej
z nich, w której UF6 jest wprowadzany do specjalnych wirówek i poprzez pracę wirników oraz różnicę ciężaru izotopów U-238 i U-235 możliwe jest oddzielenie i koncentracja gazu z większym procentowo udziałem U-235. Jest to proces długotrwały
oraz żmudny, zaś dla zwiększenia efektywności wirówki łączone są w liczące ich
nawet kilkaset kaskady. Efektywność, czyli ilość i czas w jakim wzbogacany jest
uran, zależy także od technologii wykonania samych wirówek, które występują
w różnych generacjach. W wypadku Iranu w większości są to najstarsze technologicznie wirówki typu IR-1, ale także coraz nowsze modele IR-2m, IR-4 czy IR-6.
Proces wzbogacania uranu jest najbardziej kontrowersyjną częścią irańskiego
programu nuklearnego. Dzieje się tak, ponieważ rozbudowa infrastruktury oraz rozwój technologii pozwalającej na wzbogacanie uranu mogą być wykorzystane zarówno w celach pozyskania energii atomowej dla cywilnych reaktorów, jak i tworzenia
głowic nuklearnych. Na potrzeby reaktorów atomowych uran wzbogaca się albo do
poziomu 3-5% izotopu U-235 (low enriched uranium – LEU), albo też powyżej 20%
(high enriched uranium – HEU)17. LEU wykorzystywany jest jako paliwo w reaktorach lekkowodnych, zaś HEU – ciężkowodnych. Poddając HEU dalszemu wzbogaceniu aż do poziomu około 90% izotopu U-235 otrzymuje się materiał, który może być
zastosowany w głowicach atomowych. Dlatego też to właśnie sprawa wstrzymania
wzbogacania uranu przez Teheran jest główną kwestią poruszaną w negocjacjach
pomiędzy Iranem a grupą P5+118. Jak do tej pory nie udało się jednak przeforsować
jakiegokolwiek proponowanego rozwiązania mówiącego o umiędzynarodowieniu
irańskiego nuklearnego cyklu paliwowego, co skutkowałoby wzbogacaniem irańskiego uranu poza granicami „republiki ajatollahów”19.
Iran aktualnie wzbogaca uran w dwóch ośrodkach – Natanz oraz Fordow. Pierwszy z nich zawiera dwie instalacje: Zakład Wzbogacania Paliwa (Fuel Enrichment
Plant – FEP) oraz Pilotażowy Zakład Wzbogacania Paliwa (Pilot Fuel Enrichment
Plant – PFEP). FEP służy produkcji UF6 wzbogaconego do 5% U-235, ostatni raport
16

17

18

19

Prowadzone są badania także nad innymi metodami wzbogacania, m.in. poprzez użycie lasera,
czego prawdopodobnie próbował dokonać Iran przed 2003 r. Zob. B. Slavin, How Reliable Is
Intelligence on Iran's Nuclear Program, p. 3, strona internetowa Atlantic Council (za pośrednictwem Internet Archive), http://web.archive.org/web/20130312094456/http://acus.org/files/
publication_pdfs/403/091511_ACUS_IranNuclear.PDF (data dostępu: 1 czerwca 2013).
Rozróżnienie LEU oraz HEU – zob. International Atomic Energy Agency, Management of high
enriched uranium for peaceful purposes: Status and trends, p. 2, strona internetowa Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, http://www-pub.iaea.org/mtcd/publications/pdf/te_
1452_web.pdf (data dostępu: 1 maja 2013).
Grupa P5+1 – pięciu stałych członków Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny, Francja, Wielka Brytania) oraz Niemcy. Państwa te prowadzą negocjacje z Iranem na temat jego instalacji nuklearnych od 2006 r.
Historia negocjacji – zob. M. ElBaradei, op.cit., s. 304-308, 317-324. Por. K. Katzman, Iran: U.S
Concernes and Policy Responses, p. 34-36, strona internetowa Departamentu Stanu Stanów
Zjednoczonych Ameryki, http://fpc.state.gov/documents/organization/198066.pdf (data dostępu: 1 maja 2013).
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MAEA zawiera informacje o 13 555 działających wirówkach generacji IR-1 i 689 generacji IR-2m oraz o kolejnych blokach i kaskadach będących w fazie przygotowania.
W PFEP dwie z sześciu kaskad wirówek przeznaczone są do produkcji UF6 wzbogaconego do 20% U-235, zaś pozostałe cztery służą badaniom przy wzbogacaniu do
poziomu 5%. Ostatni raport MAEA wylicza następującą liczbę działających tam wirówek: 19 IR-1, 165 IR-2m, 183 IR-4, jedną IR-5, 14 IR-6, trzy IR-6s. Ośrodek w Fordow
budzi więcej kontrowersji niż instalacje z Natanz, zarówno ze względu na to, iż przeznaczony jest do produkcji większych ilości UF6 wzbogaconego do 20% U-235, jak
i ze względu na swoje umiejscowienie. Zakład Wzbogacania Paliwa Fordow (Fordow
Fuel Enrichment Plant – FFEP) znajduje się we wnętrzu góry, w byłej bazie Korpusu Strażników Rewolucji20 zlokalizowanej nieopodal świętego miasta Qum. Według
ostatniego raportu MAEA 696 wirówek IR-1 w czterech kaskadach wzbogaca tam
uran, zaś pozostałe 12 kaskad nie zostało jeszcze wypełnionych UF6 . Co ciekawe,
Teheran trzykrotnie zmieniał zapisy dotyczące celu funkcjonowania ośrodka, przedkładając zmienione kwestionariusze dotyczące FFEP21.
Łącznie według ostatniego raportu MAEA Iran wzbogacił 8,96 ton UF6 o poziomie do 5% U-235, z których 6,357 tony pozostaje w formie UF6, natomiast reszta
została dalej przetworzona. Jeżeli chodzi o UF6 wzbogacony do poziomu 20%, Iran
wytworzył 324 kilogramy, z których 182 pozostają w formie UF6, zaś reszta została
dalej przetworzona.
Wzbogacony uran w formie gazu UF6 (zarówno LEU, jak i HEU) może podlegać
dalszej obróbce. W Centrum Technologii Nuklearnej w Isfahanie oprócz wspomnianego wcześniej UFC znajdują się także inne ośrodki zajmujące się przetwarzaniem
uranu: Zakład Wytwarzania Paliwa (Fuel Manufacturing Plant – FMP) oraz Zakład
Wytwarzania Płyt Paliwowych (Fuel Plate Fabrication Plant – FPFP). UFC zajmuje się
konwersją gazu UF6 do sproszkowanej postaci tlenku uranu (IV) (UO2) oraz bezpośrednią konwersją rudy uranu do UO2. Następnie FMP odpowiada za wytworzenie
zespołów paliwowych dla reaktorów atomowych poprzez produkcję granulek, które
wypełniane są sproszkowanym uranem w formie UO2. FPFP zajmuje się natomiast
konwersją 20-procentowego UF6 do postaci U3O8 oraz wytwarzaniem płyt paliwowych zawierających ten właśnie wysoko wzbogacony U3O8. Jak do tej pory poprzez
działalność w tych trzech ośrodkach Iran otrzymał 24 kilogramy UO2 o poziomie
3,34% U-235, 63,1 kilograma U3O8 o poziomie do 20% U-235, sześć zespołów paliwowych zawierających uran wzbogacony do 20% U-235 oraz trzy zespoły paliwowe
zawierające uran wzbogacony do 3,34% U-23522.

20

21
22

Jest to elitarna formacja wojskowa stojąca na straży „islamskiej rewolucji” odpowiadająca przed
najwyższym przywódcą duchowym Iranu oraz posiadająca znaczne wpływy ekonomiczne oraz
polityczne w kraju.
International Atomic Energy Agency, GOV/2013/27, p. 5.
Ibidem, p. 8.
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Cywilne wykorzystanie uranu – reaktory atomowe
Przetworzony w pręty lub płyty paliwowe uran jest instalowany w reaktorach
atomowych, które znajdują się w elektrowniach lub ośrodkach badań. Jak zostało
wspomniane, w zależności od poziomu wzbogacenia uranu LEU staje się paliwem
dla rektorów lekkowodnych, zaś HEU – dla ciężkowodnych.
Najstarszym reaktorem w Iranie jest reaktor badawczy w Teheranie, który
wybudowano i zaopatrzono w paliwo jeszcze w latach 60. XX w. przy pomocy Amerykanów. Po 1979 r. zaprzestano jego użytkowania, następnie w latach 90. przy
pomocy Argentyńczyków został on przebudowany oraz zaopatrzony w prawie
20-procentowe paliwo atomowe23. Ze względu na wyczerpanie się argentyńskiego
paliwa od 2012 r. reaktor operuje dzięki irańskim rdzeniom LEU24. Umiejscowiony
w Teherańskim Centrum Badań Nuklearnych reaktor o oryginalnej mocy 5 MWt25
jest wykorzystywany do badań i wytwarzania izotopów medycznych służących
leczeniu nowotworów.
Reaktor w Busher, którego moc sięga 1000 MWt, znajduje się w elektrowni atomowej na brzegu Zatoki Perskiej. Jest on lekkowodny, jego budowę rozpoczęto jeszcze w latach 70. przy pomocy niemieckiej firmy Siemens. Po 1979 r. zaprzestano
budowy, w latach 90. wznowiono prace przy udziale rosyjskich kontrahentów. Ostatecznie w roku 2008 dostarczono rosyjskie LEU, zaś reaktor rozpoczął pracę trzy lata
później26. W elektrowni Busher planowana jest także budowa dwóch kolejnych bliźniaczych reaktorów27.
Chyba najbardziej kontrowersyjny jest – pozostający wciąż w fazie budowy –
ciężkowodny reaktor w Arak o mocy 40 MWt wraz z pobliskim Zakładem Produkcji
Ciężkiej Wody. Oficjalnie reaktor ma być w pełni sprawny pod koniec 2014 r., kiedy
ma przejąć rolę reaktora z Teheranu i służyć do badań oraz wytwarzania izotopów
medycznych. „Ciężka woda”, która produkowana jest w działającym już zakładzie
w Arak28, służy jako moderator do reaktorów atomowych, ale może być także wyko23

24

25

26

27

28

Argentyńczycy przebudowali reaktor tak, aby operował on na LEU wzbogaconym do 19,57%,
a nie jak miało to miejsce pierwotnie na HEU 93-procentowym. Zob. FACTBOX – Teheran Research Reactor, strona internetowa Agencji Informacyjnej Reutera, http://in.reuters.com/article/2012/02/16/iran-nuclear-reactor-idINDEE81F04620120216 (data dostępu: 1 maja 2013).
D. Blair, Iran claims significant advance in nuclear programme, strona internetowa dziennika
„The Telegraph”, http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iran/9084121/Iranclaims-significant-advance-in-nuclear-programme.html (data dostępu: 15 maja 2013).
Reaktor od lat 90. ze względu na ograniczone zasoby paliwa wykorzystywał najprawdopodobniej jedynie 3 MWt. Zob. Nuclear Sites. Tehran Research Reactor, strona internetowa Institute
for Science and International Security, http://www.isisnucleariran.org/sites/detail/tehran (data
dostępu: 12 maja 2013).
Według ostatniego raportu MAEA podczas inspekcji, która odbyła się w Busher w dniach 11-12
maja 2013 r., Irańczycy oświadczyli, iż reaktor został wyłączony. Zob. International Atomic Energy Agency, GOV/2013/27, p. 13.
Bushehr Nuclear Power Plant (BNPP), strona internetowa Nuclear Threat Initiative,
http://www.nti.org/facilities/184/ (data dostępu: 16 maja 2013).
International Atomic Energy Agency, GOV/2013/27, p. 8.
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rzystywana przy budowie bomby atomowej. Ponadto jeżeli reaktor takiego typu, jak
ten w Arak, rozpocznie działanie, istnieje techniczna możliwość, aby ze zużytego
w nim paliwa odzyskać znaczne ilości nagromadzonego plutonu z izotopem PU-239,
który – podobnie jak wzbogacony uran z U-235 – jest materiałem mogącym posłużyć do stworzenia głowicy atomowej.
Ostatnimi trzema są miniaturowe reaktory badawcze zlokalizowane w Centrum Technologii Nuklearnej w Isfahanie. Wszystkie służą celom badawczym oraz
są oparte na technologii dostarczonej przez Chiny29.

Militaryzacja?
Kontrowersje oraz obawy związane z irańskim programem nuklearnym ogniskują się wokół możliwości militarnego wykorzystania technologii oraz instalacji
atomowych. W tym miejscu przeanalizowano jedynie techniczne możliwości militaryzacji, kwestia chęci politycznych i społecznych uwarunkowań została omówiona w ostatniej części artykułu.
Główny problem polega na praktycznym braku rozróżnienia pomiędzy cywilnym oraz militarnym charakterem programu atomowego aż do końcowej jego fazy.
Dzieje się tak, ponieważ materiały rozszczepialne mogące posłużyć do budowy głowicy – wzbogacony uran lub pluton – występują także w programach cywilnych
i dopiero w ostatniej ich fazie mogą być odpowiednio wzbogacone lub odseparowane tak, aby zyskać cechy niezbędne do wykorzystania w głowicy. Dopóki reaktor
w Arak pozostaje nieczynny, Iran nie jest w stanie odseparować w najbliższym czasie znacznych ilości plutonu z izotopem PU-239 z żadnego ze swoich reaktorów30,
dlatego też najprostszą dostępną opcją militaryzacji jest dla niego pozyskanie odpowiedniej ilości wzbogaconego uranu.
Proces jego uzyskiwania można podzielić na trzy etapy: pierwszy to wzbogacenie wystarczającej ilości LEU na poziomie 3-5%, drugi to wzbogacenie tych zasobów
do poziomu około 20%, a więc uzyskanie odpowiedniej ilości LEU/HEU, trzeci to
wzbogacenie HEU do poziomu około 90% U-235. Najbardziej czasochłonne są dwa
pierwsze etapy, natomiast ostatni – przy posiadaniu odpowiedniej technologii – jest
29

30

Są nimi miniaturowy neutronowy reaktor źródłowy, ciężkowodny zero mocy reaktor i lekkowodny reaktor podkrytyczny. Zob. Nuclear Sites. Esfahan, strona internetowa Institute for
Science and International Security, http://www.isisnucleariran.org/sites/detail/esfahan/ (data
dostępu: 12 maja 2013).
Należy zwrócić uwagę na to, że sam reaktor w Teheranie, mimo iż korzysta z prawie 20-procentowego uranu, nie operuje na tzw. ciężkiej wodzie i jest ponad 10 razy słabszy, jeżeli porównamy jego moc do mocy powstającego reaktora w Arak. Skutkuje to znacznie mniejszą liczbą
zespołów paliwowych, a co za tym idzie także zużytego paliwa. Według raportów MAEA reaktor
z Teheranu zawiera 33 zespoły paliwowe, zaś reaktor w Arak został zaprojektowany na 150
zespołów. Zob. International Atomic Energy Agency, Implementation of the NPT Safeguards
Agreement and relevant provisions of Security Council resolutions in the Islamic Republic of
Iran Report by the Director General, 21 February 2013, GOV/2013/6, p. 11; Idem, GOV/2013/27,
p. 7.
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o wiele krótszy. W wypadku Iranu pierwszy etap został osiągnięty w początkowych
miesiącach 2009 r.31 Aktualnie irański program znajduje się na etapie drugim. Należy nadmienić, że Teheran nie przekroczył jeszcze progu wzbogacania uranu ponad
20% U-235, jednak produkuje on znaczące ilości LEU wzbogaconego do poziomu
19,57%, co daje możliwość w dość krótkim czasie wzbogacenia tych materiałów do
poziomu powyżej 20%. „Czerwona linia” dla zatrzymania irańskiego programu,
nakreślona przez izraelskiego premiera Benjamina Netanjahu podczas przemówienia przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ (ZO ONZ) we wrześniu 2012 r.32, dotyczyła właśnie tej dostatecznej ilości zmagazynowanego uranu około 20-procentowego,
pozwalającego przejść z etapu drugiego do trzeciego.
Problem polega na rozpiętości analiz dotyczących faktycznej ilości UF6 niezbędnej do wyprodukowania jednej głowicy atomowej przy uwzględnieniu irańskiej
technologii. Większość mediów oraz opracowań przyjmuje ją na poziomie 250-260
kilogramów około 20-procentowego UF6, jednak należy pamiętać, że może to być od
ponad 100 do ponad 300 kilogramów33. Aktualnie ze 182 kilogramami około 20-procentowego UF6 Teheran balansuje na owej „czerwonej linii”, jednak nie przekracza
jej. Udaje się to m.in. dzięki konwertowaniu wzbogaconego UF6 do postaci U3O8,
czyli sproszkowanego uraninitu. U3O8 nie da się bezpośrednio poddać dalszemu
wzbogacaniu, co niejako wyłącza go z kalkulacji militarnych, niemniej należy zwrócić uwagę na to, iż Teheran może zmagazynować wzbogacony uraninit, a następnie
znów przekonwertować go do postaci gazu UF6, co jest technicznie możliwe34. Spekulując nad ewentualnym przekroczeniem przez Iran izraelskiej „czerwonej linii”

31

32

33

34

Pomimo małych rozbieżności co do niezbędnej ilości LEU przy technologicznych możliwościach
Iranu, wszelkie wyliczenia oscylują w okolicach ponad tony, zaś powołując się na raport dyrektora generalnego MAEA z lutego 2009 r. można zauważyć, że ilość zmagazynowanego LEU wynosiła 1,01 tony. Zob. International Atomic Energy Agency, Implementation of the NPT Safeguards Agreement and relevant provisions of Security Council resolutions 1737 (2006), 1747
(2007), 1803 (2008) and 1835 (2008) in the Islamic Republic of Iran Report by the Director General, 19 February 2009. Por. D. Albright, J. Shire, IAEA Report on Iran, p. 2, strona internetowa
Institute for Science and International Security, www.isisnucleariran.org/assets/pdf/IAEA_
Report_Analysis.pdf (data dostępu: 16 maja 2013); D. Albright, J. Shire, P. Brannan, Has Iran
Achieved a Nuclear Weapons Breakout Capability? Not Yet, But Soon, p. 2, strona internetowa
Institute for Science and International Security, www.isisnucleariran.org/assets/pdf/
LEU_Iran.pdf (data dostępu 16 maja 2013).
Zob. 'Nuclear Iran same as nuclear-armed al-Qaeda': Netanyahu full UN 2012 speech, film
zamieszczony w serwisie YouTube.com, www.youtube.com/watch?v=gsu2jI1WdUE (data
dostępu: 15 maja 2013).
Zob. G. S. Jones, Iran's Rapid Expansion of its Enrichment Facilities Continues as the Entire
Nonproliferation System Threatens to Unravel Centrifuge Enrichment and the IAEA May 22,
2013 Safeguards Update, p. 3-4, strona internetowa Nuclear Policy 101, http://nuclearpolicy101.org/wp-content/uploads/2013/05/Iran-Enrichment-Update-05-2013.pdf (data dostępu:
4 czerwca 2013).
M. Hibbs, Reconverting Iran's U3O8 to UF6, strona internetowa Carnegie Endownment for International Peace, http://carnegieendowment.org/2013/04/27/reconverting-iran-s-u3o8-to-uf6/
g1nm (data dostępu: 1 czerwca 2013).
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i wejściem w etap trzeci, należy uwzględnić także polityczne kalkulacje Teheranu,
o czym w dalszej części artykułu. W tym miejscu należy zauważyć, że gdyby zapadła
decyzja o próbie wzbogacenia uranu do poziomu bojowego, zajęłoby to Irańczykom
od jednego do kilku miesięcy i zostało zauważone przez inspektorów MAEA35.
Posiadanie wzbogaconego uranu lub plutonu nie jest jeszcze jednoznaczne
z posiadaniem głowicy atomowej. Niezbędna jest przede wszystkim technologia
pozwalająca na zapoczątkowanie reakcji łańcuchowej, czyli posiadanie zapalnika do
głowicy. Występują dwa typy takiej technologii – działa lub implozji. Jak dotąd istnieją jedynie niepotwierdzone podejrzenia, jakoby Iran przed 2002 r. prowadził
badania nad militarnymi aspektami wykorzystania broni atomowej36. Ponadto
MAEA w raporcie z listopada 2011 r. zawarła listę podejrzeń dotyczących irańskich
prac nad technologiami militarnymi po 2002 r., mogącymi mieć atomowe implikacje37. Od tamtej pory Agencja w swych raportach podkreśla, iż Iran nie dostarczył
wystarczających informacji pomocnych w zbadaniu sprawy. Od 2011 r. MAEA interesuje się ponadto instalacją militarną w Parchin – ośrodku wojskowym, w którym
od 2000 r. znajduje się duża komora przystosowana do wybuchów testowych. Monitorując ośrodek poprzez satelity, MAEA zauważyła szczególną aktywność samego
kontenera oraz terenów wokół niego od stycznia 2012 r. Jak do tej pory Agencja nie
była w stanie zweryfikować wątpliwości związanych z tą instalacją, gdyż Iran
odmawia wstępu do Parchin, podtrzymując stanowisko, iż jest to część infrastruktury wojskowej niezwiązana w żaden sposób z kwestiami nieproliferacji broni atomowej38.

Cele. Podsumowanie
Oficjalnie wszyscy przedstawiciele władz irańskich podkreślają wyłącznie
cywilny charakter programu nuklearnego, który ma zapewnić krajowi znaczne uniezależnienie od innych źródeł energii. Przede wszystkim od ropy oraz gazu, co
pozwolić ma na zwiększenie dochodów z eksportu tych surowców. Oprócz oficjal35

36
37

38

Ponadto eksperci przedstawiają różne wyliczenia co do łącznego czasu potrzebnego dla wzbogacenia wystarczającej ilości 90-procentowego HEU oraz skutecznej militaryzacji tych zasobów
w głowicy. Wahają się one pomiędzy jednym a kilkunastoma miesiącami, zważywszy na problemy technologiczne, jakie może mieć Teheran przy próbie zaaplikowania uranu do głowicy
atomowej. Zob. M. Zarif, The Iranian Nuclear Program: Timelines, Data, and Estimates V6.0,
strona internetowa Iran Tracker, http://www.irantracker.org/nuclear-program/zarif-timelinesdata-estimates-february-28-2013 (data dostępu: 2 czerwca 2013). Por. C. H. Kahl, M. G. Dalton,
M. Irvine, Risk and Rivarly. Iran, Israel and the Bomb, p. 9-10, strona internetowa Center for
a New American Security, http://www.cnas.org/files/documents/publications/CNAS_RiskandRivalry_Kahl_0.pdf (data dostępu: 2 czerwca 2013).
Informacje takie pochodzą z tzw. laptopa śmierci. Zob. B. Slavin, op.cit., p. 6-7.
Zob. International Atomic Energy Agency, Implementation of the NPT Safeguards Agreement
and relevant provisions of Security Council resolutions in the Islamic Republic of Iran, Report
by the Director General, 8 November 2011, GOV/2011/65.
International Atomic Energy Agency, GOV/2013/27, p. 10.

57

Robert Siudak

nego stanowiska powtarzanego przez Irańczyków wielokrotnie – czy to na forum
ONZ, czy podczas negocjacji z grupą P5+1 – najwyższy przywódca duchowy Iranu
wydał dwie fatwy religijne potępiające broń atomową jako grzech przeciw islamowi39. Warto zwrócić także uwagę na inicjatywę utworzenia strefy wolnej od broni
atomowej na Bliskim Wschodzie, której pomysłodawcą i promotorem jest Iran. Od
1974 r. Teheran podejmuje zabiegi zarówno na forum ONZ, jak i w ramach reżimu
NPT, chcąc w ostatnich latach wpłynąć głównie na Izrael. Podkreśla on przy tej okazji niezgodną z założeniami NPT oraz rezolucjami ZO ONZ40 hegemonię atomową
Izraela w regionie.
Należy pamiętać także, że niezależnie od skomplikowanej struktury władzy
w „republice ajatollahów”, zarówno najwyższy przywódca oraz jego konserwatywne
otoczenie polityczne, jak i reformatorzy, włącznie z przywódcami „opozycyjnego”
Zielonego Ruchu, oraz wszyscy liczący się politycy szczebla centralnego czy lokalnego, popierają cywilny program atomowy. Dzieje się tak, ponieważ ma on znaczące
poparcie w samym społeczeństwie i jest dla wielu Irańczyków symbolem odbudowującej się potęgi państwa. Według badań przeprowadzonych w 2011 r. 87% ankietowanych Irańczyków mocno popierało cywilny program atomowy Iranu, a prawie
wszyscy respondenci (98%) podkreślali prawo każdego narodu do cywilnego wykorzystywania energii nuklearnej41. Warto zauważyć, iż zarówno według oficjalnego
stanowiska Teheranu, jak i w opinii samych Irańczyków, „republika ajatollahów”
jak do tej pory wykorzystuje jedynie pokojowo energię atomową, co jest zgodne ze
wszystkimi międzynarodowymi traktatami, z NPT na czele42.
Jeżeli chodzi o potencjalną chęć militaryzacji, to zastanawiająca w tym kontekście wydaje się także duża ilość wzbogacanego LEU, zarówno 5-, jak i prawie 20-pro39

40

41

42

Zob. Nuclear weapons are a sin, says Iran's Ayatollah Ali Khamenei, strona internetowa The
National, http://www.thenational.ae/news/world/middle-east/nuclear-weapons-are-a-sin-saysirans-ayatollah-ali-khamenei (data dostępu: 31 maja 2013). Por. M. Eisenstadt, M. Khalaji, Nuclear Fatwa: Religion and Politics in Iran's Proliferation Strategy, strona internetowa The
Washington Institute, https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/nuclearfatwa-religion-and-politics-in-irans-proliferation-strategy (data dostępu: 13 maja 2013).
Zob. Preparatory Committee for the 2015 Review Conference of the Parties to the Treaty on the
Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Establishment of a nuclear-weapon-free zone in the
Middle East. Report submitted by the Islamic Republic of Iran pursuant to paragraph 9 of section IV of the conclusions and recommendations for follow-on actions adopted at the 2010
Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons,
26 April 2012, NPT/CONF.2015/PC.I/7, strona internetowa Organizacji Narodów Zjednoczonych, http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=NPT/CONF.2015/PC.I/7 (data dostępu: 5 maja 2013).
S. B. Elson, A. Nader, What Do Iranians Think? A Survey of Attitudes on the United States, the
Nuclear Program, and the Economy, Santa Monica 2011, p. 11.
Zob. Preparatory Committee for the 2015 Review Conference of the Parties to the Treaty on the
Non-Proliferation of Nuclear Weapons, The inalienable right to develop research, production
and uses of nuclear energy for peaceful purposes. Working paper submitted by the Islamic
Republic of Iran, 26 April 2012, NPT/CONF.2015/PC.I/WP.31, strona internetowa Organizacji
Narodów Zjednoczonych, http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=NPT/CONF.2015/
PC.I/WP.31 (data dostępu: 5 maja 2013).
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centowego, kilkukrotnie przewyższająca potrzeby istniejących reaktorów. Teheran
twierdzi, iż materiał przeznaczony jest na paliwo dla kolejnych reaktorów atomowych, które mają być zbudowane w najbliższej przyszłości43. Według przytaczanych
już badań irańskie społeczeństwo niechętnie patrzy na możliwość militaryzacji –
41% badanych zdecydowanie sprzeciwia się takiemu rozwiązaniu, podczas gdy
popiera je jedynie 32%44.
Analizując strukturę i cele irańskiego programu atomowego możemy wyróżnić
co najmniej siedem możliwych scenariuszy jego rozwoju. Po pierwsze, całkowicie
cywilny program nuklearny będący trwałym i niezależnym źródłem energii, oparty
na kilkunastu reaktorach lekkowodnych wykorzystujących w całości wytwarzany
przez Iran LEU. Po drugie, program cywilny oparty na kilku reaktorach lekkowodnych i reaktorze w Arak, oscylujący na poziomie wspominanej „czerwonej linii”,
pozwalający na zgromadzenie progowej ilości wzbogaconego do około 20% UF6 lub
U3O8, co ma miejsce aktualnie. Po trzecie, program cywilny skutkujący zgromadzeniem wystarczającej ilości HEU pozwalającej na produkcję broni atomowej, co dałoby Iranowi możliwość jej posiadania w okresie od jednego do kilku miesięcy od podjęcia takiej decyzji i co oznaczałoby przekroczenie „czerwonej linii”. Po czwarte,
słabo rozwinięty program cywilny pozostający na poziomie kilku reaktorów lekkowodnych i reaktora w Arak oraz ograniczony program militarny, dzięki czemu Iran
wytworzyłby niedużą liczbę głowic atomowych, co zwiększyłoby jego możliwości
militarne i polityczne, zapewniając odstraszanie atomowe. Po piąte, program cywilny pozostający na poziomie zaprezentowanym w scenariuszu czwartym oraz
zaawansowany program militarny, przy czym program cywilny byłby jedynie rodzajem przykrywki dla rozwoju technologii nuklearnej, która zostałaby następnie
wykorzystana do wytworzenia dużej liczby głowic nuklearnych i oparcia doktryny
militarnej państwa na broni atomowej. Po szóste, rozwinięty program cywilny oraz
ograniczony militarny, oparte na dużej liczbie reaktorów lekkowodnych i ciężkowodnych i ze strategią militarną na wzór scenariusza czwartego. Po siódme, zarówno cywilny, jak i militarny program, rozwinięte do znaczących rozmiarów, co oznaczałoby wybudowanie kilkunastu reaktorów oraz zastosowanie podobnej strategii
militarnej, jak w scenariuszu piątym45.
Biorąc pod uwagę polityczne kalkulacje, sytuację międzynarodową związaną
z sankcjami, uwarunkowania regionalne oraz możliwości techniczne władz w Teheranie, najbardziej prawdopodobne wydają się scenariusze drugi, trzeci lub czwarty.
Należy jednak pamiętać, że realizacja któregokolwiek z nich jest zależna nie tylko od
woli politycznej prezydenta lub najwyższego przywódcy Islamskiej Republiki, ale
także od możliwych działań militarnych Izraela lub Stanów Zjednoczonych, mających na celu zatrzymanie rozwoju irańskiego programu atomowego.
43
44
45

International Atomic Energy Agency, GOV/2013/27, p. 12.
S. B. Elson, A. Nader, op.cit, p. 11.
Należy zauważyć, iż wszelkie scenariusze zakładające militaryzację, musiałyby wiązać się z ekspulsją inspektorów MAEA i wystąpieniem Iranu z NPT lub też z pracami w sekretnych, niewykrytych ośrodkach.
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Streszczenie
Irański program nuklearny niezmiennie od ponad dekady stanowi punkt
zapalny w stosunkach Iranu z mocarstwami, w szczególności ze Stanami Zjednoczonymi. Aby lepiej zrozumieć dynamikę oraz sedno tej politycznej burzy,
niezbędna jest analiza jego kształtu, technicznych możliwości oraz prawdopodobnych celów. Iran jest aktualnie w stanie samodzielnie wydobywać i konwertować uran oraz wzbogacać jego izotopy wykorzystywane w technologiach
nuklearnych. „Republika ajatollahów” zwiększa ponadto zapasy wysoko wzbogaconego uranu. Jeżeli nie zostaną one zdegradowane do poziomu nisko wzbogaconego, mogą zostać wykorzystane w ciężkowodnych reaktorach lub też
posłużyć jako materiał do stworzenia głowic nuklearnych. Iran posiada aktualnie dwa aktywne reaktory lekkowodne – w Teheranie oraz w Busher. Największe kontrowersje budzi, wciąż pozostający w fazie instalacji oraz testów,
ciężkowodny reaktor w Arak. Odnosząc się do możliwości militaryzacji, należy zwrócić uwagę na dwie podstawowe kwestie. Po pierwsze, Iran zmagazynował ilość wysoko wzbogaconego uranu, którą można uznać za poziom progowy. Innymi słowy to, czy taka ilość uranu mogłaby posłużyć do stworzenia
choćby jednej głowicy, jest zależne od wydajności procesu militaryzacji. Po
drugie, do tej pory nie istnieją dowody na to, iż Teheran wszedł w posiadanie
technologii niezbędnych do detonacji samego ładunku nuklearnego. Podsumowując, dynamika rozwoju irańskiego programu nuklearnego pokazuje, iż
aktualnie stanowi on tak naprawdę główny atut Teheranu w politycznej grze
z Zachodem. Rzeczywista próba wejścia w posiadanie broni atomowej przez
Iran wydaje się być scenariuszem możliwym, aczkolwiek mało prawdopodobnym. Stało by to w opozycji zarówno do interesów ekonomicznych, jak i obranej przez Teheran strategii dyplomatycznej.
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Prezydencja grupowa w Radzie Unii Europejskiej
– ocena funkcjonalności oraz analiza
porównawcza wybranych trio

Wprowadzenie
Sprawowanie prezydencji w Radzie Unii Europejskiej (dalej: Rada, RUE) to przywilej, ale równocześnie obowiązek każdego państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE). Pomimo swojej niezaprzeczalnie istotnej roli w zakresie wspierania efektywności działań unijnych, ta specyficzna instytucja procesu integracji jest bardzo
często bagatelizowana. Literatura przedmiotu traktuje o niej najczęściej przy okazji
omawiania instytucji Unii, jaką jest Rada, jeszcze mniej miejsca poświęcając na prezentację nowej koncepcji, którą za sprawą traktatu lizbońskiego stało się trio prezydencji1. Formalne ramy prezydencji zbiorowej są raczej słabo zdefiniowane na
poziomie postanowień traktatowych. Funkcjonowanie trio to więc wciąż de facto
okres finalizowania praktycznych rozwiązań związanych z nowym balansem mię1

Wbrew powszechnym przekonaniom system, w którym odchodzące i przyszłe prezydencje
współpracują ze sobą, nie został zainicjowany dopiero w Traktacie z Lizbony. Dwie formacje trio
współpracowały ze sobą już przed 2009 r., a deklaracja dołączona do traktatu lizbońskiego jedynie formalnie potwierdziła tę praktykę jako standardowy model stosowany w trakcie sprawowania przywództwa w Radzie Unii Europejskiej. De facto w oficjalnych dokumentach rzadko
kiedy pojawia się sformułowanie „trio prezydencji”. Zamiast tego wspomina się jedynie
o „uprzednio ustalonych grupach trzech państw członkowskich” (art. 1 ust. 1 Deklaracji odnoszącej się do artykułu 16 ustęp 9 Traktatu o Unii Europejskiej dotyczącej decyzji Rady Europejskiej w sprawie sprawowania prezydencji Rady: „Prezydencję Rady, z wyjątkiem Rady do Spraw
Zagranicznych, sprawują uprzednio ustalone grupy trzech Państw Członkowskich przez okres
18 miesięcy [podkr. – M. R.]. Grupy te tworzone są na zasadzie równej rotacji między Państwami Członkowskimi, przy uwzględnieniu ich różnorodności i równowagi geograficznej w ramach
Unii”). Przepisy traktatu lizbońskiego dotyczące sposobu sprawowania przewodnictwa w Radzie
UE odnoszą się więc w głównej mierze do zmiany systemu prezydencji z rotacyjnej na grupową
oraz modyfikacji architektury instytucjonalnej Unii. Zob. Wersje skonsolidowane Traktatu
o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej C, 2012, nr 326.
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dzyinstytucjonalnym w UE, w tym także z określeniem miejsca i roli prezydencji
hybrydowej w unijnym procesie decyzyjnym2.
Pierwsza część niniejszego tekstu zawiera omówienie podstawowych informacji na temat podstaw prawnych oraz reguł funkcjonowania trio prezydencji. Część
druga to skrótowe omówienie przykładów zastosowania w praktyce instytucji prezydencji grupowej na przykładzie trzech pierwszych trio realizujących ten model
współpracy pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Pierwsze z analizowanych trio (1 lipca 2008 r. – 31 grudnia 2009 r.) obejmuje Francję, Czechy
i Szwecję. Drugie (1 stycznia 2010 r. – 31 czerwca 2011 r.) – Hiszpanię, Belgię
i Węgry. Trzecie, ostatnie z omawianych (1 lipca 2011 r. – 31 grudnia 2012 r.) – Polskę, Danię oraz Cypr3. Autorka wzięła pod uwagę zagadnienia:
– efektywności współpracy w ramach wspólnego programowania prezydencji,
– spójnej identyfikacji graficznej trio (lub jej braku),
– ogólnej oceny współpracy państw sprawujących przewodnictwo w Radzie.

Trio prezydencji w ujęciu teoretycznym
Prezydencja4, a właściwie przewodnictwo, jest jedną z najbardziej typowych
instytucji spotykanych w praktyce funkcjonowania organizacji międzynarodowych5.
Nie jest to jednak instytucja sensu stricto, jako że nie została ona zawarta w art. 4
Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w którym wymieniono wszystkie instytucje należące do EWG6. Również art. 13 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE)7 nie wymienia prezydencji jako jednej z instytucji unijnych, dlatego
2

3

4

5
6

7

J. Barcz, P. Świeboda, Prezydencja rotacyjna a stosunki zewnętrzne w świetle reformy wprowadzonej na mocy Traktatu z Lizbony. Wyzwania dla polskiej Prezydencji, strona internetowa Centrum Strategii Europejskiej demosEUROPA, http://www.demoseuropa.eu/index.php?option=
com_content&view=article&id=515%3Aprezydencja-rotacyjna-a-stosunki-zewntrzne-uew-wietle-reformy-wprowadzonej-na-mocy-traktatu-z-lizbony-wyzwania-dla-polskiej-prezydencji
&catid=128%3A2010kom&Itemid=153&lang=pl (data dostępu: 4 lipca 2013).
Niniejszy tekst nie zawiera przykładów dotyczących funkcjonowania prezydencji grupowej
w składzie Irlandia – Litwa – Grecja, ponieważ w momencie prac nad nim trio to nie zakończyło jeszcze swojej kadencji i niemożliwym byłoby wystawienie w pełni obiektywnej oceny dotyczącej poziomu jego funkcjonalności na tle poprzedzających je prezydencji.
Prawo pierwotne Unii nie używa w ogóle pojęcia „prezydencja”, stosując zamiast niego zwrot
„przewodniczący”. Zgodnie z tą narracją w art. 27 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali znalazł się zapis, iż „Urząd Przewodniczącego piastują kolejno wszystkie Państwa Członkowskie Rady, przez okres sześciu miesięcy”. Zob. Traktat ustanawiający Europejską
Wspólnotę Węgla i Stali, strona internetowa PolskawUE.gov.pl, http://polskawue.gov.pl/files/
polska_w_ue/prawo/traktaty/Traktat_EWWiS.pdf (data dostępu: 28 czerwca 2013). Przepis ten
został zmieniony przez art. 12 AA A/FIN/SWE, który wprowadził przewodnictwo trzymiesięczne.
A. Nowak-Far, Prezydencja w Unii Europejskiej. Instytucje, prawo i organizacja, Warszawa 2010, s. 27.
M. Zuber, Rola Prezydencji Rady Unii Europejskiej na przykładzie Prezydencji hiszpańskiej
w 2002 roku, Warszawa 2010, s. 14.
Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, op.cit.
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też jest ona współcześnie określana raczej jako „funkcja i urząd, który powołano dla
lepszego funkcjonowania Rady UE”8. Z formalnego punktu widzenia prezydencja to
także złożona formuła określająca styl i sposób przewodniczenia pracom Rady Unii
Europejskiej i jej organów pomocniczych oraz koordynowania ich prac.
Trio prezydencji stanowi odpowiedź na kilka zasadniczych problemów, które pojawiały się podczas sprawowania tradycyjnej sześciomiesięcznej prezydencji rotacyjnej
państw członkowskich. To rozwiązanie było dobre głównie z punktu widzenia rozłożenia odpowiedzialności za Wspólnoty, a w późniejszym czasie za Unię Europejską, co
nie zmienia jednak faktu, iż w ogólnym rozrachunku okazało się być nieefektywne
i nieprzystające do unijnych realiów. Sześciomiesięczny cykl polityczny wielokrotnie
był zbyt krótki, aby dogłębnie zrozumieć bardziej złożone procesy integracyjne, czego
następstwem stały się nowe problemy związane z monitorowaniem dalszego przebiegu długotrwałych, już zapoczątkowanych procesów9. Pół roku to także za krótko, aby
państwo sprawujące prezydencję mogło skutecznie zrealizować założone uprzednio
cele swojego przewodnictwa10. Zbyt częste zmiany skutkowały znacznymi zakłóceniami w procesie politycznym, objawiającymi się brakiem ciągłości i spójności podejmowanych działań i inicjatyw, zaś dyskontynuacja sześciomiesięcznych prezydencji okazała się kosztem znacznie przewyższającym ewentualne korzyści wynikające z powierzenia przywództwa tylko jednemu państwu członkowskiemu11.
Współcześnie należy jednak odróżnić trio od tzw. Trójki (Troiki). Kooperacja
w ramach tria prezydencji ma na celu wzmocnienie ciągłości prac Rady oraz wzrost
ponadczasowości inicjatyw podejmowanych w ramach struktur instytucjonalnych
poprzez stanowienie forum negocjacji dla państw członkowskich Unii Europejskiej.
Różni się to od współpracy w ramach Trójki, która reprezentuje Unię w zagranicznych relacjach w zakresie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Po traktacie amsterdamskim Troika składa się z prezydencji aktualnej oraz przyszłej, wysokiego przedstawiciela ds. wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz przewodniczącego Komisji Europejskiej.
Aby zapewnić możliwie jak najbardziej płynne przekazywanie przewodnictwa
w Radzie oraz w jej organach przygotowawczych pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi, ustalono składy i kolejność prezydencji grupowych do połowy 2020 r.12
8
9
10

11

12

Ibidem.
A. Nowak-Far, op.cit., s. 111.
Trio Polska – Dania – Cypr, strona internetowa polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
(za pośrednictwem Internet Archive), http://web.archive.org/web/20130509055546/
http://pl2011.eu/polish_denmark_cyprus_trio (data dostępu: 2 lipca 2013).
A. Batory, U. Puetter, The trio presidency in the European Union of the Lisbon Treaty. The case
of the Spanish, Belgium and Hungarian group presidency, p. 6, strona internetowa Hungarian
Europe Society, http://www.europatarsasag.hu/20070811tol_fajlok_itt/2011Jan/Batory%20Puetter%20-%20The%20trio%20presidency%20-%20working%20paper%2001-2011_1.pdf (data dostępu: 5 lipca 2013).
Decyzja Rady 2009/908/UE ustanawiająca środki wykonawcze do decyzji Rady Europejskiej
w sprawie sprawowania prezydencji Rady oraz dotyczącej przewodnictwa w organach przygotowawczych Rady, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L, 2009, nr 322, s. 28.
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Tabela nr 1. Składy tria prezydencji i okresy sprawowania przez nie prezydencji grupowej
Skład trio

Okres sprawowania prezydencji grupowej

Francja, Czechy, Szwecja

lipiec 2008 r. – grudzień 2009 r.

Hiszpania, Belgia, Węgry

styczeń 2010 r. – czerwiec 2011 r.

Polska, Dania, Cypr

lipiec 2011 r. – grudzień 2012 r.

Irlandia, Litwa, Grecja

styczeń 2013 r. – czerwiec 2014 r.

Włochy, Łotwa, Luksemburg

lipiec 2014 r. – grudzień 2015 r.

Holandia, Słowacja, Malta

styczeń 2016 r. – czerwiec 2017 r.

Wielka Brytania, Estonia, Bułgaria

lipiec 2017 r. – grudzień 2018 r.

Austria, Rumunia, Finlandia

styczeń 2019 r. – czerwiec 2020 r.

Źródło: Decyzja Rady 2009/908/UE…, op.cit.

Porządkiem tym rządzi kilka prawidłowości. Po pierwsze, jego twórcy starali
się, aby w każdym trio obecny był przynajmniej jeden członek strefy euro13. Po drugie, dołożono wszelkich starań, aby w każdym przypadku zapewnić zróżnicowanie
geograficzne w ramach trio, tzn. zagwarantować odpowiednią reprezentację zarówno państwom z południa, jak i z północy Unii Europejskiej. Po trzecie, motywem
przyświecającym twórcom poszczególnych trio była także chęć wzmocnienia współpracy państw o różnej wielkości, unikano więc łączenia w ramach jednego składu
prezydencji grupowej tylko małych bądź tylko dużych terytorialnie krajów. Po
czwarte, kryterium doboru członków trio odnosi się również bezpośrednio do czasu
ich akcesji do Unii – aby zapewnić możliwie jak największą wymianę doświadczeń
pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi w zakresie sprawowania prezydencji, zdecydowano się na łączenie w prezydencje zbiorowe państw „starych”
i „nowych”, czyli tych, które dołączyły do Unii po 2004 r.

Wspólne programowanie w ramach prezydencji grupowej
Planowanie operacyjne, a więc opracowywanie i przedkładanie 18-miesięcznego programu działania, należy do najważniejszych zadań prezydencji z punktu
widzenia realizowanej przez nią funkcji planistycznej14. Aby jednak zachować ciągłość i spójność podejmowanych przez poszczególne prezydencje inicjatyw, wszyst13

14

W przypadku poszczególnych omawianych w tekście trio prezydencji warunek ten spełniały
następujące państwa: 1. Francja, 2. Hiszpania, Belgia, 3. Cypr. Zob. Państwa członkowskie Unii
Europejskiej, strona internetowa Unii Europejskiej, http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/index_pl.htm (data dostępu: 5 lipca 2013).
Pozostałe funkcje prezydencji to mediacyjna, administracyjna, koordynacyjna oraz reprezentacyjna. Zob. J. J. Węc, Rola prezydencji rotacyjnej po wejściu w życie traktatu z Lizbony, strona
internetowa Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, http://ec.europa.eu/polska/
news/opinie/100429_wec_prezydencja_pl.htm (data dostępu: 3 lipca 2013).
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kie tria zobowiązane są do wpisania swoich działań w szersze ramy programowania
i planowania w Unii Europejskiej15. Zgodnie z art. 1 ust. 2 Deklaracji odnoszącej się
do artykułu 16 ustęp 9 Traktatu o Unii Europejskiej dotyczącej decyzji Rady Europejskiej w sprawie sprawowania prezydencji Rady, „Każdy członek grupy kolejno
przewodniczy przez okres sześciu miesięcy wszystkim składom Rady, z wyjątkiem
Rady do Spraw Zagranicznych. Pozostali członkowie grupy wspierają kraj przewodniczący we wszystkich jego obowiązkach na podstawie wspólnego programu. Członkowie grupy mogą przyjąć inne ustalenia między sobą”16.
Francja, będąca pierwszym państwem w „swoim” trio, przygotowania (w tym
programowe) rozpoczęła na około rok przed prezydencją. Z jednej strony był to
okres niezwykle krótki, co ostatecznie w wielu przypadkach utrudniło sprawne
wykonywanie zaplanowanych działań. Z drugiej jednak warto mieć na uwadze duże
doświadczenie Francji w sprawowaniu prezydencji17. Czechy rozpoczęły opracowywanie programu prezydencji we wrześniu 2007 r., jednak prace nad mechanizmem
koordynacji przygotowań do niej, w tym nad mechanizmem wypracowania priorytetów, prowadzono już pod koniec 2006 r.18 Chociaż same prace programowe rozpoczęły się relatywnie późno (należy pamiętać, że w ramach trio Czechy były państwem „nowym”) to, podobnie jak w przypadku trio Niemcy – Portugalia – Słowenia, prowadzono je w ścisłej koordynacji z partnerami – tu: Francją i Szwecją. Ostat15

16

17

18

Wbrew powszechnym oczekiwaniom państwo członkowskie sprawujące aktualnie prezydencję
ma niezwykle ograniczony zakres autonomii w wytyczaniu granic agendy. Analizując art. 2
Regulaminu wewnętrznego Rady można wywnioskować kilka wymogów, które musi spełniać
program 18-miesięcznej prezydencji. Po skonsultowaniu programów krajowych i uzgodnieniu
ich priorytetów, gotowy plan trio należy przedłożyć Radzie do Spraw Ogólnych. Ta z kolei,
zgodnie z art. 2 ust. 2 Regulaminu wewnętrznego Rady, określa, na ile jest on zgodny z jej ogólną koncepcją koordynacji kierunków działania, zagadnieniami instytucjonalnymi i administracyjnymi, sprawami horyzontalnymi (w tym wieloletnimi ramami finansowymi i rozszerzeniem)
oraz wszelkimi innymi kwestiami powierzonymi jej przez Radę Europejską. Ust. 6 omawianego
artykułu wskazuje także, że projekt programu działania Rady musi być przygotowywany w porozumieniu z przewodniczącym Rady do Spraw Zagranicznych, przewodniczącym Rady Europejskiej oraz we współpracy z Komisją. Musi także zawierać ustalenia z „odpowiednich konsultacji”, co wiąże się bezpośrednio z wymogiem przeprowadzenia rozmów z państwami, które stanowić będą przyszłe trio. Zob. M. Kałużyńska, Polska prezydencja w Unii Europejskiej – jak
pomyślnie zdać europejski egzamin dojrzałości?, „Biuletyn Analiz” (Urząd Komitetu Integracji
Europejskiej) 2009, nr 22, s. 6, strona internetowa Centrum Informacji Europejskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, http://www.cie.gov.pl/HLP/files.nsf/0/7EA545D37E3CC55FC1
257681003F3404/$file/BA_2009_22.pdf (data dostępu: 30 czerwca 2013).
Stosowna decyzja Rady została przyjęta 1 grudnia 2009 r. Zob. Decyzja Rady 2009/937/UE z dnia
1 grudnia 2009 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady, Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej L, 2009, nr 325, s. 35.
Francja sprawowała prezydencję kolejno w latach 1959, 1962, 1965, 1968, 1971, 1974, 1979,
1984, 1989, 1995, 2000, 2008. Każdorazowo były to jednak, jak do tej pory, prezydencje indywidualne, a więc rządzące się nieco innymi regułami.
S. Ruman, Doświadczenia wybranych państw w zakresie przygotowań do prezydencji w Radzie
UE, „Analizy” (Biuro Analiz Sejmowych) 2009, nr 15(23), s. 3, strona internetowa Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/0FE63D6686497E6AC125767
E0030E654/$file/Analiza_%20BAS_2009_23.pdf (data dostępu: 5 lipca 2013).
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nie z tych państw zaczęło przygotowania programowe w 2007 r., aby doprowadzić
do ustalenia spójnego programu w ramach trio19. Przygotowania organizacyjne
nabrały tempa dopiero w 2008 r.
Trio Hiszpania – Belgia – Węgry określane jest jako prezydencja o najwyższym
(jak do tej pory) stopniu interakcji pomiędzy członkami. Rozpoczęło ono pracę nad
wspólnym programem20 na około rok przed terminem zobowiązującym do przedłożenia dokumentacji w sekretariacie RUE, uwzględniając w nim kompleksowy system międzyrządowej koordynacji współpracy na różnych szczeblach21. Znamienny
jest fakt, że chociaż spotkania dyplomatów odbywały się również podczas poprzednich prezydencji grupowych, w przypadku omawianego trio po raz pierwszy dyplomaci zamiast w placówkach dyplomatycznych własnego państwa, pracowali też
w ministerstwach spraw zagranicznych krajów goszczących, wspólnie z urzędnikami pozostałych członków trio22.
W przypadku trio Polska – Dania – Cypr, dzięki licznym spotkaniom na różnych
szczeblach oraz intensywnym negocjacjom, które miały miejsce przed oficjalnym
rozpoczęciem polskiej prezydencji, państwom tym udało się stworzyć wymagany
18-miesięczny wspólny program działania23. Jednakże w kwestii porozumień
pomiędzy delegacjami polską, duńską i cypryjską a Radą do Spraw Zagranicznych
nie udało się dojść do oczekiwanego konsensusu, efektem czego jest adnotacja znajdująca się na stronie tytułowej oficjalnej wersji 18-miesięcznego programu Rady na
okres od 1 lipca 2011 r. do 31 grudnia 2012 r., mówiąca, iż „Przewodniczący Rady do
Spraw Zagranicznych nie przekazał wkładu dotyczącego działań w zakresie stosunków zewnętrznych prowadzonych przez ten skład Rady”24. W kwestii pozostałych
obostrzeń, m.in. wpisania się w szerszy kontekst planowanych działań całej Unii,
trio odniosło się w swoim programie do założeń projektu „Europa 2020”, który
przedstawia strategiczną wizję europejskiej społecznej gospodarki rynkowej na
następne dziesięciolecie25.
19

20

21
22
23

24
25

Rada Unii Europejskiej, Osiemnastomiesięczny program Rady, Bruksela, 30 czerwca 2008 r.,
11249/08, strona internetowa Rady Unii Europejskiej, http://register.consilium.europa.eu/
pdf/pl/08/st11/st11249.pl08.pdf (data dostępu: 6 lipca 2013).
Rada Unii Europejskiej, 18-miesięczny program Rady, Bruksela, 22 grudnia 2009 r., 17696/09,
strona internetowa Rady Unii Europejskiej, http://register.consilium.europa.eu/pdf/pl/09/st17/
st17696.pl09.pdf (data dostępu: 4 lipca 2013).
A. Batory, U. Puetter, op.cit., s. 10.
Ibidem, s. 9.
Rada Unii Europejskiej, 18-miesięczny program Rady (1 lipca 2011 r. – 31 grudnia 2012 r.), Bruksela, 17 czerwca 2011 r., ST 11447/11, s. 17, strona internetowa Rady Unii Europejskiej,
http://register.consilium.europa.eu/pdf/pl/11/st11/st11447.pl11.pdf (data dostępu: 1 lipca 2013).
Ibidem, s. 1.
Regulamin wewnętrzny Rady przewiduje także, aby program zawierał ustalenia z wieloletnich
ram finansowych. W związku z ich wówczas określeniem do końca 2013 r. na ówczesne trio
spadł obowiązek rozpoczęcia prac nad nowymi. Podstawą do negocjacji była wizja perspektywy
finansowej przedstawiona 29 czerwca 2009 r. przez Komisję Europejską, jednak negocjacje na
temat wieloletniego budżetu UE na lata 2014-2020 weszły w kluczową fazę dopiero pod koniec
2012 r., czyli w czasie prezydencji cypryjskiej.
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Identyfikacja graficzna trio prezydencji
Komunikacja wizualna stosowana przez trio implikuje sposób, w jaki jest ono
odbierane – zarówno przez instytucje UE, jak i przez unijnych obywateli. Chociaż
Traktat z Lizbony wprowadził kilka znaczących zmian w sposobie funkcjonowania
prezydencji, na podstawie międzynarodowej praktyki pojawiła się nadzieja na
utrwalenie zwyczaju nieposiadającego podstaw traktatowych, a mianowicie na
wspólną identyfikację graficzną każdego trio.
Filarem strategii wizerunkowej prezydencji Francji, Czech oraz Szwecji miały
być strony internetowe informujące o wszystkich bieżących i przyszłych wydarzeniach związanych z przewodnictwem. Francja, jako państwo otwierające „swoją”
prezydencję grupową, w zakładce dotyczącej trio ograniczyła się jednak jedynie do
informacji, iż „Na tej stronie znajdziecie osiemnastomiesięczny program Rady Unii
Europejskiej przyjęty przez prezydencje Francji, Czech oraz Szwecji”26. Podobna
sytuacja miała miejsce w przypadku Szwecji27, mimo że tamtejszy rząd przewidywał,
iż jego głównym działaniem komunikacyjnym będzie informowanie społeczeństwa
o przedsięwzięciach podczas sprawowania przewodnictwa i kreowanie pozytywnego wizerunku Szwecji w innych krajach28. Jedynie Czechy zdecydowały się na
poświęcenie trio nieco więcej uwagi29. Słabość czy nawet brak międzynarodowej
koordynacji tej prezydencji grupowej odbiły się później szerokim echem w internacjonalnych analizach naukowych – jako przykład okresu trzech udanych sześciomiesięcznych prezydencji, dla których trio stało się jedynie pustym sformułowaniem30.
Hiszpania, Belgia oraz Węgry, być może wskutek wzmocnienia znaczenia trio
przez traktat lizboński bądź poprzez wnioski wysnute a posteriori z obserwacji
26

27

28

29

30

Strona internetowa francuskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej (za pośrednictwem
Internet Archive), http://web.archive.org/web/20120706064905/http://www.eu2008.fr/
PFUE/lang/en/accueil/presidence_du_conseil/pid/2538.html (data dostępu: 3 lipca 2013).
Strona internetowa szwedzkiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, http://www.se2009.
eu/en/the_presidency/how_the_presidency_works.1.html (data dostępu: 3 lipca 2013).
K. Niklewicz, Działania informacyjne rządu RP w trakcie polskiego przewodnictwa w Radzie
Unii Europejskiej (1 lipca – 31 grudnia 2011 r.). Analiza skuteczności, Warszawa 2013, s. 60,
strona internetowa Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego, https://depotuw.ceon.pl/
bitstream/handle/item/283/PD-final-pdf.pdf?sequence=1 (data dostępu: 4 lipca 2013).
Presidency Trio, strona internetowa czeskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej,
http://www.eu2009.cz/en/czech-presidency/pesidency-trio/presidency-trio-776/index.html
(data dostępu: 4 lipca 2013). Strona ta została nominowana w konkursie European eDemocracy Award organizowanym przez brukselską organizację pozarządową European Center of Political Technologies. Finałowe strony internetowe zostały wyróżnione jako te, które w szczególny
sposób przyczyniają się, za pośrednictwem Internetu, do wzmacniania demokracji oraz wspierania obecności obywateli w publicznej debacie. Zob. Eu2009.cz ranks among the best European websites changing the world of the Internet and politics, strona internetowa czeskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, http://www.eu2009.cz/en/news-and-documents/news/
eu2009-cz-ranks-among-the-best-european-websites-changing-th-26758/index.html (data dostępu: 4 lipca 2013).
A. Batory, U. Puetter, op.cit., s. 11.
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poprzednich grup, wprowadziły wiele zmian w zakresie swojej identyfikacji graficznej. Przede wszystkim jest to trio, które jako jedyne w historii wprowadziło w życie
w pełni spójną identyfikację graficzną oraz wspólną strategię promocji prezydencji. Trzy państwa postawiły na jednolite logotypy, każde ze stosowną wariacją
kolorystyczną nawiązującą do oficjalnych kolorów kraju sprawującego aktualnie
przewodnictwo. Logo zostało wybrane po wspólnie zorganizowanym konkursie,
przeprowadzonym równocześnie w trzech krajach, a następnie było stosowane
w zdecydowanej większości oficjalnych dokumentów trio. Omawiane państwa
w ramach komunikacji zewnętrznej używały również wspólnej domeny internetowej (www.eutrio.es/be/hu). Prezydencja węgierska zastosowała nawet podobny
układ strony, jak prezydencja belgijska, co dodatkowo podkreśliło chęć kontynuacji
wspólnej strategii31.
Pomimo przykładu godnego naśladowania, jakim było poprzednie trio, polskoduńsko-cypryjska prezydencja nie zdecydowała się ani na wspólne logo, ani nawet
na ujednolicenie swoich znaków graficznych reprezentujących poszczególne państwa. Konkursy na najlepszy logotyp odbywały się niezależnie od siebie, bez konsultacji pomiędzy krajami. Zarzucono także pomysł kontynuowania oprawy graficznej strony internetowej prezydencji krajowych.

Rzeczywista współpraca w ramach trio prezydencji
Kwestia zachowania spójności i kontynuacji procesu decyzyjnego, tzn. skutecznego inicjowania oraz finalizowania projektów legislacyjnych na forum unijnym
(a więc de facto to co stanowi jedne z głównych celów trio), jak i związane z tym
zagadnienie potencjalnego przedłużenia okresu sprawowania przewodnictwa, były
od początku funkcjonowania prezydencji jednymi z problemów, które wzbudzały
największe kontrowersje32. Funkcja prezydencji powinna być pełniona w sposób
możliwie jak najbardziej neutralny, bez nadmiernego obnoszenia się z własnymi
interesami narodowymi. Traktat lizboński, poprzez zawarte w nim zmiany, znacząco uwarunkował jednak nie tylko samą agendę unijną, ale także sposób sprawowania prezydencji. Niewątpliwie wzmocnił znaczenie trio, którego współpraca
wewnętrzna będzie jednym z najważniejszych wyzwań dla każdego kraju, który
przygotowuje się do objęcia prezydencji. Jest to zadanie o tyle trudne, że poszczególne tria, jak wspomniano wcześniej, są celowo łączone na zasadzie zróżnicowania,
31
32

Ibidem, s. 9-10.
Na przestrzeni lat koncepcje usprawnienia zarządzania Radą oraz modyfikacji formuły sprawowania prezydencji, prezentowane przez państwa członkowskie, koncentrowały się zasadniczo
na kwestiach takich, jak okres i kolejność sprawowania prezydencji, jej skład oraz ograniczenie
prezydencji rotacyjnej na rzecz sprawowania przez stałe organy lub stałych przedstawicieli. Zob.
J. Barcz, Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej, s. 24-27, strona internetowa Centrum Informacji Europejskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, http://cie.gov.pl/HLP/files.nsf/0/
35FA928C7C048121C1257839003CC171/$file/Prezydencja_w_Radzie_UE.pdf (data dostępu:
4 lipca 2013).
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więc znalezienie wspólnego mianownika wewnątrz takiego układu może okazać się
równie trudne, jak szukanie porozumienia w całej UE33.
Zdecydowanie najgorzej ocenioną w mediach prezydencją w ramach trio Francja – Czechy – Szwecja była prezydencja czeska. Większość publikacji, opinii czy
polemik w europejskich mediach skupiała się bardziej na potknięciach i porażkach
Czechów niż na weryfikacji i ocenie wyznaczonych przez Pragę priorytetów. Choć
w wielu kwestiach prezydencja ta osiągnęła wymierne rezultaty (np. w kluczowych
dla Unii mediacjach pomiędzy Rosją a Ukrainą w czasie konfliktu o gaz w styczniu
2009 r.), to jednak wewnątrzkrajowy kryzys oraz upadek rządu okazały się być kluczowe dla dalszej jej percepcji34. Istotną rolę w wytworzeniu i promowaniu złego
wizerunku czeskiej prezydencji odegrała prasa zachodnioeuropejska, zwłaszcza
francuska35. Prezydencje Czech i Francji w trakcie sprawowania przewodnictwa
w RUE współpracowały ze sobą w innej materii, jaką była ówczesna reforma wspólnej polityki rolnej (WPR). Udało im się m.in. doprowadzić do wypracowania porozumienia w sprawie nowelizacji przepisów dotyczących postępowania z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego, choć już na kolejnych etapach rozmów na
temat funkcjonowania WPR nie obyło się między nimi bez kolejnych sprzeczności36.
Co istotne, współpraca Pragi z Paryżem nie układała się z winy obu stron. Prezydent
Václav Klaus afiszował się ze swoim eurosceptycyzmem, zaś przywódca Francji
Nicolas Sarkozy nieustannie napastliwie krytykował czeskie przewodnictwo, podważał jego działanie, a nawet uzurpował sobie prawo do jego zastępowania37.
33

34

35

36

37

G. Gromadzki, Jaka Prezydencja? Uwagi po wejściu w życie traktatu lizbońskiego, „Analizy
i Opinie Instytutu Spraw Publicznych” 2010, nr 109, s. 5.
Przykład prezydencji czeskiej dobitnie pokazał wpływ czynnika niezależnego od przyjętej strategii komunikacyjnej, a mającego istotne znaczenie dla powodzenia działań zarówno w wymiarze merytorycznym, jak i wizerunkowym. Czynnikiem tym jest wewnętrzna sytuacja polityczna
kraju sprawującego prezydencję. W tym kontekście literatura wymienia dwa przeciwstawne
kraje: Szwecję oraz Czechy. W pierwszym przypadku prezydencję poprzedziła intensywna debata, w której udział wzięła rządząca koalicja wraz z opozycją, w efekcie której na czas prezydencji główne partie polityczne zawarły, jakże pożądany, konsensus. Analogicznego ponadpartyjnego porozumienia nie udało się wypracować w Czechach, co poskutkowało już w trakcie sześciomiesięcznego przewodnictwa w Radzie kryzysem politycznym o sile, która doprowadziła do
upadku gabinetu premiera Mirka Topolanka. Nie bez znaczenia pozostawały również kategoryczne, eurosceptyczne poglądy prezydenta Václava Klausa. Zob. K. Niklewicz, Działania informacyjne rządu RP…, op.cit., s. 63, 66.
D. Kral, V. Bartovic, V. Rihackova, The 2009 Czech EU Presidency: Contested Leadership at
a Time of Crisis, Stockholm 2009, p. 72, strona internetowa EUROPEUM Institute for European Policy, http://www.europeum.org/doc/pdf/904.pdf (data dostępu: 4 lipca 2013).
R. Morawiec, Czeska prezydencja wobec wyzwań związanych z reformą Wspólnej Polityki Rolnej, strona internetowa Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, http://www.pism.pl/
files/?id_plik=2967 (data dostępu: 5 lipca 2013).
Sytuacja taka miała miejsce przykładowo w momencie, gdy na Bliski Wschód pojechały dwie
delegacje – oficjalna (czeska, w imieniu całej UE) i nieoficjalna (francuska). Zob. K. WitkowskaChrzczonowicz, Czeska prezydencja lekcją dla Polski?, strona internetowa Komisji Europejskiej,
http://ec.europa.eu/polska/news/opinie/100721_czeska_prezydencja_pl.htm (data dostępu:
4 lipca 2013).
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W przypadku kolejnego trio, wbrew przewidywaniom, kryzys polityczny w Belgii (trwający od czerwca 2010 r. do grudnia 2011 r.) nie utrudnił w znaczący sposób
tymczasowemu rządowi Yvesa Leterme realizacji założonych priorytetów prezydencji. Paradoksalnie większość ministrów ówczesnego rządu zdawała sobie sprawę
z tymczasowego charakteru swoich funkcji i skoncentrowała niemal całą aktywność
polityczną na sprawach UE38. Mimo że uzgodniony program prezydencji grupowej
nie zawierał zbyt wielu ambitnych postulatów39, to państwa stanowiące trio rzetelnie przestrzegały jego postanowień, co miało niewątpliwie stabilizujący wpływ na
działalność prezydencji belgijskiej, obarczonej skutkami kryzysu politycznego.
Pozwala to na stwierdzenie, że kompatybilne logotypy nie są jedynym czynnikiem
wpływającym na znaczenie trio dla funkcjonowania prezydencji, jak to się często
sugeruje w formułowanych opiniach40.
Chociaż Polska oficjalnie rozpoczynała swoje przywództwo w Radzie Unii
Europejskiej 1 lipca 2011 r., otwierając tym samym polsko-duńsko-cypryjską prezydencję grupową, to współpraca w ramach trio została nawiązana już w 2008 r.41
Polska prezydencja w znacznej mierze zrealizowała swoje postanowienia, jednak
i tak można uznać, że w fazie przygotowawczej czwarte trio było niemalże ekskluzywnie symboliczne. Polska przyjęła bowiem model prezydencji narodowej,
pozostałych członków trio włączając do prac tylko wówczas, gdy było to absolut38

39

40

41

Niemałe znaczenie miało w tej kwestii ogromne doświadczenie Belgii w kwestii przewodnictwa
w UE (wcześniej było ono sprawowane kolejno w latach: 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1973,
1977, 1982, 1987, 1993, 2001, 2010) oraz doświadczenie dyplomatyczne przedstawicieli belgijskich władz w sprawach dotyczących UE. Zob. J. J. Węc, Ocena belgijskiej prezydencji w UE, strona internetowa Komisji Europejskiej, http://ec.europa.eu/polska/news/opinie/110519_belgijska_prezydencja_pl.htm (data dostępu: 4 lipca 2013).
Zawierał on raczej kwestie od dawna zajmujące ważne miejsce w agendzie UE, m.in. modernizację ekonomiczną, technologiczną, socjalną i ekologiczną Unii, strategię rozszerzeniową UE czy
jej nową pozycję międzynarodową. Zob. Rada Unii Europejskiej, 18-miesięczny program Rady,
Bruksela, 22 grudnia 2009 r., 17696/09, op.cit.
J. J. Węc, Bilans prezydencji belgijskiej w Unii Europejskiej. Wnioski dla polskiej prezydencji,
s. 6, strona internetowa Instytutu Kościuszki, http://ik.org.pl/cms/wp-content/uploads/
2011/04/beligijska-prezydencja.pdf (data dostępu: 5 lipca 2013).
Trilateralna kooperacja miała opierać się na czterech głównych filarach: (1) spotkaniach w formule trio Polska – Dania – Cypr na szczeblu narodowych koordynatorów przygotowań do prezydencji, (2) konsultacjach dwustronnych realizowanych w celu zapoznania się z doświadczeniami innych państw członkowskich w kwestii przygotowań oraz sprawowania przewodnictwa
w Radzie UE, (3) konsultacjach dwustronnych mających na celu promocję priorytetów polskiej
prezydencji oraz zapoznanie się z oczekiwaniami innych państw wobec naszego przewodnictwa, (4) współpracy z Węgrami jako prezydencją bezpośrednio poprzedzającą polskie przewodnictwo. Zob. Przewodnictwo Polski w Radzie Unii Europejskiej. Raport końcowy z przygotowania i sprawowania prezydencji złożony przez Pełnomocnika Rządu ds. Przygotowania Organów
Administracji Rządowej i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie
Unii Europejskiej na podstawie § 1. Pkt 2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2008
r. (Dz. U. nr 133, poz. 843 z późn. zm.), s. 41, strona internetowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, http://www.msz.gov.pl/resource/cca83422-8661-4b6e-9e32f94e9bc3db4b:JCR (data dostępu: 2 lipca 2013).
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nie niezbędne42. Pomimo licznych konsultacji oraz wypracowania wspólnego
18-miesięcznego programu, harmonijnego z programami poszczególnych prezydencji krajowych, omawiane trio nie zawsze ową spójność wykazywało.
Najlepszym tego dowodem jest kwestia ograniczeń redukcji emisji dwutlenku
węgla po 2020 r. W marcu 2012 r. Polska po raz drugi jako jedyna zawetowała unijne plany, aby do końca 2030 r. Unia zredukowała emisję CO2 o 40%, a do 2040 r.
o 60% (w porównaniu z rokiem 1990). Równocześnie przyjęcie unijnej strategii na
rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2050 r. stanowiło jeden z kluczowych
celów Danii w ramach priorytetu „Zielona Europa”43. Duńska prezydencja chciała,
aby Komisja Europejska, opierając się na danych przedstawionych przez państwa
członkowskie w mapie drogowej dochodzenia do gospodarki niskoemisyjnej do
2050 r., przedstawiła plan redukcji emisji na okres do 2030 r.44
Kolejną kwestią sporną, choć nie wywołującą aż tak wielkich kontrowersji,
było Partnerstwo Wschodnie45. Projekt ten stanowił jeden z podstawowych priorytetów polskiej prezydencji w ramach „Europy korzystającej na otwartości”, któremu Polska poświęciła znaczną część swojej energii. Dzięki współpracy trio przy
wyznaczaniu głównych priorytetów prezydencji ustalono, że najważniejsze kwestie, w tym także Partnerstwo Wschodnie, będą kontynuowane przez wszystkie
trzy państwa46. Polska podjęła się organizacji m.in. drugiego szczytu Partnerstwa
Wschodniego (Warszawa, 29-30 września 2011 r.), w którym uczestniczyli szefowie państw i rządów państw członkowskich Unii oraz pięciu państw partnerskich
(szóste z nich – Białoruś – nie wzięło udziału w szczycie), a także najwyżsi przedstawiciele instytucji europejskich. Program trio Polska – Dania – Cypr nie odnosi
się jednak w żaden sposób wprost do Partnerstwa Wschodniego. Pojawiają się
jedynie ogólnikowe deklaracje, że „W ramach europejskiej polityki sąsiedztwa, UE
będzie w dalszym ciągu rozwijać i umacniać swoje stosunki z krajami położonymi
na wschód i na południe od Unii, aby przyczyniać się do stabilności i dobrobytu
42

43

44

45

46

P. M. Kaczyński, Polish Council Presidency 2011. Ambitions and Limitations, Stockholm
2011, p. 39, 45.
Duńska prezydencja chce przygotować Europę na wyzwania przyszłości, strona internetowa
Komisji Europejskiej, http://ec.europa.eu/news/eu_explained/120103_pl.htm (data dostępu:
4 lipca 2013).
Duńska prezydencja stawia ambitne cele na 2030, portal EurActiv.pl, http://www.euractiv.pl/
energia-i-srodowisko/artykul/duska-prezydencja-stawia-ambitne-cele-na-2030-003303 (data
dostępu: 5 lipca 2013).
Partnerstwo Wschodnie to projekt zainicjowany w 2008 r. przez Polskę i Szwecję, mający za
zadanie zbliżenie i integrację państw Europy Wschodniej z Unią Europejską. Dotyczy to głównie Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii oraz Ukrainy. W oparciu o unijne wartości, standardy i normy rozwijana jest współpraca w takich dziedzinach, jak m.in. prawa człowieka, gospodarka rynkowa, zrównoważony rozwój, dobre zarządzanie czy bezpieczeństwo
energetyczne. Zob. Partnerstwo Wschodnie, strona internetowa Partnerstwa Wschodniego,
http://eastern-partnership.pl/pw_pl/MSZ%20PW%20PL.pdf (data dostępu: 5 lipca 2013).
Wywiad: Dr Katarzyna Pisarska podsumowuje polską prezydencję, wywiad P. Lickiewicza z dr
Katarzyną Pisarską, portal Eastbook.eu, http://eastbook.eu/2012/01/material/news/wywiad-drkatarzyna-pisarska-podsumowuje-polska-prezydencje/ (data dostępu: 5 lipca 2013).
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tych regionów”47. Jedynym podobieństwem w dotychczasowym podejściu Polski
i Danii do zagadnienia Partnerstwa Wschodniego jest prawdopodobnie zgoda co do
konieczności wdrażania reform gospodarczych i politycznych w państwach nim
objętym. Pomimo obecności zagadnienia Partnerstwa Wschodniego w agendzie
Rady zaprojektowanej przez trio, także po Cyprze nie można było spodziewać się
wielkiego zaangażowania w tej sprawie. Wschodni sąsiedzi unijni są dla niego zbyt
odlegli zarówno geograficznie, jak i pod kątem realizowanych interesów, by Cypr
przedkładał ich ponad własne priorytety.

Podsumowanie
Ze względu na zbyt krótki okres, w jakim koncepcja prezydencji zbiorowej funkcjonuje w praktyce międzynarodowej, nie można z pełną odpowiedzialnością odpowiedzieć na pytanie, czy to właśnie trio okaże się być najbardziej funkcjonalną koncepcją działania w Unii Europejskiej. Dotychczasowa praktyka pokazała, że na płaszczyźnie komunikacyjno-promocyjnej jedynie trio Hiszpania – Belgia – Węgry potrafiło odnaleźć wspólny język, aby wzmocnić, zarówno wśród swoich obywateli, jak
i wśród opinii publicznej całej UE, poczucie wspólnoty. O wiele gorzej wypada
współpraca państw w zakresie realizacji (a nawet wcześniejszego ustalania) poszczególnych punktów agendy prac Rady Unii Europejskiej. Wciąż bowiem państwa
członkowskie mają na tyle głęboko zakorzenioną chęć realizacji partykularnych interesów, że niejednokrotnie ciężko jest im przedłożyć dobro Unii nad własne potencjalne zyski odnoszące się do konkretnych polityk unijnych. Wszelkie próby oceny
są wciąż jedynie spekulacjami, krytyczna analiza wskazanych trzech grup państw
członkowskich budzi jednak poczucie, iż obecna praktyka pozostaje jeszcze wciąż
w wielu aspektach w widocznym dysonansie z pierwotną ideą trio. Warto jednak
pamiętać, że jak każda wymagająca znaczących zmian inicjatywa, tak i koncepcja trio
prezydencji potrzebuje czasu, aby zostać rzetelnie oceniona. Póki co jednak ogólna
ocena funkcjonalności jest zdecydowanie niższa niż można by tego oczekiwać.

Streszczenie
Trio prezydencji stanowi odpowiedź na kilka zasadniczych problemów, które
pojawiały się podczas sprawowania tradycyjnej sześciomiesięcznej prezydencji
rotacyjnej państw członkowskich. Jednak jego miejsce i rola w unijnym procesie decyzyjnym, głównie ze względu na niedostatecznie rozbudowane ramy
formalne, są słabo zdefiniowane. Artykuł stanowi dwupoziomowe opracowanie wspomnianej instytucji. Część teoretyczna zawiera zestawienie podstawowych informacji na temat podstaw prawnych i sposobu funkcjonowania trio
prezydencji. Część praktyczną stanowi analiza efektywności współpracy

47

Rada Unii Europejskiej, 18-miesięczny program Rady (1 lipca 2011 r. – 31 grudnia 2012 r.),
op.cit., s. 15.
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w ramach wspólnego programowania prezydencji oraz identyfikacji graficznych trio funkcjonujących do końca 2012 r. Ostatecznie umożliwia to ocenę
współpracy państw sprawujących przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej,
stanowiącą próbę odpowiedzi na pytanie, czy prezydencja zbiorowa stanowi
przykład okresu trzech udanych sześciomiesięcznych prezydencji, czy jednak
ma szanse stać się nową, bardziej funkcjonalną koncepcją działania na forum
unijnym.
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Dyplomacja kulturalna Irlandii – perspektywa
ekonomiczna
Wprowadzenie
W dzisiejszym świecie zmiany w polityce międzynarodowej zachodzą bardzo
szybko. Wpływają na to m.in. przemiany społeczne, ustrojowe, postęp technologiczny, rozwój łączności i komunikacji oraz proces globalizacji. Coraz większe znaczenie
zyskują wartości niemierzalne, a opinia publiczna ma decydujący wpływ na politykę
zagraniczną. Globalizacja sprawia, że informacje rozprzestrzeniają się w zawrotnym
tempie i docierają do najdalszych zakątków świata. Wobec tak rewolucyjnych przemian powstała potrzeba opisania współczesnego, nowego wymiaru polityki międzynarodowej oraz jej sztandarowego instrumentu – dyplomacji. W artykule autorka zajęła się jej szczególnym rodzajem, jakim jest dyplomacja kulturalna.
Ze względu na coraz większe znaczenie w polityce światowej tzw. miękkiej siły
istotnie wzrosło zainteresowanie tym zagadnieniem. Celem artykułu jest pokazanie
wzajemnych zależności między wybranymi składnikami odpowiednio soft power
i hard power – dyplomacją kulturalną a gospodarką. Aby zilustrować te powiązania
wybrano przykład Irlandii – kraju, który znalazł się w ciekawej sytuacji wizerunkowej po wybuchu kryzysu ekonomicznego w 2008 r.
Irlandia zarówno pod względem powierzchni, jak i zaludnienia, plasuje się na
około 120. pozycji na świecie. Zdołała jednak swą kulturą zainteresować cały świat.
Dzień św. Patryka obchodzony jest niemal w każdym jego zakątku i podobnie jak
tradycyjna muzyka czy taniec jest bezbłędnie kojarzony z Irlandią. Ten bogaty kapitał kulturalny obecnie wykorzystywany jest przez irlandzki rząd w zakresie prowadzenia dyplomacji kulturalnej. Po wybuchu kryzysu w 2008 r. sytuacja Irlandii drastycznie się zmieniła – nastąpił upadek nie tylko gospodarczy, ale i wizerunkowy.
Kraj zaczął być postrzegany jako niestabilny finansowo, niegodny zaufania, nierzetelny. Tak narodziło się wyzwanie dla jego dyplomacji kulturalnej – odbudowanie
reputacji w oczach międzynarodowej opinii publicznej.
Artykuł składa się z pięciu części. W pierwszej z nich autorka podjęła próbę
wyjaśnienia pojęcia „dyplomacja kulturalna” oraz przedstawiła poszczególne etapy
jej rozwoju. Druga część stanowi opis struktury dyplomacji kulturalnej w Irlandii –
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wskazano w niej instytucje odpowiedzialne za jej realizację oraz działania podejmowane w jej ramach. W trzeciej części przeanalizowano wpływ sytuacji gospodarczej
na wizerunek państwa oraz dyplomację kulturalną. Kolejna część to zaprezentowanie nowej koncepcji dyplomacji kulturalnej – wspierającej rozwój gospodarczy
i kształtującej wizerunek kraju jako przyjaznego inwestycjom. W podsumowaniu
autorka dokonała oceny efektywności podjętych działań.

Pojęcie dyplomacji kulturalnej
Dyplomacja kulturalna jest pojęciem stosunkowo nowym i dynamicznym. Jego
znaczenie zmieniało się wraz z rozwojem stosunków międzynarodowych i nadal
ewoluuje. Dyplomacja i kultura spotkały się po raz pierwszy na szerszą skalę w okresie międzywojennym – tak twierdzi Anthony Haigh w artykule z 1965 r. zatytułowanym „Co to jest dyplomacja kulturalna?”, w którym podejmuje próbę wyjaśnienia tego pojęcia. Dokonuje on rozróżnienia między terminami „stosunki kulturalne” a „dyplomacja kulturalna”. Ten pierwszy ma według niego szerszy zakres i oznacza wszelką aktywność ludzką, mającą na celu poznanie tego co i dlaczego myśli
człowiek w innym kraju. Motyw ten – nazwany przez Haigha „motywem Odyseusza” – towarzyszył ludziom od wieków, a działania podejmowane w jego ramach
pozostawały w sferze inicjatyw prywatnych.
Rządy państw zaczęły jednak prowadzić działania w sferze stosunków kulturalnych, tym samym wchodząc w dziedzinę dotychczas zastrzeżoną dla sfery prywatnej. Ten ich wycinek Haigh określa mianem „dyplomacji kulturalnej”. Nie od razu
jednak przybrała ona postać taką, jak dzisiaj – Haigh wyróżnia trzy etapy rozwoju tej
formy stosunków międzynarodowych.
Pierwszą fazą była tzw. propaganda kulturalna realizowana w 20-leciu międzywojennym. Rządy promowały kulturę swoich państw za granicą poprzez naukę języka czy propagowanie osiągnięć kulturalnych. Podstawowym celem tych działań było
zbudowanie pozytywnych postaw wobec danego kraju, co można by było wykorzystać w sferach handlowej i politycznej.
Drugi etap to nawiązywanie dwustronnych stosunków kulturalnych. Gdy dwa
państwa prowadziły działania propagandowe na swoich terytoriach, powstawała
konieczność ich uregulowania. Tak dochodziło do podpisania bilateralnych konwencji kulturalnych, które zawierały przepisy o wzajemnym wspieraniu inicjatyw
oraz tworzeniu mieszanych komisji składających się z przedstawicieli obu stron,
nadzorujących podejmowane akcje. Na tym etapie można zaobserwować przejście
od motywów czysto egoistycznych do wzajemnej współpracy.
Trzecia faza wyróżniona przez Haigha to tzw. liczba mnoga. Źródła tego przejścia możemy dopatrywać się w sytuacji, która miała miejsce w Wielkiej Brytanii podczas drugiej wojny światowej. Znalazło się tam wówczas wielu obcokrajowców,
wobec których działania podjęło British Council – instytucja, która prowadziła działania poza granicami swego państwa, zaczęła robić to wewnątrz. Wkrótce też rozpoczęła pomaganie obcokrajowcom w promowaniu ich własnej kultury.
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Nowa koncepcja narodziła się prawdopodobnie na Konferencji Sojuszniczych
Ministerstw Edukacji (Conference of Allied Ministers of Education – CAME) zorganizowanej w Londynie jeszcze podczas działań wojennych. Dyskusje, które tam prowadzono, doprowadziły do zwołania konferencji przygotowawczej, a potem do
utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – UNESCO) w Paryżu
w 1946 r. Prawdopodobnie w ramach CAME zrodziła się koncepcja wzajemnej zależności, na której opierano współpracę kulturalną w powojennych układach regionalnych. Szybko rozpowszechniła się praktyka grupowej współpracy kulturalnej.
Wśród organizacji powstałych po drugiej wojnie światowej, które wykorzystują przynajmniej jej elementy, można wymienić m.in. UNESCO, Nordycką Komisję Kulturalną, Unię Zachodnioeuropejską czy Radę Europy1.
Współcześnie jedną z najpopularniejszych definicji pojęcia „dyplomacja kulturalna” jest ta zaproponowana przez amerykańskiego politologa Miltona C.
Cummingsa w 2003 r. Według niego dyplomacja kulturalna odnosi się do wymiany poglądów, informacji, sztuki i innych aspektów kultury między narodami
w celu polepszenia wzajemnego zrozumienia. Może ona być jednak rozumiana
również jako jednostronne działanie państwa polegające na promowaniu języka
narodowego, przybliżaniu jego polityki, historii i przekonywaniu do jego punktu
widzenia (tzw. propaganda)2. Te dwa sposoby prowadzenia dyplomacji kulturalnej mogą współistnieć równolegle i być równocześnie wykorzystywane przez
państwo w zakresie realizowania polityki zagranicznej. W zależności od nastawienia rządzących raz dominuje jeden z nich, innym razem drugi, ale żaden nie
znika zupełnie.
Z kolei Maurits Berger tylko pierwsze podejście rozumie jako dyplomację kulturalną. „Propagandę” nazywa natomiast dyplomacją publiczną. Kryterium ich rozróżnienia przeprowadza powołując się na fakt, iż dyplomacja publiczna jest działaniem jednostronnym, nakierowanym na wyjaśnianie własnej polityki innym. Natomiast dyplomacja kulturalna ma charakter dwu- lub wielostronny i jej istotą jest
doprowadzenie do wzajemnego zrozumienia poprzez poznanie różnych sposobów
wyrażania siebie3.
Niniejszy artykuł odnosi się do działań prowadzonych przez państwo, zatem
według Bergera dotyczy on dyplomacji publicznej. Władze irlandzkie posługują się
jednak określeniem „dyplomacja kulturalna”, więc w artykule została zastosowana
przyjęta przez nie terminologia.

1

2

3

A. Haigh, Co to jest dyplomacja kulturalna, [w:] Cz. Lewandowski (oprac.), Międzynarodowe stosunki kulturalne: wybór dokumentów i literatury, Wrocław 2001, s. 93-100.
M. C. Cummings jr., Cultural diplomacy and the United States government: a survey, Washington 2003.
M. Berger [et al.], Bridge the Gap, or Mind the Gap? Culture in Western – Arab Relations, The
Hague 2008, p. 3-4.
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Dyplomacja kulturalna po irlandzku
Na stronie internetowej irlandzkiego Departamentu Spraw Zagranicznych
i Handlu znajduje się zakładka „Polityki”. Jako jedna z ośmiu figuruje tam „Dyplomacja kulturalna”. Brak jest oficjalnej definicji tego pojęcia, ale można znaleźć
pewne wskazówki, które pomagają je zrozumieć. Już z pierwszego zdania, które
brzmi: „Dyplomacja kulturalna jest ważnym aspektem promocji Irlandii za granicą”4, wynika, iż występuje ona w służbie budowania pozytywnego wizerunku kraju
na arenie międzynarodowej.
Dyplomację kulturalną można scharakteryzować poprzez przyjrzenie się zadaniom, które należą do Sekcji Kultury Wydziału Promocji Irlandii za Granicą irlandzkiego Departamentu Spraw Zagranicznych i Handlu. Są to mianowicie:
– promocja wymian edukacyjnych za granicą, w szczególności w ramach Fundacji Fulbrighta (Stany Zjednoczone – United States of America, USA). Niezwykle
silne więzy łączące Irlandię z USA sięgają czasów emigracji okresu Wielkiego
Głodu (połowa XIX w.). Obecnie w Stanach Zjednoczonych mieszka około
37 mln osób, które przyznają się do irlandzkich korzeni, czyli osiem razy więcej niż w samej Irlandii5,
– wspieranie działalności promocyjnej irlandzkich ambasad poprzez finansowanie wydarzeń kulturalnych, tj. wystaw, koncertów, wykładów,
– bliska współpraca z Culture Ireland w zakresie promocji irlandzkiej sztuki
i artystów za granicą6. Culture Ireland to organizacja utworzona w 2005 r. przez
ministra sztuki, sportu i turystyki (obecnie jest to Departament Sztuki, Dziedzictwa i Gaeltacht) w celu promowania i rozwijania irlandzkiej sztuki na arenie międzynarodowej. Działalność Culture Ireland polega przede wszystkim na udzielaniu dotacji irlandzkim artystom lub organizacjom na podstawie otrzymanych
wniosków, dofinansowywaniu i ułatwianiu udziału Irlandczyków w międzynarodowych wydarzeniach artystycznych o strategicznym znaczeniu, prowadzeniu
działalności kulturalnej oraz kierowaniu wydarzeniami kulturalnymi o wymowie
symbolicznej, doradzaniu ministrowi w międzynarodowych kwestiach dotyczących kultury i sztuki oraz udzielaniu mu potrzebnego wsparcia7.
Mimo że to na Wydział Promocji Irlandii za Granicą został nałożony obowiązek
prowadzenia dyplomacji kulturalnej, to całkowita odpowiedzialność za promocję
4

5

6
7

Cultural Relations, strona internetowa irlandzkiego Departamentu Spraw Zagranicznych i Handlu (za pośrednictwem Internet Archive), https://web.archive.org/web/20130907020801/
http://dfa.ie/home/index.aspx?id=3031 (data dostępu: 13 stycznia 2013).
Selected population profile in the United States. 2011 American Community Survey 1-Year Estimates, American FactFinder – strona internetowa United States Census Bureau,
http://www.factfinder2.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?pid=ACS_
11_1YR_S0201&prodType=table (data dostępu: 5 czerwca 2013).
Cultural Relations, op.cit.
Culture Ireland Guidelines/Background Information, strona internetowa irlandzkiego Departamentu Sztuki, Dziedzictwa i Gaeltacht, http://ahg.gov.ie/en/Publications/ArtsPublications/Culture%20ireland_Guidelines%20Background%20Info.pdf (data dostępu: 12 kwietnia 2013).
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sztuki w kraju i poza nim spoczywa na ministrze sztuki, dziedzictwa i Gaeltacht.
Poza nimi w tej sferze działa wiele innych podmiotów państwowych: wspomniane
Culture Ireland, Industrial Development Agency, Enterprise Ireland, Tourism Ireland, Science Foundation Ireland czy Bord Bia8.

Wpływ sytuacji gospodarczej kraju na dyplomację kulturalną
Dyplomacja kulturalna Irlandii jest bardzo mocno związana z jej sytuacją gospodarczą. Podczas boomu ekonomicznego, który rozpoczął się w drugiej połowie lat
90. XX w., rozwijała się ona bardzo prężnie dzięki przekazywaniu większych środków na kulturę i naukę oraz zwiększeniu popytu na sztukę. Dzięki otwarciu na
nowe rynki (zwłaszcza Unii Europejskiej) oraz rozwojowi technologii Irlandia szybko awansowała z pozycji państwa peryferyjnego na jedną z najszybciej rozwijających
się gospodarek świata (wykres nr 1). Irlandczycy zyskali opinię dynamicznego,
nowoczesnego, innowacyjnego społeczeństwa, a ich państwo – kraju przyjaznego
inwestorom zagranicznym. Był to także okres, kiedy irlandzka kultura osiągnęła
wielką popularność – powieść „Prochy Angeli” Franka McCourta została sprzedana
na świecie w ponad 5 mln egzemplarzy, sukcesy odnosiły zespół The Corrrs, który
zaadaptował tradycyjną irlandzką muzykę do popowych brzmień czy show taneczne „Riverdance”, które spopularyzowało taniec irlandzki na świecie9.
Ten pozytywny obraz został zburzony po tym, jak pękła bańka spekulacyjna na
rynku nieruchomości. Irlandzka gospodarka była niezwykle uzależniona od sektora
budownictwa, który generował około 1/4 produktu krajowego brutto (PKB) tego kraju
i zatrudniał 1/5 siły roboczej (wykres nr 2), zaś ceny domów rosły w zawrotnym tempie (wykres nr 3).
Na dodatek był on powiązany bardzo mocno z sektorem bankowym, z którego
pochodziła większość środków na finansowanie budów. Rosła liczba udzielanych
kredytów hipotecznych, a standardy kredytowania się obniżały. Chociaż początki
załamania było widać już w 2007 r. (spadły ceny nieruchomości oraz zatrudnienie
w sektorze budownictwa), to dopiero w 2008 r. zaczęła się prawdziwa panika. Dzień
15 września 2008 r. to data, którą umownie przyjmuje się jako początek światowego kryzysu gospodarczego. Upadłość ogłosił wtedy jeden z największych amerykańskich banków – Lehman Brothers. W tym samym miesiącu trzy największe banki
w Irlandii (Anglo Irish Bank, Allied Irish Bank i Bank of Ireland) zanotowały znaczne straty, co zaczęło rodzić obawy o bezpieczeństwo ulokowanych w nich depozytów. Rząd uspokajał sytuację, wydając komunikaty, że banki mają tylko problem

8

9

M. Fitzgibbon, Ireland/ 1. Historical perspective: cultural policies and instruments, strona internetowa Compendium. Cultural Policies and Trends in Europe, http://www.culturalpolicies.net/
web/ireland.php (data dostępu: 9 kwietnia 2013).
C. Power, What Hapened to Irish Art?, strona internetowa The Daily Beast, http://www.thedaily
beast.com/newsweek/2001/08/19/what-happened-to-irish-art.html (data dostępu: 24 maja
2013).
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Wykres nr 1. Produkt krajowy brutto per capita w latach 1983-2012 w Irlandii (USD)

Źródło: opracowanie własne na podstawie strony internetowej Banku Światowego,
http://databank.worldbank.org/ (data dostępu: 5 czerwca 2013).

Wykres nr 2. Zatrudnienie w sektorze budownictwa (procent wszystkich zatrudnionych
w Irlandii)

Źródło: opracowanie własne na podstawie strony internetowej Eurostatu, http://epp.eurostat.ec.europa.eu (data dostępu: 5 czerwca 2013).
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Wykres nr 3. Indeks cen nieruchomości mieszkalnych (miesiąc bazowy:
styczeń 2005 r. = 100)

Źródło: opracowanie własne na podstawie strony internetowej Irlandzkiego Urzędu Statystycznego,
http://www.cso.ie (data dostępu: 6 marca 2014).

z płynnością, a Anglo Irish Bank jest zasadniczo zdrowy10. Same zapewnienia nie
uzdrowiły jednak sytuacji i rząd zdecydował się na dokapitalizowanie banków, co
w przypadku Anglo Irish Bank okazało się nacjonalizacją, a jego reputacja dodatkowo ucierpiała w związku ze skandalem dotyczącym udzielania dyrektorom pożyczek
osobistych. Prezes banku oraz dyrektor wykonawczy złożyli rezygnacje ze swoich
stanowisk11.
Gwarancje państwowe objęły nie tylko posiadaczy depozytów, ale także obligatariuszy. Oznaczało to, iż inwestorzy, którzy ulokowali swoje pieniądze w obligacjach bankrutujących banków, nie ponieśli żadnych strat. Ciężar ten został przeniesiony na irlandzkich podatników. Pod koniec 2009 r. rząd skonstruował program
wykupienia toksycznych aktywów od banków w kwocie 70 mld EUR12. Skutkiem
takiego działania było zwiększenie deficytu budżetowego (wykres nr 4).

10

11

12

M. Lewis, When Irish Eyes Are Crying, strona internetowa czasopisma „Vanity Fair”,
http://www.vanityfair.com/business/features/2011/03/michael-lewis-ireland-201103?printable=true#/ixzz1DB1c1097 (data dostępu: 25 maja 2013).
J. M. Brown, Dublin set to control Anglo Irish as it invests €5.5bn in three big banks, strona
internetowa dziennika „Financial Times”, http://www.ft.com/cms/s/0/1564fa52-cfcb-11dd-abf9000077b07658.html (data dostępu: 25 maja 2013).
M. Lewis, op.cit.
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Wykres nr 4. Deficyt budżetowy i dług publiczny Irlandii jako procent PKB

Źródło: opracowanie własne na podstawie strony internetowej Eurostatu, http://epp.eurostat.ec.europa.eu (data dostępu: 5 czerwca 2013).

Media zaczęły wyrażać się o Irlandii mniej przychylnie. Została stworzona
atmosfera strachu i niepewności co do wiarygodności finansowej państwa. W listopadzie 2010 r. Irlandia podpisała umowę z Unią Europejską i Międzynarodowym
Funduszem Walutowym, zgodnie z którą otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 85 mld EUR13. Rozpowszechniano obawy, że zaistniała sytuacja może zagrozić
stabilności finansowej Europy, a nawet Stanów Zjednoczonych. Skandal związany
z nieuczciwymi praktykami prezesa Anglo Irish Bank Seana FitzPatricka stał się
pożywką dla mediów na całym świecie, co miało swój negatywny wpływ na wizerunek państwa w oczach międzynarodowej opinii publicznej14. Tytuły pojawiające
się w prasie światowej na temat Irlandii dotyczyły w głównej mierze zapaści gospodarczej. Wizerunek państwa w oczach światowej opinii publicznej pogarszały takie
nagłówki, jak np. „Ireland first in eurozone to hit recession” („Financial Times”,
25 września 2008 r.), „For Many Young Irish, First Taste of Hard Times” („The
Washington Post”, 17 marca 2009 r.), „Ireland's economy. The party is definitely
13

14

Irish Republic 85bn euro bail-out agreed, serwis informacyjny BBC News,
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-11855990 (data dostępu: 16 maja 2013).
N. Stanage, The Men Who Killed the Economy, strona internetowa The Daily Beast,
http://www.thedailybeast.com/articles/2010/11/19/irelands-financial-crisis-the-bankers-whocaused-it.html (data dostępu: 25 maja 2013).
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over” („The Economist”, 19 marca 2009 r.), „Le PIB irlandais a connu une chute
historique de 7,1% en 2009” („Le Monde”, 25 marca 2010 r.), „€90bn Irish bailout
ends in turmoil – now Europe fears crisis will spread” („The Guardian”, 22 listopada 2010 r.). Irlandię zaliczono – obok Portugalii, Grecji i Hiszpanii – do grona tzw.
państw PIGS, czyli europejskich gospodarek zmagających się z kryzysem zadłużeniowym15.

Dyplomacja kulturalna w służbie poprawy wizerunku
gospodarczego
Światowy kryzys ekonomiczny, który Irlandia odczuła szczególnie mocno, sprawił, że nowy rząd (wybrany w 2011 r.) postawił szczególny nacisk na oszczędności
oraz rozwój gospodarczy. Perspektywa ekonomiczna przykładana jest do wszystkich
sektorów, determinuje ona działalność poszczególnych podmiotów16. W dokumentach rządowych dotyczących polityki zagranicznej i ekonomii podkreśla się rolę kultury jako bardzo ważnego aspektu gospodarki. Występuje ona w podwójnej roli –
z jednej strony jako źródło dochodu, coś na czym da się zarobić, z drugiej jako czynnik mający wpływ na wizerunek kraju. To właśnie sposób, w jaki postrzegane jest
państwo, w ogromnej mierze wpływa na jego sytuację gospodarczą. Celem irlandzkiego rządu stała się poprawa wizerunku Irlandii na arenie międzynarodowej. Aby
go zrealizować, podjęto szereg działań, wprowadzając dyplomację kulturalną na tory
ekonomiczne17.e
Od wszystkich agencji zaangażowanych w promocję Irlandii wymaga się skoordynowanego podejścia, w szczególności jeśli chodzi o państwa, w których Irlandia jest
mniej znana wśród potencjalnych inwestorów, nabywców dóbr i usług czy turystów.
Zadaniem placówek dyplomatycznych jest aktywna praca nad zwiększeniem rozpoznawalności Irlandii i jej potencjału gospodarczego, rozwijanie sieci współpracy rządowej i kontaktów biznesowych oraz wspieranie agencji działających za granicą.
Ważnym aspektem łączącym się z budowaniem wizerunku jest maksymalizacja
oddziaływania zintegrowanych misji handlowych. Chodzi o misje prowadzone
przez premiera lub ministrów, mające na celu ułatwienie przedsiębiorcom irlandzkim dostępu do rynków zagranicznych. Nadzieje na zwiększenie potencjału tych
misji wiązane są ze skoordynowaniem ich z akcjami promocyjnymi sektora handlu,
15

16

17

K. Allen, Acronym acrimony: The problem with Pigs, strona internetowa dziennika „The Guardian”, http://www.theguardian.com/business/2010/feb/12/pigs-piigs-debted-eu-countries (data
dostępu: 26 maja 2013).
Programme for government 2011, strona internetowa MerrionStreet.ie, http://www.merrionstreet.ie/wp-content/uploads/2010/05/Programme_for_Government_2011.pdf (data dostępu:
4 czerwca 2013).
Government for National Recovery 2011-2016, strona internetowa organizacji Social Justice Ireland, http://www.socialjustice.ie/sites/default/files/file/Government%20Docs%20etc/2011-0306%20-%20Programme%20for%20Government%202011-2016.pdf (data dostępu: 5 czerwca
2013).
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turystyki i inwestycji, a także z inicjatywami i wydarzeniami organizowanymi przez
Culture Ireland18.
Centralnym wydarzeniem, które dzięki niezwykłej popularności na całym świecie ma ogromny potencjał do wykorzystania w dyplomacji kulturalnej, jest dzień św.
Patryka, patrona Irlandii. Podczas jego obchodów nadarza się okazja do wzmocnienia wizerunku państwa poprzez przesłanie jasnego przekazu marketingowego oraz
zacieśnienie stosunków z innymi państwami. Poszczególni ministrowie Irlandii
udają się z wizytami do różnych państw świata. Cele ich podróży są planowane
z wyprzedzeniem, po wzięciu pod uwagę zamierzeń polityki zagranicznej rządu. Za
organizację wizyt ministerialnych odpowiedzialny jest Departament Spraw Zagranicznych i Handlu.
Exodus ministrów na dzień św. Patryka w roku 2013 odbył się pod hasłem
„Promote Ireland”, a jego program został ogłoszony 13 marca 2013 r. Ministrowie, tradycyjnie już, udali się za granicę, by tam celebrować to święto. Jest to
doskonała okazja do zbliżenia z innymi państwami oraz do torowania drogi
irlandzkim przedsiębiorcom. W roku 2013 aż 19 ministrów udało się w podróż do
21 państw Ameryki Północnej, Europy, Bliskiego Wschodu oraz Azji. Reprezentanci rządu wzięli udział w ponad 150 imprezach biznesowych oraz w ponad
30 spotkaniach na najwyższym szczeblu, łącząc to wszystko z uczestnictwem
w wydarzeniach kulturalnych związanych z dniem św. Patryka. Rok 2013 był
pierwszym, w którym do planu podróży irlandzkich ministrów zostały włączone
nowe państwa, jak np. Indonezja i Filipiny – jako jedne z najszybciej rozwijających się gospodarek świata – czy Arabia Saudyjska – dynamicznie rozwijający się
rynek dla irlandzkich produktów (w 2012 r. eksport do tego państwa wzrósł
o 20%19). Wśród państw odwiedzonych przez ministrów znalazły się również
Japonia i Korea Południowa – z uwagi na rosnący eksport do tych krajów. Najważniejszym celem podróży okazały się jednak Stany Zjednoczone, które jako
największy rynek eksportowy Irlandii, a także państwo, z którego pochodzi 80%
bezpośrednich inwestycji zagranicznych na Zielonej Wyspie, jest dla niej niezwykle ważnym partnerem gospodarczym. Dlatego zarówno premier, jak i wicepremier, swoje podróże zaplanowali do USA20.
Premier Enda Kenny rozpoczął swą tygodniową podróż po Stanach Zjednoczonych w Nowym Jorku, gdzie wziął udział w paradzie zorganizowanej z okazji dnia
18

19

20

Trading and Investing in a Smart Economy. A Strategy and Action Plan for Irish Trade, Tourism
and Investment to 2015, p. 44-46, strona internetowa Departamentu Przedsiębiorczości, Handlu i Innowacji, http://www.djei.ie/trade/bilateral/Strategy_and_Action_Plan_to_2015.pdf (data
dostępu: 5 czerwca 2013).
Według danych Eurostatu w 2011 r. wartość eksportu do Arabii Saudyjskiej wyniosła 519 mln
EUR, w 2012 r. – 624 mln EUR. Zob. strona internetowa Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu (data dostępu: 5 marca 2014).
Announcement of St Patrick's Day „Promote Ireland” programme, strona internetowa irlandzkiego Departamentu Spraw Zagranicznych i Handlu (za pośrednictwem Internet Archive),
http://web.archive.org/web/20130322054050/http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=89493
(data dostępu: 10 kwietnia 2013).
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św. Patryka21. W dniu 19 marca 2013 r. odbył w Waszyngtonie spotkanie z prezydentem USA Barackiem Obamą, a następnie został podjęty w Białym Domu, gdzie
wręczył Obamie tradycyjną miskę trójlistnych koniczyn, symbolu Irlandii22.
Następne dni premier poświęcił na podróż po Zachodnim Wybrzeżu (Dolina
Krzemowa, Los Angeles, Seattle) i spotkania z przedstawicielami przedsiębiorstw
przeplatane uczestnictwem w obchodach dnia św. Patryka23. Wicepremier Eamon
Gilmore – w przeciwieństwie do premiera – podróżował po wschodniej części Stanów Zjednoczonych. W dniu 19 marca 2013 r. dołączył do Kenny'ego na spotkaniu
z Obamą.

Podsumowanie
Dyplomacja kulturalna Irlandii prowadzona jest obecnie pod dużą presją
gospodarki. Celem postawionym przez rząd jest odbudowanie wizerunku państwa
na arenie międzynarodowej, co ma skutkować poprawą jego sytuacji ekonomicznej. Nie oznacza to jednak, że cel ten jest jasno widoczny we wszystkich działaniach, a instytucje zamiast kultury promują wyłącznie gospodarkę – jedno nie
musi wykluczać drugiego. Faktem jest jednak położenie wzmożonego nacisku na
nawiązywanie kontaktów handlowych i biznesowych oraz pozyskiwanie inwestorów. Jest to szczególnie widoczne przy przydzielaniu dofinansowania na projekty
Culture Ireland – jednym z kryteriów jest państwo docelowe (preferowane są
kraje wymienione jako priorytetowe, czyli te z którymi Irlandia ma bardzo mocne
więzi gospodarcze, np. USA lub nowe rynki, w których upatruje ona potencjalnych
partnerów). Wzmożona promocja na nowych, atrakcyjnych gospodarczo rynkach
zaowocowała niedawno współpracą irlandzko-indyjską w ramach przemysłu filmowego. Dzięki działaniom Tourism Ireland oraz Irish Film Board w Dublinie
nakręcono bollywoodzki film „Ek Tha Tiger”. Dublin został w nim pokazany jako
nowoczesne, tętniące życiem miasto, bogate pod względem kultury i historii. Premiera filmu pobiła rekordy popularności w Indiach (w jej dniu film wyświetlony
był w 3,3 tys. kin w kraju i 550 za granicą)24. Powinno się to przyczynić do spopu21

22

23

24

Taoiseach Enda Kenny visits New York – in pictures, strona internetowa MeerionStreet.ie. Irish
Government News Service, http://www.merrionstreet.ie/index.php/2013/03/taoiseach-endakenny-visits-new-york-in-pictures/ (data dostępu: 11 kwietnia 2013).
Taoiseach Enda Kenny attends White House St Patrick's Day reception, strona internetowa
MeerionStreet.ie. Irish Government News Service, http://www.merrionstreet.ie/index.php/
2013/03/live-video-taoiseach-enda-kenny-attends-shamrock-ceremony-hosted-by-presidentobama-at-the-whitehouse/ (data dostępu: 11 kwietnia 2013).
Taoiseach touring US west coast as part of St Patrick's Day celebrations, strona internetowa
Raidió Teilifís Éireann, http://www.rte.ie/news/2013/0321/377662-taoiseach-west-coast/ (data
dostępu: 11 kwietnia 2013).
N. Raghavendra, Salman Khan's Ek Tha Tiger grosses Rs 184.83 crore, second Bollywood film to
do so, strona internetowa dziennika „The Economic Times”, http://articles.economictimes.
indiatimes.com/2012-08-31/news/33521544_1_ek-tha-tiger-salman-khan-kabir-khan (data dostępu: 5 czerwca 2013).
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laryzowania Irlandii jako celu podróży turystycznych, przede wszystkim wśród
przedstawicieli indyjskiej klasy średniej25.
Obecnie wydaje się, że strategia obrana przez rząd spełnia swoją rolę. Irlandia
nie jest już postrzegana jako państwo pogrążone w kryzysie, w światowych mediach
nie pojawiają się informacje dotyczące jej problemów. Nowy rząd postanowił wykorzystać pozytywne skojarzenia, jakie budzi irlandzka kultura, aby odzyskać zainteresowanie inwestorów oraz odbudować wizerunek kraju. Sukces gospodarczy jest
ulotny, wystarczy krach na giełdzie czy zachwianie na rynkach, aby zamienił się
w zapaść ekonomiczną. Z sukcesem kulturalnym jest natomiast inaczej – pozytywne skojarzenia odnoszące się do kultury i sztuki dużo wolniej ulegają przemianom
i mogą być bardzo pomocne przy odbudowywaniu reputacji zepsutej przez załamanie gospodarcze.

Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie wzajemnych zależności między dyplomacją kulturalną a gospodarką na przykładzie Irlandii. Kraj ten bardzo mocno
odczuł skutki światowego kryzysu finansowego zapoczątkowanego w 2008 r. –
ucierpiała zarówno jego gospodarka, jak i wizerunek na arenie międzynarodowej. Wyjście z recesji i odbudowanie zaufania do rynku irlandzkiego stało się
priorytetem rządu wybranego w 2011 r. Aby to osiągnąć, postanowiono wykorzystać dyplomację kulturalną. W pierwszej części artykułu autorka przeprowadziła analizę pojęcia „dyplomacja kulturalna”, w drugiej opisała strukturę
dyplomacji kulturalnej w Irlandii – instytucje odpowiedzialne za jej realizację
oraz działania podejmowane w jej ramach. Część trzecia to analiza wpływu
sytuacji gospodarczej na wizerunek kraju oraz dyplomację kulturalną. W kolejnej przedstawiona została nowa koncepcja dyplomacji kulturalnej, która
szczególny nacisk kładzie na działania wspierające gospodarkę i kreujące wizerunek Irlandii jako kraju przyjaznego inwestycjom. W podsumowaniu autorka
dokonała oceny efektywności podjętych działań.

25

Department of Foreign Affairs and Trade, Second Global Irish Economic Forum. Progress
Report – March 2012, p. 11, strona internetowa Global Irish Economic Forum, http://www.globalirishforum.ie/2011ForumReports.aspx (data dostępu: 5 czerwca 2013).
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Władimir Putin jako ojciec narodu – kreacja
wizerunku silnego przywódcy
Wprowadzenie
Analizując sposoby uprawiania polityki i zachowania związane z osiąganiem
wyznaczonych celów, nie sposób nie zauważyć, że przełom w tej dziedzinie nastąpił stosunkowo niedawno – w XX w. wraz z upowszechnieniem się mediów. Razem
z nimi pojawili się konsultanci polityczni, doradcy od wizerunku, zaś amerykański
politolog Joseph Nye stworzył koncepcję tzw. soft power1, czyli siły państwa opartej
na możliwościach sprawienia, by inne postępowały zgodnie z jego interesami pod
wpływem prezentowanej im kultury i wartości, a nie na bazie zasobów naturalnych
czy armii2. Można to osiągnąć dzięki dyplomacji publicznej – narzędziu służącemu
do kształtowania postaw mieszkańców innych krajów i kierowanemu bezpośrednio
do nich (poprzez środki masowego przekazu, popkulturę), a nie do dyplomatów,
polityków i liderów. Obecnie coraz więcej państw dostrzega znaczenie tego rodzaju
marketingu politycznego.
W Rosji zmiana kulturowa nastąpiła wraz z dojściem do władzy Władimira Putina. W porównaniu ze swoim poprzednikiem Borysem Jelcynem, którego rządy kojarzą się w tym kraju z nową „Wielką Smutą”3, Putin sprawia wrażenie nieprzekupnego4 i prezentuje się jako mocny, również fizycznie, przywódca, przez co podoba
się Rosjanom. W przeciwieństwie do Jelcyna nie nadużywa też alkoholu. Należy jednak pamiętać, że strategie wyborcze prezydenta oraz jego PR zmieniały się na przestrzeni lat, bo Putin rządzi w Rosji już drugą dekadę.
Niniejszy artykuł ma na celu zaprezentowanie ewolucji wizerunku prezydenta.
Gdy na początku rządów Putin był bohaterem groteskowych nieraz sesji zdjęciowych i pokazów medialnych, w trakcie trzeciej kadencji ustawia się on na pozycji
1
2
3

4

J. Nye, Soft Power: The Means to Success in World Politics, New York 2004, p. 10.
Idem, Soft Power, „Foreign Policy” 1990, no. 80, p. 153-171.
J. Gliwińska-Kotynia, Borys Jelcyn – pierwszy?, strona internetowa stosunki.pl, http://www.stosunki.pl/?q=content/borys-jelcyn-%E2%80%93-pierwszy (data dostępu: 28 maja 2013).
M. Gessen, Putin. Człowiek bez twarzy, Warszawa 2012, s. 21.
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głęboko wierzącego nacjonalisty, zajmującego niezwykle twarde stanowisko w sprawach ważnych dla Rosji. Wszystko po to, by podkreślić swoją nadrzędną pozycję
wobec członków gabinetu oraz oligarchów. Równie istotnym elementem, za pomocą którego Putin realizuje interesy państwa, jest zawiązywanie przez niego znajomości z przywódcami zachodnimi, z których wielu, podobnie jak rosyjskie społeczeństwo, jest podatnych na jego wpływ. Wydaje się jednak, że strategia ta była skuteczniejsza na początku pierwszej dekady XXI w., gdy z takimi politykami, jak Tony
Blair czy George W. Bush, łączyła Putina walka z terroryzmem. Dziś trudno liczyć na
ciepłe stosunki, gdy prezydent Stanów Zjednoczonych (United States of America –
USA) Barack Obama jest za próbę ich „resetu” krytykowany we własnym kraju,
a kanclerz Niemiec Angela Merkel stwierdza, że Putin stracił kontakt z rzeczywistością, nie rozumiejąc jego postępowania w kwestii kryzysu na Ukrainie5.
Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej przybliżony został wizerunek
prezydenta Putina z wyszczególnieniem tego, który jest skierowany głównie do
mieszkańców Rosji i ma na celu przedstawienie go jako troskliwego „ojca narodu”.
Omówiono także wspomnianą wcześniej politykę międzynarodową z pierwszej prezydenckiej kadencji Putina, która nastawiona była na zdobywanie przychylności
przywódców zachodnich państw. W drugiej części, aby dowieść, że za medialnym
wizerunkiem idą realne działania, została przedstawiona bezwzględność prezydenta wobec politycznej konkurencji oraz reformy służące umacnianiu przez niego
władzy. W części ostatniej zaprezentowano zwrot w retoryce, po którym w trzeciej
kadencji Putina zaznaczyła się silna obecność odwołań do narodu i wartości. Mechanizm ten ma służyć podtrzymywaniu popularności wśród Rosjan w obliczu pogarszającej się sytuacji gospodarczej kraju i niepokojów na arenie międzynarodowej.

Działania public relations
Sesje zdjęciowe na których Władimir Putin prezentuje się jako silny mężczyzna,
to pomysł Władisława Surkowa, wieloletniego doradcy prezydenta uznawanego za
szarą eminencję Kremla. Jest on postacią bardzo kontrowersyjną, to pół-Czeczen,
który wsławił się wymyślaniem finezyjnych akcji propagandowych, które przyniosły sukces Putinowi i sprawiły, że w ramach wyborów prezydenckich przed swoją
drugą kadencją właściwie nie musiał on prowadzić kampanii wyborczej, ponieważ
i tak był stale obecny w mediach6.
Tematyka tych zdjęć i nagrań była różna – prezydent zdobywający bramki
w meczu hokejowym; strzelający z kuszy do wieloryba, by umieścić na nim lokalizator GPS; za kierownicą bolidu Formuły 1; wspinający się po górach; pływający

5

6

Merkel rasskazała Obamie, szto Putin „potierał swiaz s realnostiu”, strona internetowa dziennika „Pravda”, http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/03/3/7017236/ (data dostępu:
20 marca 2014).
J. Gliwińska, Fenomen Putina, Portal Spraw Zagranicznych PSZ.pl, http://www.psz.pl/
index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=9331 (data dostępu: 28 maja 2013).
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w rzece itd.7 Niekiedy działania te ocierały się o śmieszność, np. gdy uczył latać
młode żurawie8 albo gdy przed kamerami spontanicznie wyłowił z dna Morza Śródziemnego urny pochodzące ze starożytnej Grecji, co było odpowiednio wcześniej
przygotowane9.
Kreacja wizerunku w trakcie pierwszych dwóch kadencji prezydenckich Władimira Putina oraz w latach 2008-2012 odbywała się dwutorowo. Występował on nie
tylko z pozycji siły, ale prezentował się także jako „ojciec narodu”, opiekun zwykłych ludzi, którzy mogą się do niego zwrócić w każdej sprawie, przekonani o tym,
że ją rozwiąże10. Dzięki temu o problemy związane z działaniem państwa duża część
społeczeństwa obwiniała korupcję, urzędników, złych polityków, ale sam prezydent
stawiał się ponad tym i z łatwością wygrywał wybory, osiągając w roku 2004 rekordowy wynik 71,31% głosów, a w niektórych republikach – jak Inguszetia czy Dagestan – zyskując nawet ponad 90-procentowe poparcie11. Wśród pozostałych kandydatów i nieprzychylnych mu dziennikarzy stworzyło to podejrzenia fałszerstw12.
Jednym z projektów Surkowa jest prokremlowska młodzieżówka Nasi13. Jej
członkowie aktywnie działają na rzecz dobrego imienia prezydenta14. Zarzuca im się
brak samodzielnego myślenia oraz bycie sterowanymi przez Putina i Surkowa15.
Przywódcę Rosji opiewa się nawet w rosyjskich piosenkach z gatunku pop16,
w których jest on przedstawiany jako nie tylko silny przywódca, ale też idealny mężczyzna. Na bazarach w Rosji można nabyć matrioszki i breloczki ze zdjęciem Putina.
To dowodzi, że prezydent osiągnął w Rosji status gwiazdy. Interesującym zjawiskiem są również tradycyjne coroczne teledialogi, podczas których Putin odpowiada
7

8

9

10
11

12
13

14

15
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Video: Vladimir Putin poses for new 'action man' shoot, strona internetowa dziennika „The
Daily Telegraph”, http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/russia/5972512/Vladimir-Putin-in-more-action-man-photographs.html (data dostępu: 14 grudnia 2012).
Czy to samolot, czy Putin wiedzie stado żurawi?, serwis informacyjny PolskieRadio.pl,
http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/679034,Czy-to-samolot-czy-Putin-wiedzie-stado-zurawi
(data dostępu: 28 maja 2013).
T. Parfitt, Vladimir Putin's Greek urns claim earns ridicule, strona internetowa dziennika „The
Guardian”, http://www.guardian.co.uk/world/2011/aug/12/vladimir-putin-greek-urns-ridicule
(data dostępu: 28 maja 2013).
B. Reitschuster, Władimir Putin. Dokąd prowadzi Rosję?, Warszawa 2005, s. 20.
Swodnaja tablica o rezultatach wyborow, strona internetowa Centralnej Komisji Wyborczej
Federacji Rosyjskiej, http://pr2004.cikrf.ru/etc/svod_otchet.xls (data dostępu: 28 maja 2013).
M. Gessen, op.cit., s. 190.
P. Skwieciński, Śnieżna rewolucja w Moskwie?, strona internetowa dziennika „Rzeczpospolita”,
http://www.rp.pl/artykul/765531.html (data dostępu: 6 stycznia 2014).
„Naszyści” świętują urodziny Putina, serwis informacyjny wiadomosci.wp.pl, http://www.wiadomosci.wp.pl/gid,9273593,kat,7631,title,Naszysci-swietuja-urodziny-Putina,galeria.html (data
dostępu: 28 maja 2013).
Rosja: „Naszyści” pozwali do sądu cztery zachodnie gazety, serwis informacyjny
wiadomosci.gazeta.pl,
http://www.wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,7187533,
Rosja___Naszysci__pozwali_do_sadu_cztery_zachodnie.html (data dostępu: 28 maja 2013).
Takiego jak Putin – Pojuszczije Wmiestie, film zamieszczony w serwisie YouTube.com,
http://www.youtube.com/watch?v=xQQDQHYv4_8 (data dostępu: 28 maja 2013).
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na pytania zadawane na żywo przez Rosjan. Programy te mają milionową oglądalność i są transmitowane przez główne stacje radiowe i telewizyjne17. Prezydent
umacnia w ten sposób swój wizerunek troskliwego i silnego przywódcy, negatywnie wypowiadając się o krytykowanych przez część społeczeństwa oligarchach, czasem zaś odpowiadając na mniej poważne pytania. Znamienny był przykład, kiedy
na telefoniczną prośbę dziewięcioletniej dziewczynki z biednego domu o nową
sukienkę, Putin zaprosił na Nowy Rok do Moskwy ją i jej rodzinę, po czym wręczył
im prezenty18.
Teledialogi spotykają się jednak z krytyką, również w Rosji. W dniu 26 kwietnia 2013 r. dziennik „Wiedomosti” w niepodpisanym redakcyjnym artykule skomentował, że media są dla Putina ważniejsze od rzeczywistości, składający się zaś
głównie z emerytów uczestnicy rozmów będą szczęśliwi bez względu na to, jaką
odpowiedź na swoje pytanie otrzymają. Autorzy artykułu zauważyli też, że gdyby
prezydent miał konkretny i jasny program polityczny, nie kierowano by do niego
tak wielu pytań19.

Wizerunek Władimira Putina poza granicami Rosji
Prezydent po objęciu władzy skonsolidował kierunki rosyjskiej polityki i sprawił, że Rosja stała się w oczach świata państwem bardziej stabilnym niż w latach 90.
XX w. Władimir Putin realizując interesy Kremla, niejednokrotnie wykazywał się
ostrą retoryką, potrafił jednak zjednywać sobie przychylność innych przywódców.
Z Georgem W. Bushem łączył go podobny, konfrontacyjny styl sprawowania rządów
i chęć walki z terroryzmem. Gerhard Schröder i Jacques Chirac paradoksalnie
widzieli zaś w nim człowieka mogącego dać odpór amerykańskiemu parciu ku wojnie w Iraku, której podobnie jak on byli przeciwni.
Z kolei na Wschodzie Putin występuje niemal wyłącznie z pozycji siły, uważając obszar byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) za strategiczny dla interesów Rosji i należący do jej strefy wpływów. Specyficzny charakter
ma zwłaszcza jego znajomość i współpraca z dwoma „wiecznymi prezydentami” Azji
Centralnej – Islamem Karimowem z Uzbekistanu i Nursułtanem Nazarbajewem
z Kazachstanu. Kraje te są bliskimi sojusznikami Federacji Rosyjskiej ze względu na
potencjał ich zasobów naturalnych, ale przede wszystkim z powodu mentalnego
podobieństwa, jakie cechuje ich rządy oraz prezydenturę Putina. Dotyczy to zwłaszcza Nazarbajewa, który czynnie angażował się we wszystkie projekty Wspólnoty Niepodległych Państw. John McLeod, redaktor londyńskiego Institute for War and
17

18

19

Putin rowno w połdien nacział swoj diałog c rosjanami, portal NTB.ru, http://www.ntv.ru/novosti/
571137/ (data dostępu: 28 maja 2013).
A. Chrustalewa, Pytania do Putina: pół żartem, pół serio, strona internetowa radia Głos Rosji,
http://www.polish.ruvr.ru/2013_04_24/Pytania-do-Putina/ (data dostępu: 28 maja 2013).
Ot redakcii: Media dla Putina ważnieje realnosti, strona internetowa dziennika „Wiedomosti”,
http://www.vedomosti.ru/opinion/news/11589701/matrica_putina (data dostępu: 25 kwietnia
2014).

94

Władimir Putin jako ojciec narodu – kreacja wizerunku silnego przywódcy

Peace Reporting, widzi przyczynę udanej współpracy Rosji i Kazachstanu w stabilności rządów Nazarbajewa i tym, że znany jest on rosyjskim politykom już od czasów radzieckich, dzięki czemu ufają mu20. W Kazachstanie, podobnie jak w Uzbekistanie i Rosji, obowiązuje teoretyczny konstytucyjny zakaz pełnienia funkcji prezydenta przez więcej niż dwie kadencje, jednak przywódcy tych krajów, wykorzystując rozmaite luki prawne, rządzą już o wiele dłużej, co daje wyobrażenie o pewnej
wspólnocie poglądów na politykę i przestrzeganie konstytucji.
Opisując dobre stosunki prezydenta Rosji z przywódcami najsilniejszych krajów zachodnich, należy zwłaszcza podkreślić jego przyjaźnie z czasów pierwszych
dwóch kadencji z lat 2000-2008 – m.in. z Tonym Blairem, Gerhardem Schröderem,
Georgem W. Bushem i Condoleezzą Rice. Jak już wspomniano, podziw tych polityków
budził pragmatyzm Putina, jego silne, konserwatywne rządy i poprawa sytuacji
gospodarczej kraju, które doceniono zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych pod rządami
republikanów – tym bardziej, gdy po zamachach terrorystycznych z 11 września 2001 r.
Putin zadeklarował pełne wsparcie dla walki z terroryzmem. Tylko z Bushem rosyjski
prezydent spotkał się ponad 40 razy, mając z nim niemal rodzinne relacje osobiste21.
Blairowi imponowało publiczne okazywanie Putinowi szacunku przez wysoko postawionych mieszkańców Rosji22, Schröderowi zaś prezydencki zamiar przybliżenia Rosji
do Europy przez intensyfikację wymiany gospodarczej, współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa i edukacji oraz zaproszenie kanclerza Niemiec do Moskwy na oficjalne
obchody 60. rocznicy zakończenia drugiej wojny światowej.
Sytuacja skomplikowała się wraz ekspansją amerykańskich planów dotyczących wojny z terroryzmem. Dla Putina był to pretekst do wprowadzenia ścisłej kontroli w Czeczenii i mianowania jej prezydentem Ramzana Kadyrowa – człowieka
kontrowersyjnego, dysponującego prywatną armią zabójców, znaną jako „kadyrowcy”23. Kraje Zachodu – z wyłączeniem tych, które Rosji nie ufały – nie protestowały,
zaś Julia Gliwińska-Kotynia przytacza za Borysem Reitschusterem niemalże kissingerowski cytat, który krążył w Moskwie na temat Kadyrowa: „To bandyta, ale to
nasz bandyta”24. Jednocześnie Putin otwarcie sprzeciwiał się amerykańskiej interwencji w Iraku, co przynajmniej na początku jego pierwszej kadencji prezydenckiej
nie przeszkodziło mu utrzymywać prywatnych dobrych stosunków z Bushem25. Ten
ostatni stwierdził nawet: „Przyjaciele mogą się czasem nie zgadzać”26. Niezgoda ta
20

21
22
23

24
25
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B. Pannier, Central Asia: Medvedev Visit Underscores Kazakh Victory Over Uzbekistan For
Regional Dominance, strona internetowa Radio Free Europe, http://www.rferl.org/content/
article/1117526.html (data dostępu: 30 maja 2013).
J. Stawiski, Władimir Władimirowicz na salonach, „Nowa Europa Wschodnia” 2013, nr 2, s. 50.
Ibidem, s. 51.
T. Wood, The Murder List: Kadyrov's Death Squads, „London Review of Books” 2009, vol. 31,
no. 9, p. 14.
J. Gliwińska, op.cit.
B. Głębocki, Okręty Busha i Putina, strona internetowa tygodnika „Przegląd”, http://www.przegladtygodnik.pl/pl/artykul/okrety-putina-busha (data dostępu: 6 stycznia 2014).
A. Pukniel, Mój przyjaciel Aleksander, strona internetowa tygodnika „Wprost”,
http://www.wprost.pl/ar/13513/Moj-przyjaciel-Aleksander/ (data dostępu: 6 stycznia 2014).
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dotyczyła jednak fundamentalnej kwestii, jaką była interpretacja 13. punktu rezolucji nr 1441 Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (RB ONZ),
mówiącego o poważnych konsekwencjach wobec Iraku w przypadku niepodporządkowania się inspektorom ONZ. Rosja, uznając militarną interwencję za sprzeczną
z Kartą Narodów Zjednoczonych, zawetowała ją w RB ONZ, zaś jej rząd zaprotestował przeciwko wojnie27.
Następnym sprawdzianem dobrych relacji Władimira Putina z Georgem W.
Bushem i innymi przywódcami państw Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
były rosnące zachodnie aspiracje Gruzji i Ukrainy. Zagrażały one roli Federacji Rosyjskiej w regionie, zwłaszcza po tzw. rewolucji róż z 2003 r., kiedy prezydentem Gruzji został Michaił Saakaszwili i tzw. pomarańczowej rewolucji z 2004 r. na Ukrainie,
gdy Wiktor Juszczenko w powtórzonych wyborach prezydenckich pokonał popieranego przez Rosję Wiktora Janukowycza. W tym ostatnim przypadku to interwencja
Gerharda Schrödera przekonała Putina do zaakceptowania powtórzenia wyborów
(mediację Aleksandra Kwaśniewskiego w Rosji odbierano nieprzychylnie)28. Federacja Rosyjska nie bez racji oskarżała USA o inspirowanie obu rewolucji.
Sformułowanie w 2004 r. przez administrację Busha podstaw tzw. tarczy antyrakietowej – systemu obrony przeciwlotniczej, którego elementy miały się znaleźć
w Polsce i Czechach – spowodował dalszy wzrost napięcia. Putin w myśl dylematu
bezpieczeństwa uznał, że amerykański system może być zagrożeniem dla kraju,
w związku z czym na jego stanowczą reakcję nie trzeba było długo czekać. Zagroził
instalacją rakiet krótkiego zasięgu Iskander-M w Obwodzie Kaliningradzkim,
na konferencji w Monachium w dniu 12 lutego 2007 r. oskarżył Stany Zjednoczone
o działania neoimperialne aż wreszcie ponad rok później podjął wraz z Dmitrijem
Miedwiediewem decyzję o inwazji na Gruzję. Ten ostatni kraj był dla Rosji niewygodny nie tylko z powodu bycia sojusznikiem USA, ale też przez jego atak na prorosyjskich separatystów z Osetii Południowej w sierpniu 2008 r.
Ostatecznie dobre kontakty Putina ze stroną amerykańską zakończyły się
z powodu różnicy zdań na temat demokratyzacji Rosji i stosunku do krajów jej tzw.
bliskiej zagranicy. USA nie akceptowały narzucania tym państwom przez Rosję kierunków prowadzenia polityki29. Condoleezza Rice w swoich wspomnieniach przytacza odpowiedź Putina na pytanie, dlaczego w Rosji nie ma takiej demokracji, jak
w innych krajach: „Condi, ja muszę pilnować Rosjan. Za dużo w XX w. było rewolucji”30. Niechęć do przewrotów i rosnący konserwatyzm prezydenta świadczą o stabilności jego poglądów, co czyni jego politykę realistyczną i skuteczną, nawet mimo
wyraźnego sentymentu do ZSRR.
27
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30

France and allies rally against war, serwis informacyjny BBC News, http://www.news.bbc.co.uk/
2/hi/middle_east/2821145.stm (data dostępu: 30 maja 2013).
J. Stawiski, Władimir Władimirowicz…, s. 53.
Ibidem, s. 55.
Idem, panel „Stary Prezydent, nowa Rosja”, [w:] S. Trela (red.), Polska polityka wschodnia:
materiały z konferencji zorganizowanej 22-24 listopada 2012 r. we Wrocławiu, Wrocław
2013, s. 62.
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Władimir Putin nie stroni od spotkań z zachodnimi celebrytami, które dobrze
prezentują się w mediach i pozwalają pokazać Rosję w dobrym świetle. Najlepszym
przykładem z ostatnich miesięcy jest sprawa wysokiego podatku dochodowego we
Francji i nadania popularnemu aktorowi Gérardowi Depardieu rosyjskiego obywatelstwa (był to pomysł wspomnianego wcześniej Surkowa). Francuz wypowiadał się
o Putinie w samych superlatywach, porównując go do Jana Pawła II31. Ma również
zagrać ojca Ramzana Kadyrowa w powstającym filmie o odbudowie Czeczenii –
wszystko to za niższe podatki. Deklarację o miłości do Rosji złożył również Steven
Seagal – inny aktor, kojarzony z siłą i twardością, który w marcu 2013 r. przyjechał
do Rosji na zaproszenie Putina, by zwiedzić kompleks sportowy w Moskwie32. Obaj
trenują sztuki walki, co w przypadku rosyjskiego prezydenta jest kolejnym prezentowanym społeczeństwu dowodem na to, że na czele kraju stoi silny przywódca.

Koncentracja władzy i usztywnienie stanowiska w polityce
wewnętrznej
Putin jako silny lider wciąż stara się potwierdzić swoją pozycję w państwie.
Działa zgodnie z maksymą, według której celem człowieka, który ma władzę, jest
mieć jej jeszcze więcej. W ciągu kilku lat zdołał on przekonać do siebie tym, że nigdy
nie określał dokładnie swoich poglądów, dzięki czemu zdobył lojalność ludzi z różnych krańców politycznego spektrum. Co więcej, nawet liberalizując prawo, by ułatwić zakładanie partii politycznych (poprzez obniżenie wymaganej liczby członków
z 40 tys. do 500), jednocześnie rozdrobnił on swoją opozycję33. Jego macierzysta partia Jedyna Rosja od powstania w 2001 r. rządzi w rosyjskiej Dumie Państwowej.
W 2008 r. Dmitrij Miedwiediew, ówczesny prezydent Rosji, obecnie premier, zaproponował poprawkę do konstytucji przedłużającą kadencje parlamentu i prezydenta
odpowiednio do sześciu i pięciu lat34, co było nakierowane na przyszły powrót Putina do władzy. Sam Miedwiediew, który ogłosił później, że nie będzie się ubiegał
o reelekcję, został przez partię – na wniosek Putina – wybrany jej przewodniczącym.
Był to kolejny krok, w którym prezydent odsunął od siebie odpowiedzialność za
trudne decyzje, które trzeba podejmować, gdy jest się szefem rządu, ponieważ te
spadły na Miedwiediewa, sam Putin zachował zaś wizerunek „dobrego ojca”, który
karze swoich podwładnych, jeśli szkodzą społeczeństwu.
31
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Depardieu w Groznom: „Putin dlla mienia kak Papa Joann Paweł II”, serwis informacyjny newsru.com, http://www.newsru.com/cinema/18may2013/depard.html (data dostępu: 19 marca
2014).
Władimir Putin i Steven Seagal otwarli pałac sportu, strona internetowa radia Głos Rosji,
http://www.polish.ruvr.ru/2013_03_13/Wladimir-Putin-i-Steven-Seagal-otwarli-palac-sportu/
(data dostępu: 30 maja 2013).
J. Rogoża, Scena polityczna w Rosji: idą zmiany, strona internetowa Ośrodka Studiów Wschodnich, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/tydzien-na-wschodzie/2012-04-04/scena-politycznaw-rosji-ida-zmiany (data dostępu: 30 maja 2013).
On Putin's terms, strona internetowa tygodnika „The Economist”, http://www.economist.com/
node/12622987 (data dostępu: 12 grudnia 2012).
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Elementami tych kar były też inne reformy. Putin zapewnił sobie pełną kontrolę nad rosyjskimi elitami, tworząc skierowane przeciwko nim prawo. Były to np.
dekrety prezydenckie z kwietnia 2013 r. o kontroli przestrzegania ustawy o zakazie
posiadania zagranicznych majątków przez urzędników35.
Putin zadbał również o władzę w regionach. Po rządach Jelcyna, który zaoferował poszczególnym obwodom „tyle władzy, ile udźwigną”36, każda republika miała
prawo do prowadzenia własnej polityki gospodarczej, co wywołało niemal rozpad
Federacji i wzrost tendencji separatystycznych w Czeczenii z powodu obniżenia się
lojalności republik wobec Moskwy. Putin zdecydował o cofnięciu uprawnień i stworzeniu siedmiu dużych okręgów federalnych, w których władzę mieli sprawować
podlegający bezpośrednio jemu pełnomocnicy. Usunął również gubernatorów ze
składu Rady Federacji, pozbawiając ich immunitetów, zlikwidował też bezpośrednie
wybory na gubernatora, zostawiając sobie prawo wskazywania kandydata na to stanowisko lokalnym komisjom37.
W przeciwieństwie do zależnego od oligarchii Jelcyna, Putin udowodnił, że nie
stanie się jej marionetką38. Osoby, które zadecydowały o przedstawieniu go Jelcynowi, jak Borys Bieriezowski, uważały, że da on się łatwo kontrolować. Putin potrafił jednak wykorzystać swoją władzę. Przypadek Michaiła Chodorkowskiego, który
publicznie krytykował posunięcia Putina, oskarżał go o korupcję i planował ubieganie się o prezydenturę, przekonał, że nawet bycie zamożnym prezesem Jukosu, jednej z największych rosyjskich firm naftowych, nie jest wystarczającą ochroną. Chodorkowski został skazany w 2005 r. na osiem lat łagru. Później wyrok przedłużono
do 2016 r., następnie skrócono do roku 2014, by na kilka miesięcy przed jego końcem Chodorkowski został zwolniony z więzienia (mogło mieć to związek z chęcią
uniknięcia przez Putina międzynarodowego skandalu przed zimowymi igrzyskami
olimpijskimi w Soczi). Niemniej Amnesty International – organizacja międzynarodowa badająca przypadki naruszenia praw człowieka – ogłosiła byłego oligarchę
więźniem sumienia39. Należy wspomnieć też o Annie Politkowskiej, dziennikarce
krytykującej Władimira Putina, zamordowanej w dniu jego urodzin. Mimo osądzenia sprawcy zamachu nieznani są jego zleceniodawcy a środowiska pro- i antyprezydenckie wymieniają się oskarżeniami40.
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M. Mączka, Lojalny patriotyzm, strona internetowa dwumiesięcznika „Nowa Europa Wschodnia”, http://www.new.org.pl/2013-05-12,kreml_i_urzed.html (data dostępu: 25 maja 2013).
J. Gliwińska, op.cit.
Ł. Szul, Reforma administracyjna w Rosji, strona internetowa RosjaPL.info, http://www.rosjapl.
info/rosja/historia/reforma_administracyjna.php (data dostępu: 30 stycznia 2013).
M. Gessen, op.cit., s. 26.
Russian businessmen declared prisoners of conscience after convictions are upheld, strona
internetowa Amnesty International, http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/russianbusinessmen-declared-prisoners-conscience-after-convictions-are-upheld-2011 (data dostępu:
5 stycznia 2013).
Sąd odrzucił apelację ws. zabójstwa Politkowskiej, serwis informacyjny TVN24.pl,
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/sad-odrzucil-apelacje-ws-zabojstwa-politkowskiej,311983.html (data dostępu: 30 maja 2013).
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Putin nie waha się też dymisjonować ważnych polityków, jeśli zagrażają jego
interesom. Oskarżanie ich o korupcję dodatkowo uwypukla w rosyjskiej opinii
publicznej rolę „strażnika porządku”. W ten sposób musieli odejść m.in. minister
obrony Anatolij Sierdiukow w 2012 r., wiceprezes Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego Achmed Biłałow w 2013 r. oraz mer Moskwy Jurij Łużkow, zdymisjonowany w 2010 r. przez Dmitrija Miedwiediewa, który miał przy tej decyzji poparcie Putina.

Odświeżenie wizerunku
Początek trzeciej prezydenckiej kadencji Władimira Putina przyniósł ze sobą
zmiany, które spowodowały powstanie nowych wyzwań czy nawet zagrożeń dla stabilności jego władzy. Putin pod koniec swych rządów będzie miał 66 lat – jeśli zdecyduje się kandydować i zostanie wybrany na czwartą kadencję, co nie jest wykluczone, zakończy ją w wieku 72 lat, tracąc atuty młodości i świeżego spojrzenia, które
przysporzyły mu zwolenników na początku pierwszej dekady XXI w. Społeczeństwo
to zauważa – na ulicach Moskwy pojawiły się plakaty z komputerowo zmodyfikowanymi zdjęciami przedstawiającymi prezydenta jako starca41.
Można postawić tezę, że kryzys rozpoczął się w roku 2011, kiedy Jedyna Rosja
po raz kolejny wygrała wybory do Dumy. Nie osiągnęła wprawdzie większości
potrzebnej do zmiany konstytucji, zdobywając poniżej 50% głosów42, jednak był to
kolejny cios dla coraz bardziej zmęczonych i rozczarowanych Putinem Rosjan. Po
tym jak wskaźniki gospodarcze zaczęły się obniżać, Dmitrij Miedwiediew ogłosił, że
nie będzie brał udziału w wyborach prezydenckich w 2012 r., zaś po wyborach do
Dumy, kiedy raportowano o wielu oszustwach i naciskach politycznych na głosujących43, ludzie wyszli na ulice. Wprawdzie według statystyk świadomi politycznie,
wykształceni Rosjanie, którzy nie są podatni na medialną propagandę prezydenta,
stanowią tylko około 10-20% społeczeństwa44, jednak wystarczyło to do zorganizowania w największych miastach protestów liczących dziesiątki tysięcy ludzi45. Mimo
że wiele fałszerstw nie zostało potwierdzonych i zastosowano nowoczesne środki
kontroli uczciwości wyborów, jak głosowanie za pomocą urządzeń elektronicz-
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J. Ćwiek-Karpowicz, panel „Stary Prezydent, nowa Rosja”, [w:] S. Trela (red.), op.cit., s. 60.
J. Rogoża, Wybory parlamentarne w Rosji: powrót polityki, strona internetowa Ośrodka Studiów
Wschodnich, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/tydzien-na-wschodzie/2011-12-07/wyboryparlamentarne-w-rosji-powrot-polityki (data dostępu: 31 maja 2013).
International Election Observation. Russian Federation, State Duma Elections – 4 December
2011. Statement of Preliminary Findings and Conclusions, strona internetowa Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, http://www.osce.org/odihr/85757 (data dostępu: 31 maja
2013).
S. Ciosek, panel „Stary Prezydent, nowa Rosja”, [w:] S. Trela (red.), op.cit., s. 57.
Violence as Putin party suffers poll setback, serwis informacyjny Al Jazeera News,
http://www.aljazeera.com/news/europe/2011/12/2011124173124116260.html (data dostępu:
31 maja 2013).
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nych46, w trzech obwodach frekwencja przekroczyła 100%, osiągając w Obwodzie
Rostowskim 140%47. Wywołało to drwiny młodych ludzi, którzy umieszczali w Internecie dosadne memy na temat rosyjskich oszustw wyborczych48. Nasuwa się tu
porównanie z tzw. arabską wiosną, podczas której protesty organizujących się przez
Internet przedstawicieli młodego pokolenia doprowadziły do obalenia Hosniego
Mubaraka w Egipcie, Ben Alego w Tunezji i Muammara Kaddafiego w Libii. Jak
można sądzić, w Federacji Rosyjskiej w bliskiej perspektywie tak się nie stanie,
ponieważ Putin ma zbyt duży wpływ na Rosjan. Nie licząc wspomnianej grupy
„młodych i wykształconych”, większość mieszkańców Rosji całość wiedzy o stanie
państwa przyswaja z telewizji, która jest kontrolowana przez Putina49. Dało się
jednak zauważyć, że media mogą być nie tylko nośnikiem propagandy i elementem budowania wizerunku, ale także odwrotnie, dzięki nim powstaje drugi obieg,
społeczeństwo może stworzyć własny system przekazywania informacji odmiennych niż oficjalne.
Putin to dostrzegł – dowodzi tego przyjęcie przez niego w dniu 8 maja 2013 r.
dymisji Władisława Surkowa, którego oskarża się o próby zbudowania własnego
układu władzy za plecami Putina50. Analizy ekspertów mówią też o chęci odświeżenia wizerunku przez prezydenta, po tym jak formuła „twardego ojca narodu” się
zużyła. Będący jej autorem Surkow chciał się odciąć od obecnego rządu krytykowanego za nieprawidłowości i korupcję51. Jednocześnie jego odejście wzmocniło konserwatywne skrzydło w otoczeniu Putina, co jest elementem najnowszej zmiany
koncepcji wizerunkowej52. Prezydent stojący dotąd, podobnie jak związana z nim
Jedyna Rosja, na pozycji centrowej, zaczął przejawiać większy konserwatyzm
w sprawach społeczno-religijnych, co bardziej niż akrobacje w myśliwcach odrzutowych pasuje do jego obecnego wieku. Putin apeluje do uczuć narodowych, przywołując wizje silnego, suwerennego państwa. Oddziałuje to na ludzi w Rosji, gdzie
wraz z postępującą globalizacją i multikulturalizmem nastąpił renesans ruchów
narodowych, co Putin stara się wykorzystywać. Narodowcy są jednak trudnym part46

47

48

49

50
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52

Russian Federation. Elections to the State Duma. 4 December 2011. OSCE/ODIHR Election
Observation Mission Final Report, strona internetowa Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, http://www.osce.org/odihr/86959 (data dostępu: 31 maja 2013).
The struggle emerges in Russia, strona internetowa socialistworker.org, http://www.
socialistworker.org/2011/12/14/struggle-emerges-in-russia (data dostępu: 31 maja 2013).
2011 Russian Protest, strona internetowa knowyourmeme.com, http://www.knowyourmeme.com/
memes/events/2011-russian-protests (data dostępu: 31 maja 2013).
M. Radziwon, panel „Polska polityka kulturalna na obszarze poradzieckim: nowe wyzwania czy
stare koleiny?”, [w:] S. Trela (red.), op.cit., s. 141.
J. Korejba, Jak Surkow karmił opozycję pieniędzmi Putina, strona internetowa dwumiesięcznika „Nowa Europa Wschodnia”, http://www.new.org.pl/2013-05-21,jak_surkow_karmil_opozycje_pieniedzmi_putina.html (data dostępu: 31 maja 2013).
K. Jarzyńska, Kontrowersje wokół dymisji Władisława Surkowa, strona internetowa Ośrodka
Studiów Wschodnich, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/tydzien-na-wschodzie/2013-05-15/
kontrowersje-wokol-dymisji-wladislawa-surkowa (data dostępu: 31 maja 2013).
Ibidem.
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nerem ze względu na ich rozbicie na wiele organizacji o różnym nastawieniu do władzy. Nasi i Młoda Rosja, grupy popierające politykę prezydenta, odwołują się do
radzieckich sentymentów i dążą do rozpowszechnienia tezy o „duchowym spoiwie”53. Istnieją też organizacje nieprzychylne Putinowi, jak anarchizująca Wolnica,
której członkowie brali udział m.in. w manifestacjach przeciwko fałszerstwom
wyborczym54.
„Duchowe spoiwo” to według prezydenta wartości, które przez setki lat wzmacniały Rosjan, czyniły ich dumnym narodem i które należy odzyskać. Czuwać nad
tym ma Prezydencka Rada ds. Stosunków Narodowościowych55. W tej koncepcji nie
ma miejsca na odmienności językowo-etniczne, celem jest stworzenie narodu politycznego. Sama Rosja jest zbyt odrębna cywilizacyjnie, by stosować europejską koncepcję multikulturalizmu, dlatego nadrzędna powinna być tożsamość państwowa56.
Ważnym elementem owego „spoiwa” jest również przynależność do Rosyjskiej
Cerkwi Prawosławnej. Putin deklaruje się jako wierzący, choć krytycy zarzucają mu
instrumentalne traktowanie religii, ponieważ będąc całe życie ateistą, nawrócił się
publicznie w 1993 r. po wypadku samochodowym żony57. Jaka jest prawda, wie
tylko on – nie przeszkodziło mu to w rozwiedzeniu się w 2013 r., jednak faktem
jest, że politycy-realiści nieraz wykorzystują kwestie religijne do własnych celów,
jeśli wymaga tego spełnienie politycznego interesu i zdobycie popularności. Obecnie pozycja Cerkwi jest w Rosji bardzo silna, Putin oraz patriarcha Moskwy i całej
Rusi Cyryl I podkreślają rolę religii w życiu każdego Rosjanina. Jedyna Rosja zaproponowała, by karać więzieniem znieważenie uczuć religijnych58, sam prezydent
podczas swojego zaprzysiężenia na trzecią kadencję stwierdził, że bez Cerkwi nie istnieje rosyjska państwowość59. Zwiększanie roli religii w życiu publicznym60 to zdecydowany odwrót od poglądów głoszonych przez Putina jeszcze w 2007 r., kiedy
zaprzeczył on chęci uczynienia z Rosji państwa wyznaniowego i poparł pokojową
koegzystencję różnych wyznań w kraju.
Nacisk na wartości konserwatywne i dobre relacje z Cerkwią jest powodem
twardej rosyjskiej polityki wobec społeczności LGBT (lesbians, gays, bisexuals,
53
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Ideołogia – Nacjonalizm, strona internetowa rumol.ru, http://www.rumol.ru/we/ideology/
nacionalizm.html (data dostępu: 1 czerwca 2013).
Wolnica na akcii protesta w Uljanowskie, film zamieszczony w serwisie YouTube.com,
https://www.youtube.com/watch?v=SQyzWl_N9qw (data dostępu: 25 kwietnia 2014).
K. Jarzyńska, Wskrzeszanie ducha w narodzie, „Nowa Europa Wschodnia” 2013, nr 2, s. 43.
Ibidem.
R. Sakwa, Putin: Russia's choice, Abingdon 2008, p. 3.
T. Grove, Church should have more control over Russian life: Putin, strona internetowa Agencji Informacyjnej Reutera, http://www.reuters.com/article/2013/02/01/us-russia-putin-churchidUSBRE91016F20130201 (data dostępu: 1 czerwca 2013).
I. Kryłow, Władimir Putin: Biez ruskoj prawosławnoj cerkwi niewozmożno priedstawit ni rosiskoj gosudarstwiennostii,ni naszej kultury, strona internetowa fundacji „Ruski Mir”, http://russkiymir.ru/russkiymir/ru/news/common/news29794.html (data dostępu: 25 kwietnia 2014).
G. Ślubowski, Religia Kremla, strona internetowa tygodnika „Wprost”, http://www.wprost.pl/ar/
127657/Religia-Kremla/ (data dostępu: 6 stycznia 2014).
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transgenders). Nie ma tam żadnej formy legalizacji homoseksualnego związku partnerskiego61, zaś parady gejów i lesbijek zostały w Moskwie w 2012 r. zakazane na
100 lat62.
Władimir Putin próbuje uspokoić rosyjskie społeczeństwo zniecierpliwione
brakiem perspektyw, jednak nie jest to proste w sytuacji, gdy gospodarka jest uzależniona od cen ropy naftowej na światowych rynkach, zaś przeciwko prezydentowi wciąż wzmagają się protesty. Jeśli ludzie nie ufają państwu, naród polityczny nie
powstanie63.

Podsumowanie
Władimir Putin jest politykiem nowego typu, który po nieudolnej prezydenturze Borysa Jelcyna wprowadził do rosyjskiej przestrzeni medialnej świeżość i zdecydowanie. Potrafi łączyć ze sobą postpolitykę, przejawiającą się w dobrym opanowaniu kontaktów z mediami i zwrotowi ku soft power, jednocześnie wciąż jest nieugiętym graczem na scenie międzynarodowej, czego dowodzi otrzymywanie przez
niego takich tytułów, jak „najpotężniejszy człowiek świata” magazynu „Forbes”64.
Z drugiej strony, człowiek, który potrafił zapobiec amerykańskiej interwencji
w Syrii, coraz gorzej radzi sobie w samej Rosji. Z badań Centrum Badania Opinii
Publicznej Lewada wynika, że Rosjanie są coraz bardziej zniechęceni prezydentem,
który rządzi już trzecią kadencję i nie wyklucza ubiegania się o czwartą65.
Spowolnienie gospodarcze, które nastąpiło po kryzysie z 2008 r. i nasilająca się
konkurencja ze strony Chin, które aspirują do pozycji globalnego mocarstwa, olbrzymie koszty organizacji zimowych igrzysk olimpijskich w Soczi, kurczenie się tradycyjnej rosyjskiej strefy wpływów, spowodowane zacieśnieniem współpracy energetycznej Kazachstanu i Turkmenistanu z Chinami, nawet zwyczajny fakt starzenia się
prezydenta – to wszystko oznacza, że sprawowanie rządów przez Putina będzie
coraz trudniejsze. Jego wybór na ewentualną kolejną kadencję nie wydaje się jeszcze zagrożony (choćby przez fakt braku silnego kontrkandydata), ale warto z uwagą
śledzić przyszłe działania Putina, ponieważ z całą pewnością nie powiedział on
ostatniego słowa.
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Rosja. Moskwa znów zakazuje parady gejów, strona internetowa dziennika „Gazeta Wyborcza”,
http://www.wyborcza.pl/1,91446,13917064,Rosja_Moskwa_znow_zakazuje_parady_gejow.html
(data dostępu: 1 czerwca 2013).
Gay parades banned in Moscow for 100 years, serwis informacyjny BBC News,
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-19293465 (data dostępu: 1 czerwca 2013).
K. Jarzyńska, Wskrzeszanie ducha…, s. 47.
The World's Most Powerful People, strona internetowa miesięcznika „Forbes”, http://www.forbes.com/powerful-people/list/ (data dostępu: 8 stycznia 2014).
Rosijanie o Władimirie Putinie, strona internetowa Centrum Badania Opinii Publicznej Lewada, http://www.levada.ru/03-12-2013/rossiyane-o-vladimire-putine (data dostępu: 3 stycznia
2014).
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Streszczenie
Celem artykułu jest przybliżenie publicznego wizerunku Władimira Putina,
tak ważnego w erze mediów i public relations. Wizerunek ten jest tworzony
na potrzeby zarówno polityki wewnętrznej, jak i międzynarodowej. Putin prezentuje się jako silny przywódca, a jego przyjaźnie z niektórymi światowymi
liderami, szczególnie Georgem W. Bushem, miały znaczny wpływ na rosyjskie
relacje zagraniczne w pierwszej dekadzie XXI w. Omówiono również pogarszanie się tych relacji wraz ze stopniowym rozchodzeniem się interesów,
szczególnie pod wpływem amerykańskiej ekspansji militarnej w ramach
wojny z terroryzmem. Część pracy poświęcono opisowi mechanizmów, dzięki
którym Putin zyskał popularność w swoim kraju. Są to przykładowo działania,
w których prezentuje się on jako „ojciec narodu”, opiekuńczy, ale stanowczy
wobec tych, którzy na to zasługują. Ostatnia część artykułu to analiza zmiany
putinowskiej strategii po zdymisjonowaniu Władisława Surkowa – konserwatywna i podkreślająca tradycyjne rosyjskie wartości retoryka ma odwrócić
uwagę społeczeństwa od pogarszającej się sytuacji ekonomicznej kraju.
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Organizacja Układu o Bezpieczeństwie
Zbiorowym. Narzędzie polityki imperialnej
Federacji Rosyjskiej?
Wprowadzenie
Imperializm1 jest niezmienną cechą polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej
przynajmniej od czasów panowania dynastii Romanowów (1613-1917), kontynuowaną następnie w okresie istnienia Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR; 1922-1991)2. W drugiej dekadzie XXI w. Rosja stara się odbudować swoją
mocarstwową pozycję, doskonale zdając sobie sprawę z faktu, iż nie osiągnie tego
bez wkładu finansowego, jak i zaangażowania w rozwój aspektów militarnych oraz
budowy środowiska bezpieczeństwa. Ów wkład to rosnące wydatki na zbrojenia3,
zaangażowanie zaś to rozwój i umacnianie Organizacji Układu o Bezpieczeństwie
Zbiorowym (dalej: Organizacja, OUBZ).
W związku z powyższym uzasadniona jest hipoteza, iż podejmowane działania
na rzecz rozwoju Organizacji są prawdopodobnie próbą restauracji rosyjskiego imperium. W zgodzie z tym autor postawił szereg problemów badawczych. Czy OUBZ ma

1

2

3

Na temat imperializmu Federacji Rosyjskiej – zob. L. H. Rhinelander, Russia's Imperial Policy.
The Administration of the Caucasus in the First Half of the Nineteenth Century, „Canadian Slavonic Papers” 1975, vol. 17, no. 2-3, p. 218-235; I. Bil, T. Otłowski, Federacja Rosyjska jako
mocarstwo? Stan obecny i perspektywy, strona internetowa Fundacji Aleksandra Kwaśniewskiego „Amicus Europae”, http://fae.pl/raportrosjajakomocarstwo.pdf (data dostępu: 16 marca
2014).
Y. Zarakhovich, The New (Old) Russian Imperialism, strona internetowa tygodnika „Time”,
http://content.time.com/time/world/article/0,8599,1836234,00.html (data dostępu: 28 grudnia
2013). Por. A. Cohen, Russian Imperialism: Development and Crisis, Westport 1996; Debata
Muzeum Historii Polski o obliczach rosyjskiego imperializmu, strona internetowa Muzeum
Historii Polski, http://www.muzhp.pl/aktualnosci/805/debata-muzeum-historii-polski-oobliczach-rosyjskiego-imperializmu (data dostępu: 28 grudnia 2013).
P. A. Maciążek, Rosja zapowiada gigantyczne wydatki na zbrojenia, strona internetowa politykawschodnia.pl, http://www.politykawschodnia.pl/index.php/2012/10/18/rosja-zapowiadagigantyczne-wydatki-na-zbrojenia/ (data dostępu: 28 grudnia 2013).
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szansę odegrać znaczącą rolę w procesie reintegracji (przynajmniej militarnej) obszaru poradzieckiego? Jeśli tak, czy będzie to oznaczało instrumentalne wykorzystanie
Organizacji w celu realizacji imperialnych ambicji Rosji? Nie można zapominać, że
jednym z celów rosyjskiej polityki zagranicznej jest obrona status quo w – stanowiącej jej tzw. miękkie podbrzusze – Azji Centralnej. Czy w związku z tym należy się
spodziewać, iż region ten spełni rolę zarzewia ewentualnego konfliktu?
Ze względu na problem braku jednoznacznej definicji polityki imperialnej na
potrzeby tekstu przyjęto, iż termin ten oznacza chęć osiągnięcia statusu mocarstwa,
na który składają się dwie płaszczyzny – polityczna i gospodarcza. O ile w przeszłości przewagę miała pierwsza, polegająca na ekspansji terytorialnej, o tyle obecnie
głównym przejawem mocarstwowości jest ekspansja gospodarcza.
Artykuł został podzielony na części traktujące kolejno o genezie OUBZ, militaryzacji obszaru poradzieckiego oraz rywalizacji mocarstw w Azji Centralnej. Kończy
go próba antycypacji.

OUBZ – od nieformalnego sojuszu obronnego do organizacji
międzynarodowej
Układ o bezpieczeństwie zbiorowym Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP)
został podpisany 15 maja 1992 r. w Taszkencie. Jego sygnatariuszami było sześć
państw: Armenia, Kazachstan, Kirgistan, Rosja, Tadżykistan i Uzbekistan. W 1993 r.
przyłączyły się do niego Azerbejdżan, Białoruś i Gruzja. Zaczął on obowiązywać
w 1994 r. z mocą pięcioletnią z możliwością jej przedłużenia4. W zamyśle Federacji
Rosyjskiej, która była inicjatorem podpisania, miał on stworzyć mechanizm bezpieczeństwa dla członków WNP5, niejako jej zbrojne ramię, co przypomina analogiczną
sytuację Unii Zachodnioeuropejskiej i Wspólnot Europejskich/Unii Europejskiej6. Jednakże, co warte odnotowania, nie wszyscy członkowie WNP przystąpili do układu.
Sygnatariusze zobowiązali się do utworzenia kolektywnej obrony zgodnie z art.
2 traktatu z Taszkentu7. Należy podkreślić, iż było to rozwiązanie, które umożliwiał
4

5

6

7

E. Cziomer, L. Zyblikiewicz, Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, Warszawa –
Kraków 2000, s. 303.
M. Raś, A. Włodkowska, Bezpieczeństwo obszaru WNP, [w:] R. Zięba (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa 2008, s. 349; J. H. Saat, The Collective Security Treaty Organization, Camberley 2005.
European Security and Defence Assembly (ESDA) / Assembly of Western European Union
(Assembly of WEU), strona internetowa Ośrodka Informacji i Dokumentacji Europejskiej,
http://oide.sejm.gov.pl/oide/en/index.php?option=com_content&view=article&id=14725&I
temid=762 (data dostępu: 16 marca 2014).
Art. 2 Układu o bezpieczeństwie zbiorowym WNP: „W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa,
integralności terytorialnej i suwerenności jednego lub kilku Państw Członkowskich lub zagrożenia dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, Państwa Członkowskie natychmiast
przystąpią do konsultacji z zamiarem koordynacji stanowisk i podjąć działania w celu wyeliminowania zagrożenia” (tłum. własne). Zob. Basic facts, oficjalna strona internetowa OUBZ,
http://www.odkb.gov.ru/start/index_aengl.htm (data dostępu: 30 maja 2013).
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art. 52 Karty Narodów Zjednoczonych8. Ponadto art. 4 traktatu przewidywał,
iż napaść zbrojna na jednego z jego sygnatariuszy stanowić będzie napaść przeciwko wszystkim i spotka się z określonym przeciwdziałaniem, nie wykluczając
pomocy wojskowej oraz użycia siły9. Wartym odnotowania jest fakt, iż wykluczono udział sygnatariuszy w innych systemach bezpieczeństwa. Klauzula ta została
explicite wyrażona w art. 8 (zawarto w nim zobowiązanie do niezawierania
sprzecznych z układem umów międzynarodowych)10. Oficjalne zarejestrowanie
traktatu przez Sekretariat Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) miało miejsce 1 listopada 1995 r.11
W maju 1999 r. na posiedzeniu Rady ds. Bezpieczeństwa Zbiorowego (powołanej
na mocy traktatu z Taszkentu) podpisano protokół przedłużający układ, zgodnie z którym czynione jest to automatycznie co pięć lat. Swoje członkostwo prolongowało jednakże tylko sześć państw: Armenia, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Rosja
i Tadżykistan. Azerbejdżan, Gruzja i Uzbekistan zrezygnowały z uczestnictwa w projekcie z kilku przyczyn.
Pierwsze dwa państwa chciały uniezależnić się od wpływów rosyjskich
i dokonać reorientacji swojej polityki zagranicznej w kierunku prozachodnim –
ku Unii Europejskiej i Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (North Atlantic Treaty Organization – NATO). W Azerbejdżanie określano to jako „zbilansowaną politykę zagraniczną”12. Państwo to ponadto – bogate w złoża surowców
energetycznych – zdecydowało się na współpracę w sektorze energetycznym
z Turcją i Gruzją, planując budowę rurociągów Baku – Tbilisi – Ceyhan oraz Baku
– Tbilisi – Erzurum. Nie mogło się to spotkać z akceptacją Rosji, która w ten sposób traciła monopol na przesył surowców z regionu Morza Kaspijskiego na obszar
Morza Śródziemnego13.
Uzbekistan z kolei miał wiele pretensji do Rosji za jej nieefektywną politykę
wobec regionu Azji Centralnej. Krytyka dotyczyła przede wszystkim zbyt małej
pomocy w walce z terrorystami, których działalność nękała terytorium Uzbekistanu
ze względu na bliskość geograficzną Afganistanu i nieściśle strzeżoną granicę
z nim14.
8

9
10

11
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13
14

Karta Narodów Zjednoczonych, strona internetowa Ośrodka Informacji Organizacji Narodów
Zjednoczonych w Warszawie, http://www.unic.un.org.pl/dokumenty/karta_onz.php (data
dostępu: 30 maja 2013).
Basic facts, op.cit.
A. Legucka, System bezpieczeństwa Wspólnoty Niepodległych Państw, [w:] Eadem, K. Malak
(red.), Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw,
Warszawa 2008, s. 159.
Ibidem.
S. Freni, Azerbaijan-Russia Relations: An Analysis of Russian Hegemony, p. 16-17, strona internetowa Academia.edu, http://www.academia.edu/851773/Azerbaijan-Russia_Relations_An_
Analysis_of_Hegemony (data dostępu: 16 marca 2014).
Ibidem.
B. Pannier, Uzbekistan: Factbox Of Uzbek-Russian Relations, strona internetowa Radio Free
Europe, http://www.rferl.org/content/article/1061714.html (data dostępu: 16 marca 2014).
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Prezydent Uzbekistanu Islam Karimow obawiał się ponadto, iż implikacją militaryzacji Azji Centralnej będzie jej destabilizacja15 (co można uznać za przykład dylematu bezpieczeństwa16).
W tym czasie Gruzja i Azerbejdżan postawiły na bliższą współpracę z Ukrainą
i Mołdawią. W wyniku tzw. rewolucji róż w Gruzji i tzw. pomarańczowej rewolucji
na Ukrainie powstał nieformalny antyrosyjski sojusz polityczny. Efektem partnerstwa było powstanie w maju 2006 r. Organizacji na rzecz Demokracji i Rozwoju
(GUAM)17.
Ponowne zaangażowanie się Uzbekistanu w działalność OUBZ miało miejsce
w roku 2006, bowiem w roku poprzednim zdecydował się on zakończyć współpracę w – nieformalnym jeszcze wtedy – sojuszu państw GUAM. Prezydent Karimow
swoją decyzję tłumaczył tym, iż GUAM kładł nacisk na militarno-polityczne i ideologiczne elementy współpracy zmierzające do rozwiązania zamrożonych konfliktów, rewizji istniejącego systemu bezpieczeństwa oraz tworzenia nowego bloku wojskowego18. Jak zmienna bywa polityka Uzbekistanu pokazał rok 2012, kiedy kolejny
raz postanowił on zawiesić swoje członkostwo w OUBZ. Spotkało się to z rosyjskim
komentarzem, iż odtąd wzrośnie efektywność organizacji19. Uzbekistan natomiast
uzasadniał swoją decyzję nadzieją na współpracę z NATO20, związaną z rozlokowa-

15
16

17

18

19

20

Ibidem.
Dylemat bezpieczeństwa (security dilemma) – koncepcja w teorii stosunków międzynarodowych wyrażająca permanentny stan braku bezpieczeństwa wynikający z anarchiczności systemu
państw. Zob. K. Booth, N. J. Wheeler, Niepewność, [w:] P. D. Williams (red.), Studia bezpieczeństwa, Kraków 2012, s. 135-137; R. Jackson, G. Sørensen, Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych. Teorie i kierunki badawcze, Kraków 2006, s. 76-79.
Organizacja na rzecz Demokracji i Rozwoju – regionalna organizacja międzynarodowa zrzeszająca cztery państwa byłego ZSRR: Gruzję, Ukrainę, Azerbejdżan, Mołdawię. Współpraca pomiędzy nimi rozpoczęła się w 1996 r. w Wiedniu podczas konferencji poświęconej Traktatowi
o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie. Skrót, którym określa się organizację – GUAM
– pochodzi od pierwszych liter nazw państw ją tworzących. Zob. Ł. Wróblewski, GUAM – Organizacja na Rzecz Demokracji i Rozwoju, Portal Spraw Zagranicznych PSZ.pl, http://www.psz.pl/
tekst-2907/Lukasz-Wroblewski-GUAM-Organizacja-na-Rzecz-Demokracji-i-Rozwoju (data dostępu: 30 maja 2013); A. Bryc, Rosja w XXI wieku. Gracz światowy czy koniec gry?, Warszawa 2009,
s. 51-56; P. Kuspys, Rosja, Ukraina, Białoruś i Mołdawia wobec wspólnej polityki obronnej WNP,
„Biuletyn Opinie” 2009, nr 13, strona internetowa Fundacji Aleksandra Kwaśniewskiego „Amicus Europae”, http://fae.pl/biuletynopiniewnpwspolpracaobronna.pdf (data dostępu: 27 grudnia 2013).
M. Mielniczuk, Stosunki bilateralne pomiędzy Federacją Rosyjską a Republiką Uzbekistanu,
Portal Spraw Zagranicznych PSZ.pl, http://www.psz.pl/Michal-Mielniczuk-Stosunki-bilateralne-pomiedzy-Federacja-Rosyjska-a-Republika-Uzbekistanu (data dostępu: 16 marca 2014).
M. Matusiak, Uzbekistan ponownie występuje z OUBZ, strona internetowa Ośrodka Studiów
Wschodnich, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/tydzien-na-wschodzie/2012-07-11/uzbekistan-ponownie-wystepuje-z-oubz (data dostępu: 30 maja 2013).
Uzbecka niespodzianka. Cios w eurazjatyckie plany Putina, portal informacyjny TVN24.pl,
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/uzbecka-niespodzianka-cios-w-eurazjatyckieplany-putina,261721.html (data dostępu: 28 grudnia 2013).
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niem baz wojskowych w Azji Centralnej w związku z planami redefinicji misji
w Afganistanie21.
W 2002 r. sygnatariusze traktatu z Taszkentu przyjęli Kartę OUBZ22 i nadali mu
instytucjonalne ramy, przekształcając go w organizację międzynarodową – Organizację Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym23. Kolejną ważną datą był rok 2004,
kiedy Zgromadzenie Ogólne ONZ (ZO ONZ) przyjęło rezolucję o przyznaniu OUBZ
statusu obserwatora, co niewątpliwie przyczyniło się do podniesienia prestiżu Organizacji24.
Utworzenie OUBZ wpłynęło na zredefiniowanie celów sygnatariuszy układu –
początkowo sojusz miał służyć kolektywnej obronie i odpierać zagrożenia o charakterze wojskowym (w umowie z 2002 r. wskazano problemy regionu poradzieckiego:
ekstremizm, terroryzm, nielegalny przewóz broni i narkotyków, nielegalną migrację)25. W zgodzie z nowym charakterem wyzwań zreformowano strategię działania
OUBZ – powołano wielofunkcyjne Kolektywne Siły Operatywnego Reagowania
(KSOR), aby przeciwdziałać zagrożeniom w regionie26. Wcześniej – w odpowiedzi na
rosnące niebezpieczeństwo ze strony islamskich bojowników w państwach Azji Centralnej – w 2000 r. utworzono Kolektywne Siły Szybkiego Rozlokowania ŚrodkowoAzjatyckiego Regionu Zbiorowego Bezpieczeństwa27 (KSSR). Na czas operacji formowane są oddziały w liczbie od 10 do 15 tys. żołnierzy złożone z narodowych batalionów państw członkowskich. Wojska te są przeznaczone do misji o różnorakim charakterze – zarówno do przeciwdziałania terroryzmowi, jako pierwsza linia obrony
podczas zewnętrznej agresji, jak i do likwidacji skutków klęsk żywiołowych i katastrof
wywołanych przez człowieka. Grupy bojowe corocznie prowadzą manewry wojskowe,
dynamizując rozwój Organizacji i zwiększając jej prestiż, nie tylko w regionie28.
21

22

23
24
25

26

27

28

Podczas szczytu NATO w Chicago w maju 2012 r. podjęto decyzję o przemianowaniu misji bojowej na misję stabilizacyjną z zastrzeżeniem o niemożności prowadzenia działań ofensywnych.
Zob. P. Pietrzak, Szczyt NATO w Chicago – determinanty, oczekiwania i rezultaty, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2012, nr 22, s. 47-64; S. Rodzik, Być albo nie być dla Afganistanu, portal Jagiellonski24.pl, http://www.jagiellonski24.pl/2013/08/21/byc-albo-nie-byc-dla-afganistanu/ (data
dostępu: 28 grudnia 2013).
Charter of the Collective Security Treaty Organization, strona internetowa Instituto Espanol de
Estudios Estratégicos, http://www.ieee.es/Galerias/fichero/Varios/2002_Carta_de_la_OTSC.pdf
(data dostępu: 30 maja 2013).
A. Bryc, op.cit., s. 55.
Basic facts, op.cit.
Por. D. Upadhyay, CSTO emerging as an alternative to NATO, strona internetowa Russia and
India Report, http://indrus.in/articles/2012/01/10/csto_emerging_as_an_alternative_to_nato_
14134.html (data dostępu: 27 grudnia 2013).
I. Kolczenko, OUBZ otwiera parasol bezpieczeństwa, strona internetowa czasopisma „Belarus”,
http://www.belarus-magazine.by/pl.php?subaction=showfull&id=1249714907&archive=
1300704391&start_from=&ucat=2& (data dostępu: 27 grudnia 2013).
Ibidem; Collective Security Treaty Organization (CSTO), strona internetowa portalu globalsecurity.org, http://www.globalsecurity.org/military/world/int/csto.htm (data dostępu: 27 grudnia
2013).
I. Kolczenko, op.cit.
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(Re)militaryzacja obszaru poradzieckiego
Idea militaryzacji obszaru poradzieckiego nasuwa skojarzenia z sytuacją z lat 50.
XX w., kiedy to w odpowiedzi na militaryzację Niemiec Zachodnich rozpoczęto
budowę Układu Warszawskiego – sojuszu obronnego obejmującego państwa bloku
wschodniego29. Pomimo rozpadu ZSRR Rosja – poza chęcią powtórnego uzależnienia
ekonomicznego państw regionu poradzieckiego – podejmuje wzmożone wysiłki,
aby po raz kolejny zorganizować w regionie nie tylko system kolektywnej obrony,
ale również stworzyć organizację spełniającą inne cele, w tym imperialne. Do OUBZ
przylgnęła nazwa „rosyjskie NATO”30, co ma swoje uzasadnienie w podejmowanych
działaniach, ale stanowi również wydźwięk ambicji kremlowskich, by Organizacja
była właśnie tak postrzegana, a co za tym idzie – bardziej zauważana i doceniana. To
właśnie dlatego OUBZ podlega gwałtownym przeobrażeniom, sam sojusz wojskowy
nie był bowiem wystarczający do realizacji imperialnych celów. Dopiero wyposażenie Organizacji w podmiotowość prawną, uzyskanie statusu obserwatora w ZO ONZ
oraz gruntowna reforma instytucjonalna pozwoliły na możliwość interwencji
w przypadku wewnętrznego zagrożenia jednego z członków, również na jego terytorium (może to wskazywać na próbę zabezpieczenia autorytarnych rządów – na
Białorusi czy w Kazachstanie – w przypadku próby przejęcia władzy przez opozycję,
jak również na ochronę status quo w zapalnych regionach o charakterze separatystycznym – w Abchazji, Osetii Południowej czy Górskim Karabachu).
Federacja Rosyjska poza działaniami wielostronnymi podejmuje również dwustronne. W 2013 r. zawarto porozumienie rosyjsko-kazachskie w sprawie regionalnego systemu obrony przeciwpowietrznej31, w tym samym roku podpisano również
umowę między Rosją a Białorusią o wspólnej obronie granic zewnętrznych Państwa
Związkowego Białorusi i Rosji. Utworzono wspólny regionalny system obrony przeciwlotniczej, którego podstawą jest radar w Woroneżu (podobny obiekt ma być
wybudowany również w Naddniestrzu, czyli w bezpośrednim sąsiedztwie elementów natowskiej tarczy antyrakietowej w Rumunii)32. Poza dwustronną współpracą
o charakterze wojskowym na obszarze poradzieckim Rosja podkreśla swoje zaangażowanie także poprzez instalacje baz i inne elementy obecności wojskowej. Jej
29

30

31

32

M. Bankowicz (red.), Historia polityczna świata XX wieku. Tom 2. 1945-2000, Kraków 2004,
s. 617-629; A. Patek, J. Rydel, J. J. Węc (red.), Najnowsza historia świata. Tom 3. 1979-1995, Kraków 1997, s. 72-102.
P. A. Maciążek, Azja Centralna – pole nowej rozgrywki mocarstw, „FAE Policy Paper” 2012, nr
30, s. 1-5, strona internetowa Fundacji Aleksandra Kwaśniewskiego „Amicus Europae”,
http://fae.pl/faepolicypaperrywalizacjamocarstwoazjecentralna.pdf (data dostępu: 27 grudnia
2013).
A. Pawłowski, Rosyjsko-kazachski system obrony powietrznej, strona internetowa konflikty.pl,
http://www.konflikty.pl/a,4412,Polityka,Rosyjsko-kazachski_system_obrony_powietrznej.html
(data dostępu: 30 maja 2013).
P. A. Maciążek, Dlaczego Polskę powinny interesować zmiany zachodzące w rosyjskim NATO?,
strona internetowa politykawschodnia.pl, http://www.politykawschodnia.pl/index.php/2012/
09/03/maciazek-dlaczego-polske-powinny-interesowac-zmiany-zachodzace-w-rosyjskim-nato
(data dostępu: 30 maja 2013).

110

Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Narzędzie polityki imperialnej Federacji Rosyjskiej?

aktywność pod tym względem w Azji Centralnej pozwala wysunąć tezę, iż region ten
jest strategicznie ważny dla rosyjskich interesów. Moskwa daje do zrozumienia, iż
tamtejsze republiki poradzieckie – nazywane często „miękkim podbrzuszem Rosji”
– są nadal – pomimo upływu ponad dwóch dekad od rozpadu ZSRR – traktowane
jako jej wyłączna strefa wpływów. Obrona status quo w regionie i powstrzymanie
ekspansji Stanów Zjednoczonych (United States of America – USA), Chin oraz Unii
Europejskiej (UE) będą głównymi imperatywami rosyjskiej polityki zagranicznej33.

„Wielka gra”34 w Azji Centralnej
Rozpad ZSRR spowodował powstanie geopolitycznej „próżni” na obszarze Azji
Centralnej. Dynamika stosunków międzynarodowych nie pozwala jednak na długie
trwanie takiego stanu rzeczy – stąd coraz mocniejsze zaangażowanie polityczne,
gospodarcze i militarne takich światowych graczy, jak USA, Chiny czy UE35. Poczynając od kwestii militarnych, należy podkreślić, iż państwa Azji Centralnej od 2001
r. stanowią istotny element misji Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa
(International Security Assistance Force – ISAF) w Afganistanie. W początkowym
stadium operacji na mocy umów międzynarodowych z ich terytoriów korzystały siły
koalicji: amerykańskie – z baz w kirgiskim Biszkek-Manas36 (obecnie centrum tranzytowe; co ciekawe, w Kant – 30 km od amerykańskiej bazy – mieści się baza rosyj33

34

35

36

K. Zasztowt, Rywalizacja Rosji i NATO w Azji Środkowej, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2009,
nr 11, s. 127-139.
„Wielka Gra” („The Great Game”) jest terminem używanym dla określenia rywalizacji między
Imperium Brytyjskim a carską Rosją w XIX w. o wpływy w Azji Centralnej. Obecnie jego popularyzacja wynika z rosnącego zainteresowania regionem ze względu na jego zasobność surowcową. Zob. T. Stępniewski, Nowa Wielka Gra w regionie Azji Centralnej, Lublin – Warszawa
2012.
O rywalizacji wielkich mocarstw w Azji Centralnej – zob. P. A. Maciążek, Azja Centralna – pole
nowej…; J. Korejba, Eurazjatyckie mocarstwo bez Azji?, strona internetowa dwumiesięcznika
„Nowa Europa Wschodnia”, http://www.new.org.pl/2012-07-13,eurazjatyckie_mocarstwo_
bez_azji.html (data dostępu: 27 grudnia 2013); A. Jarosiewicz, K. Strachota, Chiny a Azja Centralna. Dorobek dwudziestolecia, „Prace OSW” 2013, nr 45; S. Rodzik, Azja Centralna po roku 2014
– co dalej?, strona internetowa Zespołu Ekspertów Klubu Jagiellońskiego, http://www.eksperci.
kj.org.pl/ogolna/azja-centralna-po-roku-2014-co-dalej/2324 (data dostępu: 27 grudnia 2013).
Od 2001 r. istniała tam amerykańska baza lotnicza związana z centralnoazjatyckim zapleczem
logistycznym misji w Afganistanie. W konsekwencji rosyjskich nacisków na Kirgistan bazę
zamknięto w 2009 r. Analogiczna sytuacja miała miejsce w uzbeckim mieście Karszy. Mimo to
państwa regionu pozostają ważnym partnerem NATO pod kątem zaplecza logistycznego. Związane jest to z siecią naziemnych szlaków zaopatrzeniowych, tzw. północnym szlakiem tranzytowym, przez który transportowane jest blisko 75% wszystkich towarów na potrzeby misji ISAF.
Warto podkreślić, że nie bez znaczenia pozostaje stosowana nomenklatura, bowiem obecne centrum tranzytowe de facto nadal wypełnia zadania bazy lotniczej, jednakże stosowane nazewnictwo pozwala uniknąć napięcia w relacjach z Federacją Rosyjską. Zob. J. Lang, M. Matusiak,
K. Strachota, Nowy etap w relacjach NATO/USA z Azją Centralną, strona internetowa Ośrodka
Studiów Wschodnich, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/tydzien-na-wschodzie/2012-0321/nowy-etap-w-relacjach-nato/usa-z-azja-centralna (data dostępu: 24 kwietnia 2014).
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ska, w której stacjonują siły powietrzne wykorzystywane w ramach Wspólnych Sił
Szybkiego Reagowania37 OUBZ) i uzbeckim Karszy (do 2005 r.); francuskie – z bazy
sił powietrznych w tadżyckim Duszanbe (wciąż wykorzystywana); niemieckie –
z bazy w uzbeckim Termezie. Militarne znaczenie baz w Azji Centralnej istotnie spadło wraz z rozwojem infrastruktury wojskowej koalicji w samym Afganistanie,
nigdy jednak nie zapadła decyzja o unieważnieniu umów i zerwaniu współpracy38.
Zapowiedziane przez NATO zakończenie operacji w Afganistanie do końca
2014 r. wiąże się z koniecznością wycofania wojsk i sprzętu, czego najbardziej prawdopodobną trasą staje się tzw. północny szlak tranzytowy wiodący przez kraje Azji
Centralnej. Jednocześnie otwarte pozostaje pytanie o konsekwencje opuszczenia
Afganistanu przez siły koalicji – chodzi przede wszystkim o stabilność Azji Centralnej oraz dalszą współpracę członków NATO z państwami regionu, w tym m.in.
o obecność militarną w nich39. Znamienne jest, iż wspomniany szlak będzie narażony na aktywność terrorystów muzułmańskich oraz na poważne wstrząsy
wewnątrzpaństwowe. Ich przykładami mogą być przewroty w Kirgistanie w latach
2005 i 201040 czy protesty w uzbeckim Andiżanie w 2005 r.41, które pośrednio doprowadziły do zerwania współpracy z USA.
Moskwa wielokrotnie krytykowała współpracę regionu z USA i NATO, naciskając na jej zerwanie (presja na Kirgistan o zamknięcie bazy w Manas w 2009 r.42),
chcąc ochronić swoją dominującą pozycję. Charakterystyczne jest, iż rola czynnika
rosyjskiego wzrasta w przypadku ewentualnej destabilizacji poszczególnych państw
regionu, które Moskwa wykorzystuje do swoich celów. USA będą musiały wykazać
się sporą determinacją, aby przedłużyć obecność militarną w regionie po 2014 r.,
czemu Rosja – co oczywiste – kategorycznie się sprzeciwia43. Możliwe, iż po zakończeniu misji ISAF to właśnie na państwa Azji Centralnej spadnie ciężar zapewnienia
bezpieczeństwa regionalnego. Sytuacja ta będzie stanowić test rzeczywistej efektywności Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym i możliwości realnej
współpracy z NATO44.
37
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Nie należy mylić z KSOR i KSSR.
P. A. Maciążek, Rosyjsko-amerykańska gra o byłe sowieckie republiki Azji Środkowej, strona
internetowa politykawschodnia.pl, http://www.politykawschodnia.pl/index.php/2012/08/20/
maciazek-rosyjsko-amerykanska-gra-o-byle-sowieckie-republiki-azji-srodkowej (data dostępu:
30 maja 2013).
Ibidem.
W. Górecki, Rosja wobec wydarzeń w Kirgistanie (kwiecień – czerwiec 2010), strona internetowa Ośrodka Studiów Wschodnich, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarzeosw/2010-07-27/rosja-wobec-wydarzen-w-kirgistanie-kwiecien-czerwiec-2010 (data dostępu:
28 grudnia 2013).
A. Jarosiewicz, K. Strachota, op.cit.
J. Lang, M. Matusiak, K. Strachota, op.cit.
Ibidem.
Na temat współpracy OUBZ z NATO wypowiedział się w październiku 2013 r. sekretarz generalny OUBZ Nikolai Bordyuzha. Zob. A. Nikolskyi, CSTO is a Self-Sufficient Organization with
Significant Capabilities, strona internetowa The Valdai International Discussion Club,
http://valdaiclub.com/near_abroad/64080.html (data dostępu: 27 grudnia 2013).
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Ponadto w Azji Centralnej poza OUBZ funkcjonuje jeszcze jedna organizacja,
która stawia sobie za zadanie rozwiązywanie problemów bezpieczeństwa – Szanghajska Organizacja Współpracy (SzOW). Jest to szczególnie istotne w obliczu zagrożeń dla Azji Centralnej wynikających z niestabilności Afganistanu45. Wbrew
powszechnym opiniom nie dubluje ona zadań OUBZ, ale wspiera je i ma wobec nich
charakter uzupełniający, pomocniczy, szczególnie przez wzgląd na zaangażowanie
w działalność tej organizacji Chińskiej Republiki Ludowej. Pozwala to na szerszą
współpracę zorientowaną na zwalczanie negatywnych zjawisk nękających centralny
obszar Azji. Praktyka działania pokazuje, iż SzOW to przede wszystkim forum konsultacyjne oraz wymiany opinii i informacji46. Rok 2014 będzie możliwością do
intensyfikacji współpracy OUBZ i SzOW, w szczególności w regionie zachodniego
pogranicza pakistańsko-afgańskiego47 ze względu na zmniejszające się zaangażowanie w tym regionie NATO. Uzasadnionym jest antycypować48, iż Rosja i Chiny będą
dążyć do jak najszybszej stabilizacji regionu, de facto otwierając sobie drogę do ekspansji gospodarczej i wzrostu wpływów w Afganistanie49.
Kolejnym aspektem rozważań na temat rywalizacji w Azji Centralnej jest kwestia energetyki i gospodarczego zaangażowania światowych mocarstw, jednakże
ramy artykułu nie pozwalają na bliższe przyjrzenie się tym sprawom.

Próba antycypacji
Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym obecnie poszukuje dla siebie
nowej tożsamości. Stanowiąc ucieleśnienie idei rosyjskocentrycznego systemu bezpieczeństwa w Azji Środkowej, wydaje się, że dalej będzie przede wszystkim służyć
umacnianiu wpływów Rosji na wspomnianym terytorium. W 2014 r. wycofanie
wojsk ISAF z Afganistanu spowoduje zmianę sytuacji geopolitycznej, co może implikować reperkusje dla regionu.
Analizując kwestię bezpieczeństwa regionalnego, warto przypomnieć, w jaki
sposób znaczenie regionalnej współpracy w zakresie bezpieczeństwa ujmuje cenio45

46

47

48

49

K. Zasztowt, op.cit.; R. Śmigielski, Afganistan w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej, „Biuletyn” (PISM) 2010, nr 46, s. 1-2.
O Szanghajskiej Organizacji Współpracy – zob. oficjalna strona internetowa Szanghajskiej Organizacji Współpracy, http://www.sectsco.org/EN123/ (data dostępu: 27 grudnia 2013). O współpracy Rosji i Chin w Azji Centralnej – zob. P. Kalra, S. S. Saxena, Shanghai Cooperation Organisation and Prospects of Development in Eurasia Region, „Turkish Policy Quarterly” 2007,
vol. 6, no. 2; S. Belhassen (ed.), Shanghai Cooperation Organisation: a vehicle for human rights
violations, Paris 2012, p. 21-39.
O znaczeniu pogranicza afgańsko-pakistańskiego – zob. A. Głogowski, Af-Pak. Znaczenie zachodniego pogranicza pakistańsko-afgańskiego dla bezpieczeństwa regionalnego w latach 1947-2011,
Kraków 2012.
Antycypacja ta jest uzasadniona polityką Chin wobec regionu Azji Centralnej. Zob. A. Jarosiewicz, K. Strachota, op.cit.
M. Menkiszak, Afgański problem Rosji. Federacja Rosyjska wobec problemu Afganistanu po
roku 2001, „Prace OSW” 2011, nr 38, s. 8, 51-63.
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ny raport „Responsibility to Protect50”: „Najbardziej predysponowane do czerpania
korzyści z globalizacji wydają się te państwa, które mogą się oprzeć na silnych sojuszach regionalnych, wewnętrznym pokoju i niezależnym społeczeństwie obywatelskim”51. Dlatego też OUBZ ze względu na czynniki destabilizujące sytuację, jak konflikty na tle etnicznym, klanowym i ekonomicznym (Kirgistan, Kazachstan, Tadżykistan), terroryzm (Afganistan) czy handel narkotykami, będzie wymagała wzmocnienia instytucjonalno-prawnego. Strategiczne reformy powinny objąć politykę
fiskalną i dalsze wzmacnianie możliwości militarnych Organizacji, by była ona zdolna do przeciwdziałania zagrożeniom asymetrycznym, tak znamiennym dla omawianego regionu. Jeśli inni niż Rosja członkowie OUBZ zamierzają umocnić swoją pozycję na forum Organizacji i w regionie, powinni przyczynić się do dywersyfikacji źródeł finansowania budżetu tak, by nie spoczywało to w zdecydowanej mierze na barkach Rosji. Jak się wydaje, pomimo podejrzeń o instrumentalne wykorzystywanie
OUBZ przez Moskwę, zbiorowa forma zapewniania bezpieczeństwa jest najodpowiedniejsza dla tego regionu, którego aktorzy nie byliby w stanie, ze względów
finansowych, zapewnić sobie akceptowalnego stanu bezpieczeństwa i ewentualnej
ochrony przed zagrożeniami.
W tym kontekście wart nadmienienia jest fakt bliższej współpracy państw
regionu. W 2012 r. przywódcy państw OUBZ podpisali deklarację, w której zobowiązali się mówić jednym głosem w określonych w dokumencie kwestiach międzynarodowych (w tym o sytuacji w Afganistanie czy w Syrii52). Podjęto również decyzję, iż bazy wojskowe obcych państw mogą być rozmieszczone na obszarze jednego
z członków OUBZ tylko za wyłączną zgodą pozostałych, co niewątpliwie jest sukcesem dyplomacji rosyjskiej.
Rada Organizacji planuje także rozwinięcie systemu reagowania kryzysowego,
inicjując nowe regionalne centra oraz grupy ratownicze, co świadczy o dalszym
postępie. Oddziały KSSR, KSOR, siły pokojowe oraz planowane grupy ratownicze
będą stanowić formułę nowej tożsamości OUBZ jako nowoczesnej struktury gotowej
do przeciwdziałania współczesnym wyzwaniom i zagrożeniom bezpieczeństwa.
Otwartym do dyskusji pozostaje pytanie o współpracę z NATO, przede wszystkim
w Afganistanie.
50

51
52

Na milenijnym szczycie ONZ w 2000 r. premier Kanady Jean Chretien zapowiedział utworzenie
Międzynarodowej Komisji ds. Interwencji i Suwerenności Państwa, której zadaniem miało być
określenie globalnego konsensusu w kwestii interwencji humanitarnych. W 2001 r. Komisja
pod przewodnictwem Garetha Evansa i Mohameda Sahnouna ogłosiła raport „The Resposibility to Protect” (International Commission on Intervention and State Sovereignty, The Resposibility to Protect, Ottawa 2001). Dowodziła w niej, że to na państwach ciąży podstawowy obowiązek ochrony swoich obywateli, kiedy zaś nie mogą czy nie chcą one go wypełniać lub umyślnie terroryzują własnych obywateli, wówczas „zasada nieinterwencji ustępuje przed międzynarodową odpowiedzialnością za ochronę”. Cytat za: A. L. Bellamy, Odpowiedzialność za ochronę,
[w:] P. D. Williams (red.), op.cit., s. 424-438.
Ibidem.
Zob. C. Lehmann, Russia – China and CSTO Draw Red Line about NATO Despotism, strona
internetowa nsnbc international, http://nsnbc.me/2013/09/23/russia-china-and-csto-draw-redline-about-nato-despotism/ (data dostępu: 27 grudnia 2013).
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Poza wspomnianymi kwestiami warto zauważyć, iż rozwój OUBZ odbywa się
w zgodzie ze „Strategią bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej do 2020 r.”. Przewiduje
ona, że jednym z największych zagrożeń bezpieczeństwa mogą być w przyszłości
islamscy ekstremiści migrujący (często nielegalnie) na terytorium Rosji53. Niebezpieczeństwo to jest o tyle istotne, iż według raportu ONZ liczebność populacji rosyjskiej zmniejszyła się w latach 1992-2008 z około 154 mln do około 142 mln54, przy
czym liczba etnicznych muzułmanów przebywających w Rosji zwiększyła się w tym
samym czasie o blisko 40%, osiągając liczebność około 25 mln55. W połączeniu z szerzeniem radykalnej ideologii, może okazać się to bardzo niebezpieczne. Również
z tego powodu szczelne granice56 i militaryzacja OUBZ są Rosji niezbędne.

Podsumowanie
OUBZ pozostaje instytucją o zróżnicowanych celach i zadaniach, jakie zamierza
realizować. Poza statutowymi – związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa w Azji
Centralnej i najbliższym sąsiedztwie, ochroną granic i kolektywną obroną – „rosyjskie NATO” może być środkiem do osiągnięcia celu, a nie celem samym w sobie,
przynajmniej dla Rosji. Jest to prawdopodobne z kilku powodów. Po pierwsze,
OUBZ pozostaje doskonałym „parasolem” dla poczynań Rosji związanych z militaryzacją Azji Centralnej i uzasadnieniem chęci dalszego stacjonowania w krajach
sąsiednich jej sił zbrojnych. Po drugie, OUBZ nie jest klasycznym sojuszem obronnym. Na przestrzeni lat Organizacja rozwinęła się w regionalną instytucję bezpieczeństwa, co nasuwa analogie związane z NATO i usprawiedliwia wniosek,
iż podobnie jak ono, także OUBZ będzie miało ambicję realizacji operacji reagowania kryzysowego nie tylko na swoim statutowym obszarze, ale również w innych
regionach – w Afryce Północnej, na Bliskim Wschodzie czy Azji Południowo-

53
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55
56

D. Jankowski, Nowa strategia bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej, Portal Spraw
Zagranicznych PSZ.pl, http://www.psz.pl/Dominik-Jankowski-Nowa-strategia-bezpieczenstwanarodowego-Federacji-Rosyjskiej (data dostępu: 27 grudnia 2013); J. A. Mowchan, The Militarization of Collective Security Treaty Organization, „Issue Papers” (Center for Strategic Leadership & Development) 2009, vol. 6; Russia's National Security Strategy to 2020, strona internetowa International Relations and Security Network, http://mercury.ethz.ch/serviceengine/Files/
ISN/154915/ipublicationdocument_singledocument/2911bb65-361f-4960-bd03-42a8659ba525/en/
Russia%27s+National+Security+Strategy+to+2020+-+Rustrans.pdf (data dostępu: 29 grudnia 2013).
A. G. Vishnevsky, S. N. Bobylev, National Human Development Report. Russian Federation.
2008. Russia Facing Demographic Challenges, strona internetowa rosyjskiego oddziału United
Nations Development Programme, http://www.undp.ru/documents/NHDR_2008_Eng.pdf (data
dostępu: 27 grudnia 2013).
Ibidem.
Bezpieczeństwo granic to ciągle jedna z ważniejszych polityk realizowana przez członków
OUBZ. Por. A. Parotnikau, Belarus – Russia Military Drills, Tajikistan, CSTO – Belarus Security
Digest, strona internetowa BelarusDigest, http://belarusdigest.com/story/belarus-russia-military-drills-tajikistan-csto-belarus-security-digest-15888 (data dostępu: 27 grudnia 2013).

115

Sebastian Rodzik

Wschodniej. Po trzecie, wydaje się, iż w przyszłości OUBZ może stać się filarem integracji w ramach planowanego utworzenia Unii Euroazjatyckiej57, co po raz kolejny
posłuży do wzmocnienia pozycji Organizacji i rozwoju państw członkowskich – tak
pod względem politycznym, jak i gospodarczym.
Rosja dobrze zdaje sobie sprawę, iż polityka imperialna opiera się na trzech fundamentach: militarnym, politycznym i gospodarczym. Z żadnego nie zamierza rezygnować.

Streszczenie
Tekst jest próbą odpowiedzi na postawione w jego tytule pytanie, czy Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (OUBZ) jest narzędziem polityki
imperialnej Federacji Rosyjskiej. W tym celu autor przyjrzał się funkcjonowaniu Organizacji, zbadał wzajemne stosunki między członkami i rozważył możliwe scenariusze jej ewolucji. Ze względu na fakt, iż OUBZ skupia swoją działalność na strategicznie ważnym terytorium z perspektywy globalnej, w analizie pojawiły się rozważania dotyczące charakterystyki obszaru Azji Centralnej.
Autor pokazał, iż region ten, obarczony konfliktowością i nękany zagrożeniami natury asymetrycznej, jest bastionem militarnym Rosji, a przy tym spełnia
również funkcję pomocniczą dla operacji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Afganistanie. Wykorzystując paradygmat realistyczny, w konkluzji
autor przedstawił argumenty świadczące o tym, iż OUBZ to część imperialnych
planów Rosji.

57

Zob. N. Dżikija, Putin inauguruje budowę Unii Euroazjatyckiej i batalię o powstrzymanie tarczy
antyrakietowej, strona internetowa GazetaPrawna.pl, http://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/
artykuly/615354,putin_inauguruje_budowe_unii_euroazjatyckiej_i_batalie_o_powstrzymanie_
tarczy_antyrakietowej.html (data dostępu: 28 grudnia 2013); Kwaśniewski: Putin buduje Unię
Euroazjatycką. Łatwo nie wypuści Ukrainy, strona internetowa dziennika „Gazeta Wyborcza”,
http://wyborcza.pl/1,75478,15030626,Kwasniewski__Putin_buduje_Unie_Euroazjatycka__Latw
o.html (data dostępu: 28 grudnia 2013).
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Koncepcje integracyjne ziem zamieszkałych
przez Albańczyków. Proces kształtowania się
granic państwa albańskiego
Wprowadzenie
Region przygraniczny Albanii jest obszarem konfliktogennym – mniejszość
albańska w Czarnogórze, Macedonii, Serbii, na terenie Kosowa i w Grecji stanowi
ważny czynnik destabilizujący sytuację polityczną regionu. Kształt granic Albanii
został ustalony w 1913 r. i z niewielkimi zmianami przetrwał do dziś. Przeprowadzona delimitacja uwzględniała interesy mocarstw tworzących nowy układ sił na
mapie politycznej regionu po pierwszej wojnie bałkańskiej. Osłabienie imperium
osmańskiego było też podłożem dla procesów narodowowyzwoleńczych na Bałkanach, które spowodowały pojawienie się nowych ośrodków decyzyjnych prezentujących własne, odmienne interesy. Zaczęły one powstawać również wśród Albańczyków i prezentowały projekty integracji ziem przez nich zamieszkałych. Procesy
narodotwórcze w ich przypadku nie zachodziły równolegle do procesów państwotwórczych. Albańska ideologia narodowa, oparta na wspólnych mitach pochodzeniowych i języku odmiennym od innych w regionie, oddziaływała na terenie szerszym niż w zakresie granic ustalonych w 1913 r. przez koalicję wielkich mocarstw.
Czynnikiem, który utrudniał proces ich wyznaczania, była heterogeniczność etniczna Bałkanów w okresie dominacji osmańskiej.
W artykule przedstawiono główne koncepcje integracyjne ziem zamieszkałych
przez Albańczyków na przełomie XIX i XX w. W pierwszej kolejności omówiona
została historia osadnictwa albańskiego na terenie zachodnich Bałkanów. Następnie
przedstawione zostały pierwsze inicjatywy niepodległościowe oraz projekty organizacji politycznej wśród Albańczyków, w szczególności historia Ligi Prizreńskiej oraz
proklamowanie niepodległości państwa albańskiego przez Kongres we Wlorze.
W pierwszej części artykułu poruszone zostały również zagadnienia związane
z procesami narodotwórczymi, rodzącymi się nacjonalizmami oraz przejściem od
wspólnot etnicznej i kulturowej w kierunku budowy państwa narodowego zgodnie
z podejściem zaproponowanym przez socjologa Anthony'ego D. Smitha. Według
autora „Etnicznych źródeł narodów” wykształciły się one w długotrwałym procesie
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historycznym, na podstawie wcześniej istniejących więzi etnicznych. Podejście to
nazywa się paradygmatem etnosymbolicznym w badaniach nad narodem i nacjonalizmem1.
W drugiej części artykułu zaprezentowano międzynarodowe procesy polityczne
oraz omówiono ustalenia konferencji londyńskiej z lat 1912-1913, która miała
zakończyć rokowania pokojowe po pierwszej wojnie bałkańskiej. W traktacie londyńskim z 30 maja 1913 r. oraz protokole florenckim z 17 grudnia 1913 r. przyjęto
ustalenia dotyczące przebiegu granic Albanii. Nie pokrywały się one z żadnym projektem wysuwanym wcześniej przez działaczy narodowych, nie był on też spójny
z granicami etnicznymi. Trzeba jednak zauważyć, że koncepcje integracyjne ziem
zamieszkałych przez Albańczyków często swoim zasięgiem obejmowały tereny
zasiedlone przez inne narodowości. Delimitacja nie została przeprowadzona przy
uwzględnieniu granic etnicznych wspólnoty lub w oparciu o przedstawione projekty integracyjne. Była natomiast odpowiedzią na zawiłą sieć interesów międzynarodowych na Półwyspie Bałkańskim na początku XX w.

Dekadencja imperium osmańskiego. Procesy asymilacyjne
Tendencje separatystyczne na ziemiach albańskich w XIX w. były syndromem
słabości imperium osmańskiego wobec rodzących się ruchów narodowych. Kryzys
archaicznego systemu teokratycznego państwa rozpoczął się, gdy „kwestia wschodnia” zaczęła stanowić priorytet polityki zachodnich mocarstw. Wielonarodowe
imperium nie wytrzymało konfrontacji ze wzorcami cywilizacji zachodniej uzupełnionej o dokonania rewolucji francuskiej. Impulsy do reform w duchu europejskim
pochodziły także od wewnątrz – kwestie budzących się nacjonalizmów były wykorzystywane na arenie międzynarodowej do osłabienia jedności „chorego człowieka
Europy” i stanowiły pretekst do ingerencji w wewnętrzne sprawy Wielkiej Porty.
Przedsięwzięcia reformatorskie mające na celu modernizację skostniałego systemu
imperium nazywa się okresem tanzimatu2.
Zwiększenie władzy albańskich bejów wymusiło potrzebę reformy administracyjnej terenów podległych Konstantynopolowi. W latach 1831-1834 zlikwidowano
system oparty na zależności lenno-wojskowej, zastępując go dzierżawnym. Kolejnym krokiem zmierzającym do centralizacji państwa było utworzenie – w miejsce
paszałyków – sandżaków wchodzących w skład wilajetów3. Zrezygnowano również
1
2

3

A. D. Smith, The Ethnic Origins of Nations, Oxford 1986.
Za ramy czasowe tanzimatu zwykle przyjmuje się lata 1839-1876. Zob. R. Davison, Reform in
the Ottoman Empire 1856-1876, Princeton 1963; B. Lewis, Narodziny nowoczesnej Turcji, Warszawa 1972, s. 140.
W 1864 r. w imperium osmańskim przeprowadzono reformę administracyjną, która miała za
zadanie wprowadzić czterostopniowy podział administracyjny. Elajety zostały zastąpione wilajetami, które dzieliły się na sandżaki, kazy i nahije. Na czele wilajetu stał gubernator (wali).
Reforma wprowadzana była stopniowo, powodując częste zmiany granic poszczególnych wilajetów. Zob. J. Hauziński, J. Leśny, T. Czekalski, Historia Albanii, Wrocław 2009, s. 155.
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z tradycyjnego nadzoru administracyjnego powierzanego ludności pochodzenia
albańskiego – na zwierzchników nowo powstałych urzędów mianowano najczęściej
Turków wywodzących się z Anatolii. Etnos albański, który na przełomie XVIII i XIX
w. zaczął ulegać konsolidacji, został rozproszony w wilajetach szkoderskim, kosowskim i salonickim. W dwóch ostatnich etniczną przewagę posiadały odpowiednio
ludność serbska oraz grecka. Działania te miały na celu powstrzymanie rodzącej się
albańskiej świadomości narodowej4.
Albańczycy byli osiedlani przez Turków na terenach zajmowanych przez ludność chrześcijańską począwszy od końca XVII w. Działanie to miało na celu rozbicie osad wyznających tę samą religię w obawie przed możliwością buntu na tle
wyznaniowym. Obecność Albańczyków, którzy wyznawali islam, na terenach części dzisiejszej Macedonii i Kosowa miała gwarantować silny związek z Portą5.
Albańskie migracje w tym okresie często miały charakter ekonomiczny. Irena Stawowy-Kawka wskazuje kilka ich etapów. W XVI i XVII w. na teren Macedonii przybywała głównie muzułmańska, pasterska ludność z plemion Mirdytów i Malisorów. Osiedlała się ona wzdłuż południowych podnóży Korabu i Szar Płaniny,
dokonując po drodze grabieży miejscowych majątków. Albańczycy zaczęli tworzyć
zbrojne grupy, zwane przez miejscową ludność „aramiski imašni”, co można przetłumaczyć jako „rozbójnicy dobytku”, których działania przyczyniły się do zapaści
gospodarczej wymienionych terenów6. U schyłku XVII w. albańska migracja objęła swoim zasięgiem obszar Kosowa i północno-zachodniej Macedonii (miasta
Debar, Tetowo, Skopje, Gostiwar). Wielka Porta nie sprzeciwiała się tym procesom, ponieważ napływ albańskiej muzułmańskiej ludności na teren Kosowa i północno-zachodniej Macedonii przyczyniał się do osłabienia tamtejszego prawosławia. Ludność macedońska, by uniknąć przesiedleń ze strony Turków lub Albańczyków, często konwertowała się na islam. W tym okresie również wiele cerkwi
zostało przekształconych w meczety7.
Wśród reform wprowadzonych w okresie tanzimatu największe konsekwencje dla Albańczyków miała ta dotycząca szkolnictwa, zakładająca ujednolicenie
systemu na obszarze całego imperium8. W teokratycznym państwie za mniejszości narodowe uważano grupy ludności wyznające inną religię niż islam. W ten
sposób Albańczycy, których charakteryzował synkretyzm wyznaniowy, byli uznawani za ludność grecką lub turecką, w tych językach mieli też prawo pobierać
naukę. Punktem kulminacyjnym procesów asymilacyjnych była konsolidacja
ruchów narodowych wśród etnosów sąsiednich Albańczykom. Grecka strona
zgłaszała pretensje do ziem północnego Epiru, serbska – do regionu wokół miast
4
5

6

7
8

T. Czekalski, Albania, Warszawa 2003, s. 19.
I. Stawowy-Kawka, Mniejszości narodowe w Republice Macedonii – współczesne problemy, [w:]
Eadem (red.), Miejsce Macedonii na Bałkanach, Kraków 2005, s. 85.
Eadem, Problem albański w Republice Macedonii, „Prace Komisji Środkowoeuropejskiej Polskiej Akademii Umiejętności” 1996, t. IV, s. 81.
Ibidem.
B. Lewis, op.cit., s. 140.
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Prizren, Prisztina, Ferizaj, czyli terytorium ówcześnie zamieszkałego w znacznym
stopniu przez ludność albańską. Swoje roszczenia strony argumentowały skłonnością Arnautów9 do asymilacji, rozumianej często tylko jako wyznawanie prawosławia lub możliwość konwersji. Serbowie dodatkowo teren Kosowa uznawali za kolebkę własnej państwowości, na tym terenie znajdowało się wiele ważnych obiektów Serbskiej Cerkwi Prawosławnej. Wydarzeniem uwidaczniającym
konieczność konsolidacji Albańczyków wokół sprawy narodowej były postanowienia kongresu berlińskiego z 1878 r., włączające region Plav-Gusinje do niepodległej Czarnogóry10, a Tesalię i część Epiru – do Grecji. Turcja nadal utrzymywała swoje posiadłości terytorialne w regionie Macedonii, Tracji i Albanii, ale
przy uznaniu odrębnego statusu Macedonii pod kontrolą mocarstw oraz ich
prawa do opieki nad chrześcijanami w regionie11. Przebieg berlińskich obrad,
w trakcie których dyskutowano nad losem bałkańskich narodów zupełnie pomijając sprawę albańską, wymusił potrzebę umiędzynarodowienia problemu przez
powstający ruch narodowy.

Liga Prizreńska
Wystąpienia narodowe, do których doszło po masakrze w Bitoli w 1830 r.12,
miały za cel dezorganizację reform administracyjnych i wojskowych dążących do
centralizacji imperium osmańskiego. Dwa najważniejsze powstania tego czasu to
albańskie rewolty północna z 1844 r. oraz południowa z 1847 r. Ciekawym wydarzeniem tego okresu było powstanie Centralnego Komitetu Narodowego, który
przedstawił postulat zjednoczenia ziem albańskich, jednak nie odegrał większej roli
w ruchu separatystycznym13.
9

10

11
12

13

Arnauci to tureckie określenie Albańczyków służących jako najemnicy w tureckiej armii. Z czasem określenie to spopularyzowało się i przestało oznaczać jedynie żołnierzy, lecz całą ludność
pochodzenia albańskiego. Warto zauważyć, iż niektórzy autorzy zwracają uwagę, że początkowo
określenie „Arnauta” odnosiło się do najemnego ochroniarza możnych tureckich niezależnie od
pochodzenia, dopiero później zaczęto utożsamiać je z mieszkańcami Albanii. Zob. G. Thomas,
History of the Greek Revolution, London – Edinburgh 1844, p. 95.
Przebieg berlińskich obrad był jednak dla Albańczyków bardziej pomyślny niż wstępny traktat
kończący wojnę rosyjsko-turecką. Pokój w San Stefano przewidywał rozdzielenie ziem obecnej
Albanii pomiędzy Bułgarię, Serbię, Czarnogórę i Grecję. Wielka Brytania zablokowała to porozumienie, obawiając się wzrostu znaczenia Rosji na Bałkanach. Zob. M. Tanty, Konflikty bałkańskie w latach 1878-1918, Warszawa 1968.
J. Reychman, Dni świetności i klęski Turcji, Warszawa 1962, s. 184.
W czerwcu 1830 r. w odpowiedzi na zaproszenie władz osmańskich do Bitoli przybyło kilkuset
bejów albańskich biorących udział w wojnie z Grecją. Spotkali się tam celem przedyskutowania
kwestii dotyczących przywrócenia im administracyjnej władzy, którą utracili na skutek reform
w armii. Zob. J. Hauziński, J. Leśny, T. Czekalski, op.cit., s. 144-145.
T. Czekalski, Baballaret e Kombit – charakterystyka i aktywność albańskich elit politycznych
w toku I wojny bałkańskiej, „Balcanica Posnaniensia. Acta et studia” 2012, nr XIX, s. 201.
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Najważniejszym ośrodkiem politycznym ukonstytuowanym przez Albańczyków w trakcie Rilindja Kombëtare (Ruchu Odrodzenia Narodowego) była Liga Obrony Narodu Albańskiego, zwana Ligą Prizreńską. Została ona zawiązana 10 czerwca
1878 r. w Prizrenie na terenie dzisiejszego Kosowa. W pierwszych obradach wzięło
udział 110 delegatów – głównie muzułmańscy właściciele ziemscy oraz przedstawiciele wysłani przez Turcję. Na ich czele stanął najstarszy delegat Iljaz Pasza Dibra.
Podczas pierwszego posiedzenia Ligi został wyłoniony komitet wykonawczy, zwany
Komitetem Tymczasowym, kierowany przez Omera beja Prizreni. Liga powstała
w odpowiedzi na wstępne postanowienia pokoju z San Stefano i jako główne zadanie przyjęła obronę integralności ziem albańskich14.
W dniu 18 czerwca 1878 r. zgromadzenie Ligi wydało dwa dokumenty: pierwszy – „Karamane” („Księga Rezolucji”) – zakładał połączenie wilajetów Janina,
Bitola, Szkodra i Skopje w jeden wilajet albański, z odrębnym językiem urzędowym i autonomią; drugi – „Talimat” („Księga Instrukcji”) – określał zasady administracji. Związek z Wielką Portą miał być utrzymany tylko poprzez osobę gubernatora mianowanego przez sułtana. Postulaty Ligi zaczęły być realizowane
w momencie wyłonienia 12-osobowego rządu tymczasowego kierowanego przez
Haxhi Ymera Prizreniego15.
Wielka Porta, początkowo przychylna działaniom Ligi, zmieniła nastawienie
w momencie odrzucenia prośby o wysłanie oddziałów wojskowych do Bośni. Po
pacyfikacji sił Ligi pod Crnoljevą większość działaczy została aresztowana i deportowana. Postulaty wysuwane przez Albańczyków zignorowano w trakcie obrad
kongresu berlińskiego. Otto von Bismarck miał stwierdzić, że nie istnieje naród
albański16.
Pomimo klęski działań podjętych przez Ligę Prizneńską zajmuje ona ważne
miejsce w historii kształtowania się państwowości albańskiej. Utworzenie zgromadzenia złożonego z delegatów wszystkich obszarów zamieszkanych przez ludność albańską17 było historycznym krokiem w kwestii samostanowienia narodu.
Ponadto organizacja ta nadała podmiotowość polityczną niepodległościowym
dążeniom Albańczyków i uwidoczniła problem na arenie międzynarodowej. Po
rozwiązaniu Ligi dążenia niepodległościowe Albańczyków skupiły się bardziej
wokół kultury i szkolnictwa niż na projektach politycznych. Zaczęły powstawać
pierwsze podziemne szkoły, gdzie nauczano języka albańskiego. W 1887 r. założono oficjalną instytucję edukacyjną, w której był on językiem wykładowym. Była to
szkoła w Korczy, która została zamknięta już w roku 1902 z rozkazu władz osmańskich18.

14
15
16
17

18

K. Frasheri, Lidhja Shqiptare e Prizrenit 1878-1881, Tiranë 1979, f. 212.
T. Czekalski, Albania, s. 23-24.
Ibidem; G. Castellan, Histoire des Balkans (XIVe-XXe siècle), Paris 1991, p. 321.
Delegaci ze Szkodry nie dotarli na pierwsze zgromadzenie, popierali jednak projekt utworzenia
Ligi, wilajet Janiny reprezentował zaledwie kilkuosobowy skład.
B. Jelavich, History of the Balkans. Twentieth Century, Cambridge 1983, p. 100.
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„Czego chcą Albańczycy?”19
Po likwidacji Ligii Prizreńskiej rolę ośrodka działalności ruchu narodowego
przejęła Rumunia. Tam też zostało przeniesione Towarzystwo na rzecz Publikacji
w Języku Albańskim założone w 1879 r. przez Samiego Frashëriego, który stał na
jego czele. Wydał on w trakcie swojego życia około 50 książek w języku albańskim,
w większości o charakterze naukowym, zajmujących się popularyzacją wiedzy
o Albanii i języku albańskim. W 1899 r. w Bukareszcie została wydana najsłynniejsza jego praca zatytułowana „Albania – czym była, czym jest i czym będzie. Refleksje na temat ustrzeżenia ojczyzny przed niebezpieczeństwem, jakie jej zagraża”20,
stanowiąca jeden z manifestów odrodzenia narodowego.
Frashëri przedstawił w niej program utworzenia niezależnego państwa. Ze
względu na uwarunkowania historyczne Albania miała być krajem o ustroju
monarchicznym z dwuizbowym parlamentem. W wyższej miało zasiadać 15 delegatów wybranych ze względu na swoje zasługi i doświadczenie, izba niższa miała
być wybierana w elekcji powszechnej z uwzględnieniem w biernym prawie
wyborczym cenzusów wieku, majątku i wykształcenia. W wyborze siedmioosobowego rządu obowiązywać miał parytet wyznania uwzględniający równouprawnienie islamu, katolicyzmu i prawosławia. Państwo miało być monarchią laicką21.
Postulaty Samiego Frashëriego nie zostały zrealizowane. Rywalizacja państw
bałkańskich o terytoria pozostałe po imperium osmańskim wymusiła także na
Albańczykach konieczność organizacji politycznej. W 1897 r. oraz ponownie w 1899
r. do Peć zostały zwołane zjazdy albańskich delegatów. W tamtym okresie dominowały dwa główne programy zjednoczenia. Pierwszy – umiarkowany – zakładał zjednoczenie pięciu wilajetów, w których mieszkali Albańczycy. Język turecki miał mieć
nadal charakter oficjalny, w szkołach jednak nauczano by także w języku albańskim.
Druga orientacja miała charakter bardziej radykalny – część delegatów postulowała
zjednoczenie ziem w obrębie czterech wilajetów przy pełnej autonomii administracyjnej22.
Pogłębiająca się dekadencja imperium osmańskiego sprzyjała planom niepodległościowym Albańczyków. Na przełomie XIX i XX w. doszło do zajść w Macedonii
i ustanowienia międzynarodowej kontroli nad żandarmerią23. W 1908 r. wybuchła
rewolucja młodoturecka w Konstantynopolu zorganizowana przez Komitet Jedności
19

20

21

22
23

Nazwa rozdziału odnosi się do manifestu wydanego przez Towarzystwo Stambulskie w 1897 r.
(alb. „C'duan shqiptaret?”).
Tytuł oryginału: „Shqipëria – Ç'ka qënë, ç'është e ç'do të bëhetë? Mendime për shpëtimt të
mëmëdheut nga reziket që e kanë rethuarë”. Zob. R. Elsie, Zarys historii literatury albańskiej,
Toruń 2004.
R. Elsie, 1899. Sami Bey Frashëri: What Will Become of Albania?, strona internetowa albanianhistory.net, http://www.albanianhistory.net/texts19_2/AH1899_1.html (data dostępu:
12 czerwca 2012).
B. Jelavich, op.cit., p. 100.
J. Reychman, Historia Turcji, Wrocław 1973, s. 255.
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i Postępu24. Jednym z haseł tego ruchu było równouprawnienie narodów w obrębie
imperium. Sytuacja wewnętrzna państwa nad Bosforem sprzyjała zawiązywaniu się
stowarzyszeń, kongresów oraz wysuwaniu manifestów niepodległościowych przez
etnos albański. W trakcie kongresu w Bitoli (1908 r.) zakończono pracę nad kodyfikacją języka, wprowadzając znany współcześnie 36-znakowy alfabet. Kongres
w Dibrze (1909 r.) koncentrował się na zagadnieniach związanych z utworzeniem
Albańskiego Kościoła Autokefalicznego i wprowadzeniu języka albańskiego jako
urzędowego25.
Komitet Jedności i Postępu szybko zrewidował hasła z początkowego okresu
działalności i wprowadził reformy mające na celu osmanizację kraju. Wbrew mentalności albańskiej były szczególnie zmiany systemu podatkowego, przymusowy
pobór do armii oraz odpowiedzialność zbiorowa za wystąpienia antyrządowe.
Ośrodki oporu rodzące się samorzutnie na terenie wszystkich ziem zamieszkałych
przez Albańczyków stopniowo ewoluowały w kierunku powstania, które wybuchło
na przełomie lutego i marca 1911 r. Z powodu niewystarczającego zaopatrzenia oraz
braku poparcia ze wszystkich ośrodków, akcje zbrojne zakończyły się niepowodzeniem trzy miesiące później. Centrum oporu zostało przeniesione do Podgoricy,
gdzie przywódca powstańców Ismail Qemali ogłosił „Czerwoną księgę” zawierającą
postulaty utworzenia autonomii albańskiej i uznania języka narodowego. Rezolucja
została przedstawiona na arenie międzynarodowej, jednak jej postulatów nie
uwzględniono.
Przyczyn osobliwości albańskiego ruchu narodowego w porównaniu do
doświadczeń sąsiednich państw należy doszukiwać się w pojęciach składających się
na albańską tożsamość narodową. Do obiektywnych wyznaczników świadomości
narodowej należą język, religia i terytorium26. Państwa wchodzące w skład imperium osmańskiego swoją odrębność względem ludności tureckiej budowały na czynniku religijnym. W przypadku Albanii wyznanie nie odgrywało znaczącej roli, duży
odsetek ludności muzułmańskiej wśród Albańczyków był wręcz wyznacznikiem
uniformizującym. Mocarstwa zachodnie nie podejmowały kwestii albańskiej, utożsamiając całą ludność wyznania mahometańskiego z narodowością turecką. Trudu
rozdzielenia tożsamości albańskiej od tureckiej na bazie czynnika wyznaniowego
podjął się Naim Frashëri. Autor „Karbalii”27, która razem z „Historią Skanderbega”28

24

25
26
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Prekursorem komitetu była Organizacja Jedność i Postęp założona w Macedonii w 1889 r. przez
Albańczyka Ibrahima Temo. Zob. L. Bazylow, Historia powszechna 1789-1918, Warszawa 1986,
s. 848; T. Wituch, Tureckie przemiany. Dzieje Turcji 1878-1923, Warszawa 1980, s. 105-112;
J. Reychman, Historia…, s. 268.
T. Czekalski, Albania, s. 26.
A. Heywood, Ideologie polityczne. Wprowadzenie, Warszawa 2003, s. 176.
Tytuł oryginału: „Qerbelaja”. Dzieło stanowi opis bitwy pod Karbalą z 610 r., w której starły się
nierówne pod względem liczebności wojska kalifa Umajjadów Jazida I z oddziałem trzeciego
imama szyitów Husajna ibn Alego, który poniósł klęskę i zginął. Zob. J. Danecki, Podstawowe
wiadomości o islamie, t. 1, Warszawa 1998.
Tytuł oryginału: „Historia e Skënderbeut”.
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miała stanowić główny mit nacjonalizmu albańskiego, postulował konsolidację
narodu wokół religii baktaszyckiej29. Pisarz podzielał popularny wówczas pogląd,
głoszący, że nie ma narodu bez religii. Baktaszyzm, niezależny od sunnizmu i szyityzmu jako religia synkretyczna łącząca wiele elementów islamu i chrześcijaństwa,
doskonale wpisywał się w mentalność albańską. Pomysł stanowił jeden z najbardziej interesujących projektów odrodzenia narodowego, nie zyskał jednak dużego
poparcia.

Kongres we Wlorze
Ismail Qemali uważany jest za głównego architekta albańskiej niepodległości.
Działania powstańcze na terenach zamieszkiwanych przez Albańczyków trwały nieprzerwanie od 1910 r. Inspirowane były głównie przez emigracyjnych działaczy
narodowych. Wśród projektów odrodzenia narodowego najczęściej forsowano kwestię autonomii w ramach imperium. Diametralną zmianę myślenia politycznego
Albańczyków przyniósł wybuch pierwszej wojny bałkańskiej.
Grecja, Serbia i Czarnogóra uważały albański ruch narodowy za twór sztuczny,
inspirowany przez zachodnie mocarstwa. Pretensje wysuwane do części ziem tradycyjnie zamieszkałych przez Albańczyków groziły utratą integralności terytorialnej
państw sąsiednich. W obliczu zmiany sytuacji międzynarodowej postanowiono
o potrzebie utworzenia niepodległego państwa albańskiego. Poparcie dla tego projektu w latach 1911-1912 próbował uzyskać Qemali, podróżując do stolic Wielkiej
Brytanii i Francji oraz akcentując historyczne znaczenie narodu albańskiego jako
głównego inspiratora powstań przeciw inwazji tureckiej. Już w 1897 r. został zawarty tajny pakt między Włochami a Austro-Węgrami o konieczności zachowania status
quo w regionie wybrzeża adriatyckiego, a w wypadku naruszenia go przez państwa
trzecie – pomocy w utworzeniu niepodległego państwa albańskiego30. W przededniu pierwszej wojny bałkańskiej Qemali uzyskał poparcie dla planów budowy suwerennego państwa od przedstawicieli mocarstw obradujących w Londynie. Nim
powrócił do kraju w dniu 18 listopada 1912 r. wysłał depeszę wzywającą albańskich
działaczy ruchu narodowego do zorganizowania kongresu we Wlorze lub Durrës.
Wieści o planowanym kongresie narodowym przedostały się do Konstantynopola,
co spowodowało wydanie nakazu aresztowania przywódcy Albańczyków w momencie
przypłynięcia do portu w Durrës. W tej sytuacji obrady delegatów ruchu narodowego
przeniesiono do Wlory. Termin wyznaczono na 28 listopada 1912 r. – w rocznicę proklamowania niezależnego księstwa albańskiego w Kruji przez Jerzego Skanderbega31.
29
30
31

F. Lubonja, Albania: wolność zagrożona, Sejny 2005, s. 141-153.
T. Czekalski, Albania w latach 1920-1924, Katowice 1998, s. 31.
Jerzy Kastriota Skanderbeg – albański bohater narodowy, który w 1443 r. używając podstępu
odłączył się od armii tureckiej, w której służył i zajął twierdzę w Kruji okupowaną przez wojska
osmańskie. Po krótkich walkach 28 listopada 1443 r. proklamował przywrócenie niezależnego
księstwa albańskiego. Zob. J. Hauziński, J. Leśny, T. Czekalski, op.cit., s. 99.
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W zjeździe uczestniczyli głównie mieszkańcy południowej i centralnej Albanii, działacze z północy z uwagi na działania wojenne przybyli w kolejnych dniach. W trakcie obrad ustalono utworzenie suwerennego państwa, neutralnego w obliczu konfliktów bałkańskich32. Powołano także do życia Zgromadzenie Narodowe, które
doprowadziło do wyłonienia rządu z Ismailem Qemalem na czele. Powierzono mu
również funkcję ministra spraw zagranicznych. Skład rządu wybrany został zgodnie
z parytetem wyznaniowym (połowę stanowili muzułmanie, połowę chrześcijanie).
Jednostronna deklaracja niepodległości nie została uznana ani przez Turcję, ani
przez zachodnie mocarstwa. Pod koniec 1912 r. państwa koalicji bałkańskiej zajęły
obszar Albanii, część południowa została zaanektowana przez Grecję. W kwietniu 1913
r. wojska czarnogórskie zostały przez mocarstwa europejskie wypchnięte z rejonów
Szkodry mającej stanowić stolicę przyszłego państwa albańskiego. W wyniku aktu końcowego pierwszej wojny bałkańskiej sprawa niepodległości Albanii miała zostać rozstrzygnięta na konferencji mocarstw w Londynie. Albański rząd przedstawił przebieg
postulowanych granic, zostały one uwzględnione jednak tylko w niewielkim stopniu.

Konferencja londyńska
Obrady konferencji londyńskiej, kończące pierwszą wojnę bałkańską, rozpoczęły się we wrześniu 1912 r. w londyńskim St. James's Palace pod przewodnictwem
sir Edwarda Greya33. Dalsze obrady konferencji prowadzone były od 16 grudnia
1912 r. do 23 stycznia 1913 r. Traktat londyński podpisany 30 maja 1913 r. oraz dalsze ustalenia z 29 lipca 2013 r. uznawały niepodległość Albanii pod nadzorem Międzynarodowej Komisji Kontroli, w skład której weszli przedstawiciele sześciu
mocarstw oraz delegat albański. Ismail Qemali zaproponował na to stanowisko
Luigji Gurakuqiego, ostatecznie jednak zdecydowano o nominacji Myfita Libohova.
Ustrój polityczny Albanii określono jako „niezależne, suwerenne, dziedziczne
księstwo pod czasowym patronatem sześciu państw europejskich”34. Miało być ono
neutralne i niezależne od Turcji. Zgromadzenie Narodowe wybierane w wyborach
bezpośrednich sprawować miało władzę ustawodawczą, nie zostało jednak zwołane
aż do roku 1914. Funkcja porządkowa przypadła żandarmerii dowodzonej przez oficerów holenderskich.
Największe kontrowersje budziła jednak kwestia granic Albanii. Rozwiązanie
przyjęte w protokole florenckim35 z 17 grudnia 1913 r. znacznie ograniczało zasięg
32
33

34
35

Akte të Rilindjes Kombëtare Shqiptare 1878-1912, Tiranë 1978, f. 261.
M. G. Fry, E. Goldstein, R. Langhorne, Guide to International Relations and Diplomacy, London
2004, p. 144.
J. Hauziński, J. Leśny, T. Czekalski, op.cit., s. 185.
W dniu 22 marca 1913 r. powzięto wstępne ustalenia dotyczące przebiegu granic po pierwszej
wojnie bałkańskiej. Traktat londyński podpisano 30 maja 1913 r. Od sierpnia do grudnia 1913
r. trwały w Londynie oraz we Florencji obrady Komisji Delimitacyjnej. Ustalenia dotyczące przebiegu granic Albanii zawarto w protokole florenckim podpisanym 17 grudnia 1913 r. Zob.
J. H. W. Verzijl, International Law in Historical Perspective, vol. 3, Leiden 1970, p. 582.
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terytorialny państwa w stosunku do projektu przyjętego we Vlorze. Terytorium
Albanii według przyjętych rozwiązań zajmowało obszar 28,748 tys. km2 i obejmowało terytorium w dużej mierze pokrywające się z granicami wilajetu szkoderskiego i janińskiego. Region Plav-Gusinje miał nadal pozostać w granicach Czarnogóry, Kosowo i region Metochii miały zaś znaleźć się pod władzą Serbii. Grecja
natomiast miała zachować okupowane Janinę i Czamerię. Problematycznym
punktem okazała się przynależność Szkodry, do której rościła sobie pretensje
Czarnogóra. Ostatecznie miasto zostało włączone do Albanii36. Postanowienia
zawarte w protokole florenckim wywołały również niezadowolenie wśród greckich mieszkańców terenów imperium włączonych na północy do Albanii. Na
początku 1914 r. doszło do utworzenia Autonomicznej Republiki Północnego
Epiru ze stolicą w Argyrokastron (dzisiejsza Gjirokastra). Na czele samozwańczego
rządu stanął Georgios Christakis-Zografos, lokalny polityk, były minister spraw
zagranicznych Grecji37. W dniu 17 maja 1914 r. Międzynarodowa Komisja Kontroli doprowadziła do podpisania pomiędzy Księstwem Albanii (na czele z Wilhelmem zu Wiedem38) a prowizorycznym rządem Północnego Epiru protokołu
z Korfu. Uznano w nim autonomię regionu pod zwierzchnictwem księcia Albanii.
Z powodu szybkiego upadku rządu Wilhelma zu Wieda oraz wybuchu pierwszej
wojny światowej dokument nie został jednak implementowany. Ostatecznie jego
postanowienia zostały uchylone w 1921 r.39
Decyzje konferencji londyńskiej stanowiły wynik konsensu między interesami
mocarstw. W niewielkim stopniu uwzględniono stanowisko delegacji albańskiej
i rządu Qemali. Od momentu ukonstytuowania się Międzynarodowej Komisji Kontroli rząd z Wlory pełnił zwierzchnictwo jedynie nad Elbasanem, Lushnją, Fierem,
Gjirokastrą i Beratem. Dla wielu Albańczyków, szczególnie z południowej części
państwa, rząd Qemali nadal cieszył się autorytetem. Wprowadzone przez niego
reformy miały na celu organizację nowej struktury administracyjnej oraz utworzenie sił porządkowych i sieci szkół elementarnych. Ambitne plany pierwszego rządu
nie mogły zostać jednak zrealizowane w wyniku braku poparcia krain północnych.
Ismail Qemali, pochodzący z grupy etnicznej Tosków (urodził się we Wlorze), nie
posiadał wystarczającej legitymizacji wśród klanów gegijskich z północy. Dodatkowo brak poparcia ze strony mocarstw wymusił na nim rezygnację i przekazanie
pełni swoich kompetencji Międzynarodowej Komisji Kontroli w dniu 22 stycznia
1914 r.

36
37

38

39

J. Hauziński, J. Leśny, T. Czekalski, op.cit., s. 186.
K. Boeckh, Von den Balkankriegen zum Ersten Weltkrieg: Kleinstaatenpolitik und ethnische
Selbstbestimmung auf dem Balkan, Berlin 1996, S. 418.
Wilhelm zu Wied – oficer pruskiej armii, protestant, spokrewniony z pruską rodziną królewską.
Został wybrany na księcia Albanii przez koalicję mocarstw zachodnich. Rządził od 21 lutego do
3 września 1914 r. Zob. J. Hauziński, J. Leśny, T. Czekalski, op.cit., s. 187-190.
D. Dankin, The Diplomacy of the Great Powers and the Balkan States, 1908-1914, „Balkan Studies” 1962, vol. 3, p. 372-374; W. Miller, Ottoman empire and its successors, 1801-1927, New
York 1966, p. 519, 543-544.
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Podsumowanie
Postanowienia konferencji londyńskiej z 1913 r. ustaliły nowy układ sił po
pierwszej wojnie bałkańskiej. Miał on gwarantować poszanowanie interesów
i zapewnić integralność terytorialną nowo powstałych państw narodowych, w rzeczywistości był jednak odzwierciedleniem interesów politycznych mocarstw.
Dominacja osmańska na Bałkanach doprowadziła do sytuacji, w której różne
wspólnoty etniczne wspólnie zamieszkiwały te same terytoria. Księstwo Albanii
zostało ustanowione w granicach tylko częściowo pokrywających się z obszarem
zamieszkałym przez Albańczyków. Poza granicami Albanii ustanowionymi w 1913 r.
znalazły się tereny m.in. Kosowa i północno-zachodniej Macedonii zasiedlane przez
Albańczyków w wyniku migracji ekonomicznych i licznych przesiedleń ludności
w okresie od schyłku XVI w. aż do początku wieku XIX. Decyzje konferencji londyńskiej na temat granic Albanii miały gwarantować homogeniczność etniczną terytorium państwa. Na przykładzie historii Autonomicznej Republiki Północnego
Epiru można postawić tezę, że to założenie nie zostało całkowicie spełnione. Mimo
że poza granicami państwa albańskiego pozostało wiele obszarów na terenie których Albańczycy stanowili większość, granice księstwa zostały wyznaczone w sposób, który miał gwarantować integralność terytorialną nowo powstałego państwa.
W granicach Albanii znalazły się klany wcześniej wchodzące w skład różnych wilajetów, które wyznawały inne religie. W przypadku pozostałych grup etnicznych
czynnik religijny miał znaczenie wysoce destabilizujące. Warto nadmienić, że
w początkowym okresie istnienia państwa nie było ośrodka silnego przywództwa
politycznego (Wilhelm zu Wied wyemigrował po kilku miesiącach). Czynnikiem
konsolidującym ludność zamieszkałą w nowo powstałym państwie był język albański, odmienny od języków regionu oraz działalność Ruchu Odrodzenia Narodowego, który kładł silny nacisk na mitologizację albańskiej historii. Wymienione uwarunkowania miały silne oddziaływanie na ludność odczuwającą przynależność do
narodu albańskiego również poza granicami ustalonymi w Londynie i we Florencji.
Wytyczenie granic państwa, które nie pokrywały się z granicami etnicznymi, spowodowało, że obszar przygraniczny na przestrzeni XX w. i początku wieku XXI stał
się terenem konfliktogennym.

Streszczenie
W wyniku osłabienia imperium osmańskiego w XIX w. oraz procesów politycznych zachodzących w regionie Półwyspu Bałkańskiego doszło do konsolidacji Albańczyków wokół wspólnej idei budowy niepodległego państwa.
Albańczycy, którzy w większości wyznawali islam, w trakcie dominacji osmańskiej na Bałkanach osiedlani byli wśród katolickiej i prawosławnej ludności.
Liczne migracje spowodowały, że w okresie krystalizowania się granic państwowych w regionie różne grupy etniczne zajmowały te same obszary.
W przypadku Albańczyków pod koniec XIX w. były to tereny północnego
Epiru, północno-zachodniej Macedonii, region Plav, Ulcinj oraz Kosowo
i Metochia, obszary o dużym stopniu heterogeniczności etnicznej. Wśród licz-
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nych inicjatyw niepodległościowych podejmowanych przez Albańczyków
w XIX w. na uwagę zasługuje Liga Obrony Narodu Albańskiego, zwana Ligą Prizreńską. Została ona zawiązana 10 czerwca 1878 r. w Prizrenie na terenie dzisiejszego Kosowa. Albańskie ośrodki polityczne dążące do utworzenia suwerennego państwa zaczęły pojawiać się później niż wśród innych narodów bałkańskich, często natomiast rywalizowały o dominację na tych samych terytoriach. W dniu 28 listopada 1912 r., w trakcie trwania pierwszej wojny bałkańskiej, Albania, wspierana przez Włochy i Austro-Węgry, proklamowała niepodległość. Zaproponowane granice państwa włączały do niego Janinę, Bitolę,
Skopje, Prizren i Mitrowicę. Taki ich przebieg nie został jednak zaakceptowany przez konferencję mocarstw obradującą w Londynie w latach 1912-1913,
mającą na celu przeprowadzenie rokowań pokojowych między imperium
osmańskim a Ligą Bałkańską. Rozwiązania przyjęte w traktacie londyńskim
z 30 maja 1913 r. oraz w protokole florenckim z 17 grudnia 1913 r. znacznie
ograniczały zasięg terytorialny państwa albańskiego w stosunku do projektu
przyjętego we Wlorze podczas kongresu albańskich działaczy narodowych.
Postanowienia dotyczące delimitacji w dużym stopniu zgadzały się z obecnym
terytorium Republiki Albanii. Wyznaczone granice były wynikiem konsensusu
wielkich mocarstw, nie zaś odwzorowaniem terytoriów faktycznie zamieszkałych przez naród albański i inne narody Półwyspu Bałkańskiego.
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Przebieg procesu negocjacyjnego w sprawie
Hongkongu między Wielką Brytanią
a Chińską Republiką Ludową
Wprowadzenie
W latach 1982-1984 delegacje dwóch państw zasiadły przy stole negocjacyjnym,
by przedyskutować sporne kwestie i postarać się znaleźć dla nich rozwiązanie.
Rozmowy te odbywały się między Wielką Brytanią a Chińską Republiką Ludową
(ChRL) i dotyczyły problemu przynależności Hongkongu. Przypadek tego regionu
jest wart przeanalizowania, ponieważ pokazuje on, że nawet tak skrajnie różne państwa, jak Wielka Brytania i ChRL, mogą dojść do porozumienia, nie odwołując się do
siły militarnej.
Początkowo jednak wydawało się, że osiągnięcie kompromisu będzie niemożliwe. Przy stole negocjacyjnym spotkały się dwie strony o całkowicie odmiennych stylach prowadzenia polityk zagranicznej i wewnętrznej, posiadające różne doświadczenia, kultury i ustroje. Tym co je łączyło, były wspólne zaszłości historyczne, których charakter nie mógł jednak wpływać pozytywnie na przebieg rokowań.
Biorąc pod uwagę powszechnie znany wynik negocjacji – Hongkong został
zwrócony Chinom – czy można stwierdzić, że Wielka Brytania okazała się stroną
przegraną? Przystąpienie do negocjacji rzadko kiedy ma na celu osiągnięcie wszystkich wysuwanych w pierwszej kolejności żądań. Polityka zagraniczna Wielkiej Brytanii czasu rządów Margaret Thatcher udowadnia, że metody oraz środki polityczne, po które sięga państwo, zależą zawsze od szerszego kontekstu – z kim ma ono
do czynienia, co jest stawką w grze oraz jakie koszty są wymagane dla osiągnięcia
celu. Stwierdzenie to wydaje się na pozór oczywiste, jednakże analizując działania
państw na arenie międzynarodowej często się o nim zapomina.
W pracy nad artykułem autorka w przeważającym stopniu posłużyła się metodą historyczną, starając się dokładnie prześledzić przebieg procesu negocjacyjnego
oraz towarzyszące mu okoliczności. Niezbędne było także badanie dokumentów źródłowych.
Artykuł składa się z czterech części. W pierwszej nakreślono ramy prawne,
w których przyszło się poruszać obu stronom negocjacji. Części druga i trzecia to
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opis wartości, jaką był Hongkong dla każdej ze stron. W czwartej autorka skupiła się
na przebiegu negocjacji oraz ich rezultatach.

Podstawy statusu prawnego Hongkongu
Kwestia prawna Hongkongu w okresie zwierzchności brytyjskiej była kością
niezgody między Wielką Brytanią a państwem chińskim. W sporze tym jedna strona powoływała się na akty prawne, których nie uznawała druga. Status międzynarodowy Hongkongu był wypadkową siły politycznej, którą aktualnie dysponowała
jedna ze stron. Bez względu na to czy brytyjskie prawa suwerenne do Hongkongu
były uznawane czy też nie, faktem pozostaje, że Wielka Brytania administrowała
tym terytorium i zadecydowała o charakterze jego prawa wewnętrznego.
Podstawą statusu prawnego Hongkongu były trzy umowy międzynarodowe
zawarte między Wielką Brytanią a Cesarstwem Chińskim – traktat nankiński z 1842 r.
oraz dwie konwencje pekińskie z lat 1860 i 1898. Część terytorium zostało przejęte
przez Wielką Brytanię drogą cesji terytorialnej, część natomiast poprzez dzierżawę.
Jako pierwsza pod zwierzchnictwo brytyjskie dostała się wyspa Hongkong położona u wybrzeży półwyspu Koulun na wschód od ujścia Rzeki Perłowej do Morza
Południowochińskiego. Stało się to na mocy traktatu nankińskiego z 29 sierpnia
1842 r., który kończył pierwszą wojnę opiumową (1839-1842). Wyspa ta, ze względu na swoje korzystne położenie geograficzne, służyła jako brytyjska baza militarna
podczas wojny opiumowej. Traktat nankiński, mimo iż został podpisany jako porozumienie między państwami równymi i suwerennymi, był pierwszym z tzw. nierównoprawnych traktatów. Wynikało to z pozycji Cesarstwa Chińskiego, które praktycznie nie miało wpływu na treść umowy i musiało bezwarunkowo zgodzić się na
brytyjskie propozycje.
W dniu 26 czerwca 1843 r. na mocy Karty Hongkońskiej proklamowano wyspę
Hongkong kolonią brytyjską oraz ustanowiono władzę ustawodawczą – gubernatora
działającego we współpracy z Radą Ustawodawczą1. Jednocześnie na wyspie zaczęło
obowiązywać prawo brytyjskie – z wyjątkiem tych przepisów, które nie mogły znaleźć zastosowania w kolonii.
Aspiracje mocarstw zachodnich względem ekspansji w Cesarstwie Chińskim
nie zostały zaspokojone po pierwszej wojnie opiumowej. Z jednej strony chęć
zwiększenia możliwości wpływów, z drugiej zaś opór władz chińskich, by tym życzeniom ulec, pchnęły wkrótce państwa w kolejny konflikt – drugą wojnę opiumową
(1856-1860). Działania zbrojne zakończyły się klęską Cesarstwa Chińskiego, której
następstwem było podpisanie pierwszej konwencji pekińskiej w dniu 24 października 1860 r. Na jej mocy scedowano na rzecz Wielkiej Brytanii część półwyspu
Koulun – miasto Koulun oraz prowincję Guangdong.
W ten sposób do 1898 r. w posiadaniu Wielkiej Brytanii znalazła się wyspa
Hongkong oraz część półwyspu Koulun – uznane za trwałą własność Korony. Trze1

P. Wesley-Smith, The Sources of Hong Kong Law, Hong Kong 1994, p. 89.
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cia, największa część brytyjskiej kolonii w Chinach (zwanej Nowymi Terytoriami)
została uzyskana już nie drogą cesji, lecz dzierżawy, co skomplikowało sytuację
prawną oraz późniejszą polityczną tego obszaru.
Historia Cesarstwa Chińskiego do końca XIX w. to ciągłe pasmo porażek i upokorzeń. Ogromnym ciosem było przegranie wojny z Japonią (1894-1895), państwem
tradycyjnie uważanym przez Cesarstwo Chińskie za słabsze zarówno militarnie, jak
i kulturowo. Traktat z Shimonoseki podpisany w dniu 17 kwietnia 1895 r. zainspirował pozostałe mocarstwa do zintensyfikowania swoich działań na obszarze państwa
chińskiego2. Wielka Brytania dominowała pod względem ekonomicznym oraz wpływów politycznych w Pekinie – aby nie stracić tej pozycji, uzyskała od rządu chińskiego dzierżawę bazy morskiej Weihaiwei oraz reszty półwyspu Koulun, znacznie zwiększając obszar swojej kolonii w Hongkongu (o 376 mil2, tj. około 605 km2)3. Było to
jedno z postanowień kolejnej już konwencji pekińskiej, podpisanej 9 czerwca 1898 r.

Stosunek Wielkiej Brytanii wobec Hongkongu
Brytyjczycy nigdy nie mieli ambicji (ani możliwości) sprawowania absolutnej
władzy na terenie Hongkongu. Ich polityka miała raczej charakter „pozytywnej nieinterwencji”, która zakładała minimum ingerencji pozwalającej utrzymać porządek
publiczny oraz kontrolę polityczną i jednocześnie umożliwiającej czerpanie maksymalnych zysków ekonomicznych4.
Wypowiedź Williama Gladstone'a5 z 1848 r. dokładnie odwzorowywała podejście Wielkiej Brytanii względem Hongkongu, które odbijało się echem w jej polityce
w tym regionie przez dziesięciolecia: „Okupacja Hongkongu została przedsięwzięta
wyłącznie i jedynie z myślą o korzyściach handlowych oraz benefitach związanych
z wymianą handlową z Chinami. Jako baza wojskowa, poza zabezpieczeniem handlu, Hongkong jest zbędny” (tłum. własne)6.
2

3
4

5

6

Podczas negocjacji strona japońska wysuwała daleko bardziej posunięte żądania względem strony chińskiej niż jakiekolwiek mocarstwo zachodnie wcześniej. Ostatecznie do postanowień
traktatu należało m.in. przekazanie Japonii Peskadorów, Tajwanu oraz Półwyspu Liaotuńskiego
w Mandżurii Południowej, zapłacenie przez Chiny odszkodowania w wysokości 200 mln tael
(dawna chińska jednostka monetarna) oraz zapowiedź zawarcia w przyszłości traktatu chińskojapońskiego na równych prawach jak umowy między Cesarstwem Chińskim a mocarstwami
zachodnimi, do którego podpisania doszło 21 lipca 1896 r. Szerzej na temat traktatu z Shimonoseki – zob. W. Rodziński, Historia Chin, Wrocław 1974, s. 475.
Ibidem, s. 491.
B. H. K. Luk, Freedom, Democracy, and Human Rights in Hong Kong Since 1997: a Historical
Perspective, „American Asian Review” 2000, vol. XVIII, no. 1, p. 8.
William E. Gladstone (1809-1898) – liberalny polityk brytyjski, czterokrotny premier (18681874, 1880-1885, luty-lipiec 1886 r., 1892-1894).
Oryginalny cytat: „That [the occupation of Hong Kong – A. K.] was decided, on solely and exclusively with a view of Commercial interest, and for the benefit of those engaged in the Trade
with China. As a Naval and Military station, except for the security of Commerce, Hong Kong
is unnecessary”. Zob. D. Akers-Jones, Recent history revisited: analysis and hindsight, Toronto
2001, p. 46.
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Kontrola rządu brytyjskiego nad Hongkongiem realizowała się m.in. poprzez
mianowanie urzędników, w tym samego gubernatora. Działalność władz lokalnych
cieszyła się jednak dość daleko posuniętą swobodą. Interwencja z Londynu miała
miejsce głównie w kwestiach zmian konstytucyjnych oraz spraw zagranicznych, co
naturalnie wpisuje się w schemat niesamodzielności terytorialnej.
Obowiązkiem władz Hongkongu było przesyłanie do Londynu szczegółowych
raportów dotyczących różnych aspektów funkcjonowania kolonii. Do najważniejszych należała tzw. błękitna księga, dostarczana corocznie sekretarzowi stanu przez
gubernatora. Raport ten zawierał wszelkie możliwe statystyki ze szczególnym
uwzględnieniem przychodów i wydatków (w tym także pensji urzędników) Hongkongu. Do tego dołączany był raport gubernatora opisujący ważniejsze wydarzenia,
które miały miejsce w przeciągu roku7.

Stosunek Chin wobec Hongkongu
Po pierwszej wojnie światowej Republika Chińska (istniejąca w latach 19111949) starała się zerwać ze swoim półkolonialnym statusem. Na forum międzynarodowym próbowano wynegocjować poprawę położenia i położyć kres eksterytorialności, znieść strefy wpływów obcych mocarstw oraz wyeliminować niekorzystne postanowienia traktatów nierównoprawnych. Na konferencji waszyngtońskiej
dotyczącej uregulowania kwestii Dalekiego Wschodu, odbywającej się od 12 listopada 1921 r. do 6 lutego 1922 r., Chiny starały się o przywrócenie suwerenności na
całym swoim terytorium i odzyskanie wydzierżawionych terytoriów. Na takie
ustępstwa Wielka Brytania się oczywiście nie zgodziła i wszelkie starania strony
chińskiej zakończyły się niepowodzeniem. W 1924 r. na pierwszym narodowym
zjeździe Kuomintangu uznano, że wszystkie traktaty zawarte między Cesarstwem
Chińskim a mocarstwami zachodnimi są nierównoprawne i winny zostać unieważnione.
W czasie drugiej wojny światowej Republika Chińska otwarcie domagała się
zwrotu Hongkongu. Działo się to przy poparciu Stanów Zjednoczonych liczących na
wsparcie Chińczyków w konflikcie z Japonią oraz na osłabienie pozycji Wielkiej Brytanii w Azji. W listopadzie 1941 r. amerykański sekretarz skarbu Henry Morgenthau
jr. sugerował Wielkiej Brytanii odsprzedanie Hongkongu, jednocześnie obiecując
rządowi chińskiemu udzielenie pożyczki na jego wykup. Natomiast w marcu 1943
r. prezydent Franklin D. Roosevelt uznał, iż Wielka Brytania winna uczynić gest
dobrej woli i po prostu zwrócić Hongkong Chinom.
Strona chińska starała się wykorzystać fakt przejęcia władzy nad Hongkongiem
przez Japończyków w grudniu 1941 r. (okupacja tego terytorium trwała trzy lata
i osiem miesięcy). Działania te spotykały się jednak z całkowitym odrzuceniem ze

7

East & South-East Asia Titles: Hong Kong: Annual Administration Reports 1841-1941, strona
internetowa Cambridge Archive Editions, http://www.archiveeditions.co.uk/titledetails.asp?
tid=13 (data dostępu: 2 czerwca 2013).
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strony brytyjskiej. W 1943 r. Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Republika Chińska zgodziły się na anulowanie nierównoprawnych traktatów zawieranych od 1842
r. oraz na zniesienie prawa eksterytorialności i jurysdykcji konsularnej państw kolonialnych na terenie Chin, jednak w wyniku sprzeciwu Wielkiej Brytanii nie włączono do tych porozumień Hongkongu. Po kapitulacji wojsk japońskich w dniu
30 sierpnia 1945 r. – przyjętej przez kontradmirała Cecila Harcourta w imieniu Wielkiej Brytanii i Republiki Chińskiej – na terenie kolonii ustanowiono brytyjską
administrację wojskową, zastąpioną w maju 1946 r. przez władzę cywilną.
Podczas wojny domowej w Chinach w latach 1946-1949 władze Hongkongu
pozostawały neutralne. Wynikiem działań wojennych na kontynencie był masowy
napływ uchodźców (wśród nich wykwalifikowanych kadr), kapitału i maszynerii.
Aby przeciwdziałać niekontrolowanemu wzrostowi ludności, w 1951 r. władze brytyjskie uniemożliwiły swobodne przekraczanie granicy kolonii.
W dniu 1 października 1949 r. proklamowano utworzenie Chińskiej Republiki
Ludowej. Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza nie miała zamiaru wkraczać i przejmować terytorium Hongkongu, o czym komuniści poinformowali rząd brytyjski.
Starali się tym zyskać jego przychylność, co okazało się skutecznym posunięciem,
gdyż już 6 stycznia 1950 r. Wielka Brytania uznała Centralny Rząd Ludowy.
W 1971 r. na fali polepszenia sytuacji ChRL na arenie międzynarodowej Wielka
Brytania nawiązała z Chinami stosunki dyplomatyczne na szczeblu ambasad i jako
pierwsze zachodnie państwo uznała Tajwan za integralną część Chin kontynentalnych. Stosunki między brytyjskim Hongkongiem a ChRL w latach 1971-1982 stopniowo się rozwijały, zacieśniały się wzajemne kontakty gospodarcze. Wiadomo było,
że rozpoczęcie działań mających na celu przywrócenie Hongkongu Chinom nie
będzie mogło kolidować z gospodarczymi korzyściami, jakie czerpała ChRL z sąsiedztwa brytyjskiej kolonii.
Istnieje kilka powodów, dlaczego Chinom zależało na odzyskaniu Hongkongu.
Po pierwsze, była to kwestia prestiżowa – Hongkong w posiadaniu brytyjskim był
pozostałością niechlubnych wydarzeń z XIX w., która nie pasowała do idei potężnego państwa, za jakie ChRL chciała uchodzić. Dodatkowo od początku swego istnienia rząd komunistyczny głosił antykolonializm, więc nie mógł ignorować przejawów jego istnienia na własnym terytorium. Po drugie, polityka wewnętrzna władz
ChRL uznawała zjednoczenie kraju (poprzez odzyskanie Hongkongu, Makau i Tajwanu) za interes narodowy i upływ czasu nie mógł zmienić tej linii politycznej.
Ewentualne głosy postulujące rezygnację z Hongkongu mogłyby zostać uznane za
zdradę ojczyzny. Po trzecie, czynnikiem o ogromnym znaczeniu były uwarunkowania ekonomiczne. Prosperująca kapitalistyczna gospodarka Hongkongu przynosiła
ogromne zyski, a chińskie inwestycje w nim były większe niż pozostałe zagraniczne
tego kraju razem wzięte8. Po czwarte, ze strategicznego punktu widzenia przejęcie
Hongkongu miało uniemożliwić utworzenie z niego bazy wojskowej dla państw niesocjalistycznych w dobie zimnowojennych zatargów i walk o wpływy. Podczas
wojny w Wietnamie Hongkong służył właśnie jako baza zaopatrzeniowa dla jedno8

A. Ziętek, Międzynarodowy status Hongkongu, Lublin 1997, s. 29.
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stek VII Floty Stanów Zjednoczonych i eskadr lotniczych. Usunięcie z tego obszaru
wojsk brytyjskich miało zwiększyć obronność Chin południowych.

Przebieg procesu negocjacyjnego
Punkt wyjścia

Na początku lat 80. XX w. zarówno strona brytyjska, jak i chińska, zdawały
sobie sprawę, iż zbliżająca się data wygaśnięcia dzierżawy Nowych Terytoriów nie
pozwala na dalsze utrzymywanie status quo w regionie. Ciągła niepewność co do
przyszłości Hongkongu mogła niekorzystnie wpłynąć na jego życie gospodarczofinansowe, a to odbiłoby się negatywnie na obu stronach sporu.
Utrzymanie samej wyspy Hongkong oraz części półwyspu Koulun po oddaniu
Nowych Terytoriów (stanowiących ponad 90% ziem należących do kolonii Hongkong) było niemożliwe. Egzystencja terytoriów cedowanych na rzecz Wielkiej Brytanii była uzależniona od głównej części kolonii, skąd sprowadzano wodę i inne podstawowe produkty.
Wielka Brytania utrzymująca, iż podstawy prawne przynależności Hongkongu
do Korony są w pełni obowiązujące w świetle prawa międzynarodowego, chciała
zaproponować podpisanie nowego porozumienia mającego wydłużyć dzierżawę na
okres od 20 do 50 lat, jednocześnie rezygnując z „wieczystych praw do Hongkongu
i Koulunu”9. Chiny z drugiej strony, negując legalność porozumień z XIX w., żądały
zwrotu wszystkich terytoriów „okupowanych” przez Wielką Brytanię. Pozornie stanowiska wyjściowe stron uniemożliwiały osiągnięcie zadowalającego je obie porozumienia, jednak należy zauważyć, iż wolą Wielkiej Brytanii i ChRL było wspólne
rozwiązanie problemu bez wywoływania niepotrzebnych perturbacji.
Próba siłowego rozstrzygnięcia kwestii hongkońskiej nie była opcją braną pod
uwagę przez którąkolwiek ze stron. Dla Wielkiej Brytanii kolonia była praktycznie
nie do obronienia w przypadku inwazji chińskiej. Tymczasem Chińczycy straciliby
wiarygodność w momencie, gdy starali się pokojowo rozstrzygnąć kwestię reunifikacji Tajwanu oraz cofnięte zostałoby także poparcie, jakiego udzielały im Stany
Zjednoczone. Jednocześnie akcja militarna odstraszyłaby inwestorów, doprowadziła do ucieczki kapitału i niechybnie zachwiałaby gospodarką Hongkongu, będącą
jego największym atutem.
Początek negocjacji

Z propozycją zainicjowania rozmów co do przyszłości Hongkongu wystąpiły
Chiny. Decyzję o ich rozpoczęciu podjęto podczas wizyty Margaret Thatcher w Pekinie w dniach 22-26 września 1982 r.
Po wojnie falklandzkiej pozycja Wielkiej Brytanii w świecie, podobnie jak samej
Thatcher, uległa znacznemu wzmocnieniu. Jednocześnie jednak epizod ten zaszko9

A. Halimarski, Chińsko-brytyjskie porozumienie w sprawie Hongkongu: geneza i implikacje,
Warszawa 1986, s. 35.
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dził stronie brytyjskiej w czasie rozmów z ChRL – strona chińska chciała za wszelką
cenę podkreślić, że Falklandy nie będą wzorem dla rozwiązania kwestii Hongkongu.
Podczas wizyty Thatcher w Pekinie obie strony zaprezentowały swoje stanowiska. Tuż przed spotkaniem z brytyjską premier jej chiński odpowiednik Zhao Ziyang oświadczył prasie, że „Chiny z pewnością odzyskają zwierzchność nad Hongkongiem”, „kwestia suwerenności nie wpłynie na stabilność i dobrobyt Hongkongu” oraz że „Chiny z całą pewnością przedsięwezmą szereg środków gwarantujących
dobrobyt i stabilność Hongkongu” (tłum. własne)10. Głównymi elementami podkreślanymi przez ChRL były więc kwestie zwierzchnictwa oraz dobrobytu Hongkongu,
który premier Wielkiej Brytanii uzależniała z kolei od wiarygodności gospodarczej,
a ta jej zdaniem mogła być zachowana jedynie w wypadku, gdy żadne drastyczne
zmiany w administrowaniu Hongkongiem nie zostałyby wdrożone11. Zdaniem Thatcher utrata zaufania ludności doprowadzić mogłaby bowiem do utraty wiarygodności finansowej, a to z kolei do ucieczki kapitału, kadr oraz technologii, co skończyłoby się dla Hongkongu destabilizacją i gwałtownym zubożeniem. Strona chińska
pozostała jednak niewzruszona, a Deng Xiaoping oświadczył, „że jeśliby doszło do
wyboru między zwierzchnictwem z jednej strony, a dobrobytem i stabilizacją z drugiej, Chiny przyznałyby pierwszeństwo kwestii zwierzchnictwa”12. Ostatecznie spotkanie zakończone zostało wydaniem krótkiego oświadczenia o planowanym rozpoczęciu negocjacji: „Przywódcy obu państw przeprowadzili w przyjaznej atmosferze daleko idące rozmowy dotyczące przyszłości Hongkongu. Obie strony zaprezentowały swoje postawy względem tej kwestii. Zgodziły się na rozpoczęcie negocjacji
dyplomatycznych, mając wspólnie na względzie utrzymanie stabilności i dobrobytu
Hongkongu” (tłum. własne)13.
Wyznaczono dwuletni okres na finalizację rozmów (ten limit czasowy został
nałożony przez Deng Xiaopinga), a wstępne negocjacje rozpoczęły się już w październiku tego samego roku. Przewodniczącym delegacji chińskiej był Yao Guang
(wiceminister spraw zagranicznych ChRL w latach 1982-1986), zastąpiony następnie
przez ambasadora ChRL w Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) Zhou Nana,
brytyjskiej natomiast – ambasador Wielkiej Brytanii w ChRL Percy Cradock.
10

11
12
13

Oryginalne cytaty: „China will certainly take back its sovereignty over Hong Kong. However, in
my opinion”; „The problem of sovereignty will not affect Hong Kong's stability and prosperity”; „China will certainly take a series of policies and measures to guarantee Hong Kong's prosperity and stability”. Zob. R. Cottrell, How Mrs Thatcher Lost Hong Kong, strona internetowa
dziennika „The Independent”, http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/how-mrsthatcher-lost-hong-kong-ten-years-ago-fired-up-by-her-triumph-in-the-falklands-war-margaretthatcher-flew-to-peking-for-a-lastditch-attempt-to-keep-hong-kong-under-british-rule--only-tomeet-her-match-in-deng-xiaoping-two-years-later-she-signed-the-agreement-handing-the-territory-to-china-1543375.html (data dostępu: 2 czerwca 2013).
M. Thatcher, Lata na Downing Street, Gdańsk 1996, s. 234.
Ibidem, s. 235.
Oryginalny cytat: „The leaders of the two countries held far-reaching talks in a friendly atmosphere on the future of Hong Kong. Both leaders made clear their respective positions on the
subject. They agreed to enter talks through diplomatic channels following the visit with the
common aim of maintaining the stability and prosperity of Hong Kong”. Zob. R. Cottrell, op.cit.
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Przebieg rozmów

Pierwsze rundy negocjacyjne nie przyniosły zadowalających efektów w wyniku
zbyt wielu rozbieżności. Przede wszystkim ChRL – negując legalność traktatów
zawartych w sprawie Hongkongu – nie zgadzała się, by kwestia suwerenności tego
terenu była w ogóle przedmiotem negocjacji. Jedyne o czym ChRL była gotowa rozmawiać, to forma przekazania Hongkongu tak, by nie naruszyć jego stabilności
gospodarczej i społecznej. Strona brytyjska próbowała zwrócić uwagę na fakt, iż
w każdej chwili mogła przyznać Hongkongowi niepodległość. Argument ten został
jednak odparty – Hongkong został skreślony z listy terytoriów niezależnych ONZ
i nie było w gestii Wielkiej Brytanii przyznać mu niepodległości, tym bardziej, że
w dyskursie chińskich władz Brytyjczycy „okupowali” go, a nie sprawowali suwerenność.
Gdy wiadome już było, że Chińczycy nie zrezygnują z przejęcia zwierzchności
nad całym Hongkongiem, propozycją ze strony Wielkiej Brytanii stało się przekazanie go ChRL przy jednoczesnym utrzymaniu administracji brytyjskiej. Argumentowano to sukcesem gospodarczym Hongkongu, który miał być zasługą właśnie brytyjskich rządów. Chińczycy nie zgodzili się z tymi twierdzeniami. Po pierwsze, dalsze administrowanie Hongkongiem przez Wielką Brytanię sprowadziłoby fakt uznania suwerenności Chin jedynie do symbolicznego aktu, a nie faktycznego oddania
terytorium. Po drugie, zaznaczono, że wprawdzie administracja brytyjska wspierała
rozwój gospodarczy Hongkongu, to jednak nie była przyczyną jego sukcesu, której
należy upatrywać raczej w roli pośrednika handlowego, jaką odgrywał ten obszar
w okresie długotrwałego bojkotu gospodarczego ChRL przez Zachód.
Podczas negocjacji Margaret Thatcher starała się wprowadzić formułę tzw. trójnogiego stołu, czyli uwzględnić w rozmowach nie tylko udział stron brytyjskiej
i chińskiej, ale także przedstawicieli ludności Hongkongu14 – takie postępowanie
tłumaczono koniecznością uzyskania jej akceptacji dla nowego porozumienia. Podczas lipcowej rundy negocjacji w 1983 r. Wielka Brytania zaproponowała, by przedstawicielem ludności został gubernator Hongkongu, a więc Brytyjczyk (w tym czasie
był to Edward Youde). Aby poprzeć ten postulat, minister stanu w Biurze Spraw
Zagranicznych oraz Wspólnoty Richard Luce stwierdził, iż Wielka Brytania ponosi
moralną odpowiedzialność za ludność Hongkongu15. Podobnie myślała Margaret
Thatcher, pisząc w swoich pamiętnikach: „W trakcie wszystkich tych rozmów
odniosłam wrażenie, że Chińczycy, wierząc we własne hasła o złym kolonializmie,
nie zdają sobie sprawy z tego, że my w Wielkiej Brytanii czujemy się moralnie zobowiązani, by czynić wszelkie starania mające na celu ochronę własności, jaką cieszy
się ludność Hongkongu”16.
Formuła „trójnogiego stołu” została bezwzględnie odrzucona przez stronę chińską. „Moralną odpowiedzialność” Wielkiej Brytanii uznała ona za bezpodstawną –
14
15
16

A. Halimarski, op.cit., s. 40.
Ibidem, s. 41.
M. Thatcher, op.cit., s. 235.
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według tez ChRL społeczeństwo hongkońskie stanowili Chińczycy, więc tylko jej
władze mogły je reprezentować. Uwzględnienie przedstawicieli Hongkongu w negocjacjach stawiałoby ich ponadto na równi z rządem pekińskim. Dodatkowo opieranie się na preferencjach ludności Hongkongu (której gro stanowili uchodźcy z kontynentalnych Chin) stało w sprzeczności z interesami ChRL – Brytyjczycy mogli skutecznie wpływać na nastroje społeczne i starać się kreować przychylną im opinię
publiczną. Oczywiście podczas negocjacji obie strony próbowały wygrać dla siebie
przychylność samego Hongkongu. Brytyjczycy zwracali uwagę na możliwe perturbacje gospodarcze i niepewną przyszłość polityczną w wypadku przejęcia suwerenności przez ChRL, Chińczycy natomiast odwoływali się do antykolonializmu i dumy
narodowej. Ostatecznie po odrzuceniu formuły „trójnogiego stołu” negocjacje toczyły się jedynie przy udziale rządów brytyjskiego i chińskiego. Edward Youde uczestniczył w rozmowach, ale nie jako przedstawiciel ludności Hongkongu, lecz jako członek delegacji brytyjskiej.
Kolejnym punktem sporu był narzucony przez Chińczyków w 1982 r. limit czasowy negocjacji. Aby nie dopuścić do przeciągania rozmów przez Brytyjczyków,
strona chińska stwierdziła, że jeśli do września 1984 r. nie dojdzie do zawarcia żadnego porozumienia między stronami, to Chiny samodzielnie zadecydują o przyszłości Hongkongu. Początkowo nie zostało to podane do wiadomości publicznej – stało
się tak dopiero pod koniec czerwca 1983 r. Strona brytyjska nie uważała, aby nałożenie sztucznego limitu czasowego sprzyjało negocjacjom, jednak rzeczywistość była
taka, iż to głównie w rękach Pekinu znajdował się przyszły los Hongkongu, niezależnie od woli Brytyjczyków.
Przełom oraz porozumienie

Brak jakichkolwiek postępów w negocjacjach oraz zapewnień w oficjalnych
komunikatach sprawił, że ucieczka kapitału z Hongkongu się nasiliła, a wartość
tamtejszego dolara na zagranicznych giełdach gwałtownie spadła. Aby zapobiec kryzysowi, Margaret Thatcher wraz z kanclerzem skarbu Nigelem Lawsonem, a także
prezesem Banku Anglii Robinem Leigh-Pembertonem oraz naczelnym doradcą ekonomicznym Alanem Waltersem postanowili powołać specjalną komisję walutową,
która oparłaby kurs dolara Hongkongu na kursie dolara amerykańskiego. Posunięcie to okazało się możliwe ze względu na wystarczające rezerwy walutowe rządu
Hongkongu. Po upublicznieniu tej informacji zaufanie inwestorów powróciło, a kryzys dolara hongkońskiego został zażegnany. Mimo wszystko, aby nie dopuścić do
ponownego pogorszenia się sytuacji, potrzeba było jak najszybciej wznowić negocjacje z ChRL.
Przełom nastąpił dopiero w październiku 1983 r., kiedy Wielka Brytania zmieniła stanowisko. Londyn postanowił uznać zwierzchnictwo ChRL nad całym Hongkongiem i zrezygnować z prób utrzymania brytyjskiej administracji po 1997 r. Głównym postulatem stała się kwestia możliwie najszerszej autonomii oraz zachowanie
istniejących systemów prawnego, politycznego oraz społecznego, poparte możliwie
najkonkretniejszymi zapewnieniami ze strony ChRL. Stronie brytyjskiej zależało na
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zapewnieniu ludności Hongkongu możliwości kontynuowania jej sposobu życia,
bez nadmiernego ingerowania władz pekińskich w działalność, zwłaszcza gospodarczą. Margaret Thatcher przesłała władzom chińskim swoje sugestie, prosząc jednocześnie o wyłożenie stanowiska strony chińskiej w kwestii przyszłości Hongkongu.
Już w sierpniu 1983 r. sekretarz generalny Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin Hu Yaobang podkreślił, że chińską linią polityczną przy odzyskaniu Hongkongu jest zachowanie po 1997 r. jego dobrej koniunktury i stabilności17. Na przełomie lat 1983-1984 stanowisko Chin zostało skonkretyzowane i zakładało18:
– przekształcenie Hongkongu w specjalny region administracyjny zgodnie
z art. 31 Konstytucji ChRL19,
– zachowanie pozycji Hongkongu jako portu wolnocłowego oraz międzynarodowego centrum finansowego,
– pozostawienie dolara hongkońskiego jako wymienialnej waluty oraz zachowanie struktur gospodarczych,
– prawo samodzielnego uczestnictwa Hongkongu w stosunkach gospodarczych
i kulturalnych z innymi państwami oraz organizacjami międzynarodowymi,
– własny system prawny Hongkongu pod postacią minikonstytucji oraz własne
sądownictwo i polityka wizowa,
– zachowanie wolności słowa, zgromadzeń i działalności politycznej,
– możliwość dalszej pracy urzędników cudzoziemskich w lokalnych administracji i policji,
– odpowiedzialność władz chińskich za polityki zagraniczną i obronną Hongkongu, ale brak ingerencji w jego sprawy wewnętrzne,
– utrzymanie sposobu i stylu życia mieszkańców Hongkongu oraz wstrzymanie
reform społecznych.
Od początku 1984 r. proces negocjacyjny uległ znacznemu przyspieszeniu – być
może dlatego, że zbliżał się wyznaczony przez stronę chińską termin zakończenia
rozmów lub z powodu braku oczekiwań strony brytyjskiej uzyskania lepszych
warunków.
Do lipca udało się jednak przełamać trudności i 19 września 1984 r. zakończono pracę nad tekstem porozumienia. Łącznie przeprowadzono 22 rundy negocjacyj17

18
19

China reveals its 1997 plan for Hong Kong, artykuł z „The Montreal Gazzette” za pośrednictwem serwisu internetowego Google News, http://www.news.google.com/newspapers?nid=
1946&dat=19830817&id=HFwxAAAAIBAJ&sjid=TKUFAAAAIBAJ&pg=872,2587157 (data dostępu:
2 czerwca 2013).
A. Halimarski, op.cit., s. 46.
Art. 31 Konstytucji ChRL przyjętej w 1982 r. stwierdza możliwość utworzenia specjalnego regionu administracyjnego, jeśli będzie to konieczne: „The state may establish special administrative regions when necessary. The systems to be instituted in special administrative regions shall
be prescribed by law enacted by the National People's Congress in the light of the specific conditions”. Zob. Constitution of the People's Republic of China, strona internetowa Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych, http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Constitution/node_2824.htm (data dostępu: 2 czerwca 2013).
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ne, rozmowy trwały dwa lata. Po zaakceptowaniu tekstu przez rządy brytyjski i chiński, w dniu 26 września 1984 r. dokument podpisali przewodniczący obu delegacji.
Uroczyste podpisanie Wspólnej deklaracji rządów Chińskiej Republiki Ludowej
i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie Hongkongu przez premiera rządu ChRL Zhao Ziyanga oraz premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher miało miejsce w Pekinie 19 grudnia 1984 r. W dniu 4 kwietnia 1985
r. została ona zaakceptowana przez królową brytyjską po jej zatwierdzeniu przez
parlament, a 10 kwietnia przyjęło ją Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli
Ludowych. Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych nastąpiła 27 maja 1985 r.
i postanowienia Wspólnej deklaracji weszły w życie.
Wspólna deklaracja oraz ustawa zasadnicza określająca ustrój Hongkongu,
uchwalona przez parlament ChRL w 1990 r., zostały ustanowione na okres 50 lat.
Co stanie się z Hongkongiem po 2047 r. nie zostało sprecyzowane.

Podsumowanie
Porozumienie było niewątpliwie sukcesem ChRL. Osiągnęła ona w zasadzie
wszystkie swoje cele. Nie można jednak uznać strony brytyjskiej za wielkiego przegranego – trzeba wziąć pod uwagę, iż od samego początku nie miała ona żadnych
większych kart przetargowych. Bez wsparcia ze strony Chin kontynentalnych Hongkong by upadł. Wielka Brytania mogła więc jedynie grać na poczuciu dumy ChRL
(nagły upadek Hongkongu byłby uderzeniem dla prestiżu tego mocarstwa) oraz na
chęci dalszego czerpania korzyści z jego rozwoju gospodarczego. Wielkiej Brytanii
udało się zabezpieczyć przyszłość Hongkongu i to należy uznać za jej częściowy sukces, zważywszy, że innych możliwości w zasadzie nie było.

Streszczenie
W artykule autorka skupiła się na przebiegu procesu negocjacyjnego między
Wielką Brytanią a Chińską Republiką Ludową w latach 1982-1984 dotyczącego
przynależności Hongkongu. Część tego obszaru została proklamowana kolonią
brytyjską już w 1843 r., stopniowo powiększając się w rezultacie kolejnej
wojny opiumowej i wreszcie dzierżawy. Na początku lat 80. XX w. presja zbliżającego się wygaśnięcia dzierżawy skłoniła obie strony do rozpoczęcia rozmów dotyczących przyszłości Hongkongu. Jakkolwiek dobrobyt regionu leżał
w interesie zarówno Wielkiej Brytanii, jak i Chin, ich początkowe stanowiska
wykluczały się na tyle, że przez długi czas rozmowy tkwiły w martwym punkcie. Aby zapobiec kryzysowi gospodarczemu w Hongkongu, Wielka Brytania
postanowiła zmienić swoje stanowisko. Umożliwiło to dalsze prowadzenie
rokowań i ostatecznie doprowadziło do zawarcia porozumienia. Uroczyste
podpisanie Wspólnej deklaracji przez premiera chińskiego rządu Zhao Ziyanga oraz premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher miało miejsce w Pekinie
w dniu 19 grudnia 1984 r. Hongkong stał się specjalnym regionem autonomicznym z szeregiem przywilejów zagwarantowanych na okres kolejnych
50 lat, licząc od 1997 r.
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Blaski i cienie sojuszu.
Stosunki kanadyjsko-amerykańskie
w latach 1935-1945
Wprowadzenie
Lata 1935-1945 w stosunkach kanadyjsko-amerykańskich obfitowały w wiele
pozytywnych i negatywnych wydarzeń. To czas kiedy te dwa państwa zaczęły ze
sobą poważny dialog, który następnie przerodził się w trwały sojusz – jednak jak
każdy, także i ten został wystawiony na wiele prób. Wpływ na to miały różnice,
które dzieliły oba państwa oraz okres drugiej wojny światowej. Początek omawianych relacji przypadł na lata międzywojenne, następnie od 1939 r. Kanada – jako
brytyjski sojusznik – przystąpiła do wojny, podczas gdy Stany Zjednoczone Ameryki (United States of America – USA) – po początkowym ogłoszeniu neutralności –
uczyniły to pod koniec 1941 r. Był to więc okres obfitujący w wiele ważnych wydarzeń – zarówno dla Kanadyjczyków, jak i Amerykanów. Najważniejszym momentem
wydaje się być odejście od sojuszu brytyjsko-kanadyjskiego na rzecz kanadyjskoamerykańskiego, który udało się zawiązać i utrzymać dzięki determinacji premiera
Kanady Williama Lyona Mackenzie Kinga oraz prezydenta USA Franklina D. Roosevelta. Model współpracy, który wtedy wypracowano, określił na wiele lat powojenne stosunki kanadyjsko-amerykańskie. Pewne elementy tej współpracy są zauważalne także w obecnych relacjach między Ottawą i Waszyngtonem.
W tekście zostały przedstawione etapy kształtowania się stosunków kanadyjsko-amerykańskich w drugiej połowie lat 30. XX w. oraz w okresie drugiej wojny
światowej w wymiarze militarnym na przykładzie wzajemnych relacji między przywódcami obu państw. W artykule wyróżniono trzy rozdziały: pierwszy skupia się na
najważniejszych wydarzeniach politycznych, w tym m.in. na wystąpieniu amerykańskiego prezydenta w Kingston oraz wzrastającej roli Kanady, i kończy na roku
1939; drugi przedstawia wydarzenia, które miały miejsce w latach 1939-1941, w tym
m.in. wydanie deklaracji w Ogdensburgu i Hyde Parku, uwzględniając przy tym
szczególną pozycję Kanady, którą zajmowała ona w stosunkach amerykańsko-brytyjskich; trzeci omawia wydarzenia, które nastąpiły po wypowiedzeniu wojny Japonii przez Stany Zjednoczone i aliantów, kiedy doszło do regresu w stosunkach kana143
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dyjsko-amerykańskich oraz marginalizacji roli Kanady przez prezydenta Roosevelta
podczas konferencji w Québecu w latach 1943 i 1944.

Antecedencje
W początkowym okresie istnienia Stanów Zjednoczonych szczególnie istotną
rolę odgrywało bezpieczeństwo wewnętrzne oraz granic z Meksykiem i Kanadą.
Kwestią nadrzędną były ochrona interesów i zapewnienie przetrwania młodego
państwa na kontynencie północnoamerykańskim. Ze względu na położenie geograficzne kraju politycy nie obawiali się zagrożenia od strony oceanów, a później
z powietrza. Przez cały wiek XIX i połowę XX w kręgach politycznych w Waszyngtonie dominowało przekonanie, że zagrożenie dla USA przyjdzie nie zza oceanów
i nie z powietrza, ale poprzez Kanadę. Dlatego wiele wpływowych postaci opowiadało się nieoficjalnie za jej aneksją. Pośród polityków dominowały nastroje antybrytyjskie i antykanadyjskie. Innym rozwiązaniem były dialog i zawarcie sojuszu.
Kanadyjczycy myśleli o swoich sąsiadach z południa podobnie, co zaczęło zmieniać się dopiero z czasem. Jeszcze w pierwszych dekadach XX w. pośród kanadyjskich konserwatystów dominował antyamerykanizm – w dużej mierze dzięki głoszonym przeciwko USA hasłom premierzy Robert Borden (1911-1920), Arthur
Meighen (1921 r., 1926 r.) oraz Richard Bennett (1930-1935) sięgnęli po władzę.
Wcześniej w wieku XIX antyamerykański kurs był wspierany przez Wielką Brytanię
i jej armię, a Stany Zjednoczone były młodym państwem, które walczyło o utrzymanie niepodległości (stąd wspomniane obawy Amerykanów kierowane pod adresem północnego sąsiada). W wieku XX z kolei Wielka Brytania nie mogła sobie
pozwolić na ewentualny kosztowny konflikt z USA, dlatego kanadyjscy konserwatyści musieli prowadzić antyamerykańską politykę na własną odpowiedzialność.
Odmienne od nich spojrzenie na relacje kanadyjsko-amerykańskie mieli liberałowie, którym przewodniczył William Lyon Mackenzie King. Trzykrotny kanadyjski
premier i reszta jego partii zdawali sobie sprawę z tego, że kontynuowanie antyamerykańskiej retoryki nie przyniesie pozytywnych efektów, dlatego dążyli do
zmiany i zacieśnienia kontaktów z Waszyngtonem. W sukurs przyszedł im prezydent USA Franklin D. Roosevelt, który w przeciwieństwie do swoich poprzedników
dostrzegał w Kanadzie suwerenne państwo oraz starał się zrozumieć różnice kulturowe i polityczne, jakie dzieliły oba kraje.
Fakt objęcia władzy przez Roosevelta nie umknął uwadze kanadyjskim politykom, którzy w 1933 r. podjęli kroki zmierzające do wynegocjowania nowej umowy
handlowej ze Stanami Zjednoczonymi1, którą zawarto 17 listopada 1938 r. Dzięki
niej USA uzyskały dostęp do surowców, natomiast Kanada do rynku zbytu i amerykańskich inwestycji. W dniu 31 lipca 1936 r. na zaproszenie gubernatora general-

1

The Chargé in Canada (Boal) to the Secretary of State, Ottawa, 29 March 1933, [w:] United States Department of State, Foreign Relations of the United States. Diplomatic Papers. 1933. Volume 1. The British Commonwealth, Europe, Near East and Africa, Washington 1949, p. 37.
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nego Kanady Johna Buchana – lorda Tweedsmuir – prezydent Roosevelt przybył do
Québecu. Tematem przewodnim spotkania było wspólne bezpieczeństwo Kanady
i Stanów Zjednoczonych, dlatego poruszono kwestię obrony wybrzeży oraz plan
budowy szosy alaskańskiej (Alaska Highway) łączącej Stany Zjednoczone z Alaską,
biegnącej przez Brytyjską Kolumbię i Jukon, która miała zapewnić szybkie dozbrojenie Alaski w przypadku wojny. Roosevelt i Mackenzie King wygłosili przemówienia,
w których wymienili się uprzejmościami. Wizyta ta położyła fundament pod przyszły sojusz kanadyjsko-amerykański.
Do ponownego spotkania doszło z inicjatywy Roosevelta, który postanowił
zaprosić do siebie kanadyjskiego premiera. Mackenzie King przybył do Waszyngtonu w dniu 5 marca 1937 r. Podczas spotkania amerykański prezydent zapewnił, że
Ottawa nie musi się martwić o ochronę wschodniego wybrzeża i jedyne, co powinna zrobić, to umieścić kilka okrętów na zachodnim. Poruszono także kwestię budowy szosy alaskańskiej, jednak Mackenzie King zwlekał z podjęciem decyzji w tej
sprawie2. Stosunki kanadyjsko-amerykańskie rozwijały się tak dobrze, że podczas
kolejnej wizyty w Kanadzie w dniu 18 sierpnia 1938 r. Roosevelt wygłosił przemówienie na Queen's University w Kingston. Padła wówczas ważna deklaracja: „Dominium Kanady jest częścią Imperium Brytyjskiego. Zapewniam was, że Stany Zjednoczone nie będą stały bezczynnie podczas gdy kanadyjskiej ziemi będzie zagrażać
inne imperium”3. Tymi słowami Roosevelt dał do zrozumienia światu, że nie życzy
sobie, aby ktokolwiek mieszał się w sprawy Kanady. W Waszyngtonie słowa te
zostały przyjęte z niechęcią, zwłaszcza wśród kongresmenów, dla których oznaczały
uwikłanie się USA w ewentualną wojnę w obronie północnego sąsiada.
Do 1939 r. relacje kanadyjsko-amerykańskie uległy całkowitemu przeobrażeniu.
Oba państwa nawiązały dialog, który w późniejszym okresie przekształcił się
w trwały sojusz. Na taki obrót sprawy niechętnie patrzyli brytyjscy politycy, dla których lepsze stosunki na linii Ottawa – Waszyngton oznaczały pogorszenie relacji
z Kanadą. Druga wojna światowa pokazała jednak, że na poprawie stosunków kanadyjsko-amerykańskich w dłuższej perspektywie zyskała także Wielka Brytania,
a wraz z nią jej pozostałe dominia.

Stosunki kanadyjsko-amerykańskie w latach 1939-1941
Wybuch wojny w Europie sprawił, że Roosevelt wykazywał jeszcze większą determinację w dążeniu do zapewnienia bezpieczeństwa swojej ojczyźnie4. Plany prezydenta zostały częściowo pokrzyżowane przez Kongres, który ogłosił neutralność Stanów Zjednoczonych oraz Kanadyjczyków, którzy koncentrowali się na Europie.

2

3

4

G. R. Perras, Franklin Roosevelt and the Origins of the Canadian-American Security Alliance,
1933-1945: Necessary, but Not Necessary Enough, Westport 1998, p. 35.
R. F. Swanson, Canadian-American Summit Diplomacy, 1923-1973: Selected Speeches and
Documents, Ottawa 1975, p. 52-54.
R. Dallek, Franklin D. Roosevelt and American Foreign Policy 1932-45, Oxford 1977, p. 199.
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Wraz z końcem 1939 r. wzrosło znaczenie Ottawy w kontaktach pomiędzy
Waszyngtonem i Londynem. Kanada stała się ważnym ogniwem w trójkącie USA –
Kanada – Wielka Brytania z racji udziału w wojnie i dobrych relacji z pierwszym
z wymienionej trójki państw. Przez pewien czas Mackenzie King był w pełni przekonany, że jego przeznaczeniem jest służyć jako most łączący Wielką Brytanię
i Stany Zjednoczone5.
Do intensyfikacji wzajemnych relacji między Ottawą i Waszyngtonem doszło
w momencie podjęcia działań wojennych na froncie zachodnim przez hitlerowskie
Niemcy. W dniu 9 kwietnia 1940 r. zaatakowały one Danię i Norwegię – Roosevelt
obawiał się, że mogą zająć także Grenlandię, która należała do Danii. Prezydent nie
chciał, aby Kanada lub Wielka Brytania zajęły tymczasowo wyspę, ponieważ stworzyłoby to precedens, dzięki któremu Japończycy mogliby postąpić podobnie
z Holenderskimi Indiami Wschodnimi w razie kapitulacji Holandii wobec Niemiec.
Roosevelt zadecydował o wysłaniu na Grenlandię pomocy humanitarnej oraz założeniu konsulatu amerykańskiego w Godthab, stolicy wyspy6.
Kwestię Grenlandii poruszono ponownie podczas spotkania prezydenta z kanadyjskim premierem w Warm Springs (Georgia) w dniach 23-24 kwietnia 1940 r.
W czasie rozmowy Roosevelt wspomniał o obronie wyspy przez okręty Royal Canadian Navy oraz Royal Navy w przypadku inwazji niemieckiej7. Prezydent nie chciał,
aby U.S. Navy broniła Grenlandii, ponieważ taki ruch oznaczałby wojnę z Niemcami. Był także przekonany, że francusko-brytyjskie wojska poradzą sobie z armią niemiecką. Kanadyjczycy również byli zainteresowani losem Grenlandii. Podczas rozmowy Roosevelt i Mackenzie King poruszyli też temat obrony kanadyjskich wybrzeży. Ponadto rozmawiano na temat obsady stanowiska ministra ds. Kanady, o nadchodzących wyborach parlamentarnych w Kanadzie i prezydenckich w Stanach
Zjednoczonych8.
Zaatakowanie Francji, Holandii i Belgii przez Niemcy w dniu 10 maja 1940 r.
zakończyło „dziwną wojnę”. Nowym premierem Wielkiej Brytanii został Winston
Churchill. Trudna sytuacja na froncie zachodnim zmusiła go do szukania pomocy
w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. W dniu 23 maja brytyjska Admiralicja zwróciła się do Ottawy z prośbą o wysłanie swoich niszczycieli do Europy. Mackenzie King
przystał na prośbę, poinformował też o niej Waszyngton. Roosevelt nie przyjął tej
decyzji z zadowoleniem – uważał, że flota kanadyjska powinna bronić wybrzeży
kontynentu północnoamerykańskiego9.

5

6

7
8
9

J. L. Granatstein, R. D. Cuff, Getting on with the Americans: Canadian Perceptions of the United States, 1939-1945, [w:] R. D. Francis, D. B. Smith (eds.), Reading in Canadian History. PostConfederation, Toronto 1986, p. 475.
A. Bartnicki, P. Ostaszewski, Dyplomacja Stanów Zjednoczonych w okresie II wojny światowej,
[w:] A. Bartnicki, D. T. Critchlow (red.), Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tom 4. 19171945, Warszawa 1995, s. 262.
R. Dallek, op.cit., p. 219.
J. W. Pickersgill, The Mackenzie King Record. Volume 1. 1939-1944, Toronto 1960, p. 108.
Ibidem, p. 119.
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Atak na Francję i jej kapitulacja w dniu 22 czerwca 1940 r. sprawiły, że za oceanem ten sam los wróżono Wielkiej Brytanii. Pod koniec czerwca parlament kanadyjski uchwalił National Resources Mobilization Act. Nowe prawo podporządkowywało rządowi zasoby ludzkie oraz gospodarkę, która nastawiona była tylko na produkcję materiałów wojennych10.
W Waszyngtonie rządzący zaczęli debatować nad losem Wielkiej Brytanii oraz
przyszłością Royal Navy, która dla Roosevelta była bardzo ważna – Brytyjczycy kontrolowali największą flotę na świecie, która gdyby wpadła w ręce Niemców, mogłaby zagrozić Stanom Zjednoczonym. Na ten fakt zwracał uwagę prezydentowi Churchill11. W czasie spotkania z Hugh L. Keenleysidem, wysłannikiem Mackenzie Kinga,
w dniu 19 maja 1940 r. Roosevelt powiedział, że flota brytyjska powinna zostać rozproszona, a rodzina królewska wysłana do Ottawy lub innego bezpiecznego miejsca12. W czasie rozmowy padła też propozycja spotkania prezydenta z kanadyjskim
premierem. Waszyngtońscy politycy rozważali różne scenariusze związane z upadkiem Wielkiej Brytanii – Stanley Hornebec, doradca amerykańskiego sekretarza
stanu Cordella Hulla, przygotował trzy możliwe na wypadek jej zajęcia przez Niemcy. Pierwszy zakładał, że flota brytyjska wpadnie w ręce niemieckie, a przez to Stany
Zjednoczone będą musiały wybierać między tym, co działo się na Pacyfiku oraz
Atlantyku. W drugim była mowa o zatopieniu floty przez Brytyjczyków, przez co
USA miałyby dość czasu, aby się wzmocnić. Według ostatniego scenariusza flota brytyjska miała zostać wysłana do Kanady13. W dniu 20 maja 1940 r. prezydent Roosevelt otrzymał depeszę z Londynu, w której Churchill informował, że w razie podbicia Wielkiej Brytanii przez Hitlera, flota będzie jedyną kartą przetargową przyszłego
rządu w rozmowach pokojowych14. Pod wpływem Roosevelta Mackenzie King
wysłał w dniu 17 czerwca 1940 r. depeszę do Churchilla z pytaniem o przyszłość brytyjskiej floty na wypadek, gdyby czarny scenariusz miał się spełnić – brytyjski premier uzależniał ją od pomocy wojskowej, którą miał otrzymać od Amerykanów
(Churchill starał się uzyskać w USA 50 niszczycieli). Mackenzie King, podobnie jak
prezydent, wydawał się być przygotowany na najgorsze. W swoim dzienniku zanotował: „Teraz widzę, że Anglia jest w tej wojnie sama (…) Nie będę zaskoczony,
widząc płynącą tutaj brytyjską flotę, a wraz z nią brytyjski rząd”15.
W dniu 2 sierpnia 1940 r. Roosevelt zgodził się przekazać Anglikom 50 wysłużonych niszczycieli. Było to zgodne z ówczesną polityką amerykańskiego prezydenta, który chciał jak najbardziej oddalić niebezpieczeństwo od Stanów Zjednoczo10
11
12
13
14
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nych. Miesiąc później doszło do wymiany. Wielka Brytania otrzymała obiecane niszczyciele, natomiast Stany Zjednoczone – bazy wojskowe na Karaibach, Bermudach
i w Nowej Fundlandii. Miały one być dzierżawione przez USA przez 99 lat. O przekazaniu baz lotniczych w Nowej Fundlandii do dyspozycji Amerykanów poinformował
Mackenzie Kinga sir Gerald Campbell, brytyjski wysoki komisarz w Kanadzie.
Przekazanie niszczycieli Anglikom zostało przyjęte pozytywnie w Kanadzie,
gdzie tamtejsi politycy – podobnie jak Brytyjczycy – spodziewali się pomocy płynącej ze Stanów Zjednoczonych. W raporcie sporządzonym w dniu 14 sierpnia 1940 r.
przez ministra ds. Kanady Jaya P. Moffata dla Sumnera Wellesa, Moffat napisał, że
społeczeństwo kanadyjskie spodziewa się pewnej formy obrony w porozumieniu ze
Stanami Zjednoczonymi, a ruch powinien wykonać Roosevelt16.
Z inicjatywy amerykańskiego prezydenta w dniach 17-19 sierpnia 1940 r.
w Ogdensburgu odbyło się jego spotkanie z kanadyjskim premierem. Rozmowy
dotyczyły planów obrony kontynentu północnoamerykańskiego. Roosevelt i Mackenzie King podjęli decyzję o utworzeniu Stałej Wspólnej Komisji Obrony (Permanent Joint Board on Defence)17. Utworzenie Komisji było oznaką zmian – Wielka
Brytania nie była już dłużej gwarantem bezpieczeństwa Kanady, dlatego ta zmuszona została zwrócić się w kierunku Stanów Zjednoczonych18. Stała Wspólna Komisja
Obrony cieszyła się poparciem społeczeństw w obu krajach. Najmniej cieszono się
z jej powstania w Londynie, który dowiedział się o niej post factum. Mackenzie King
spieszył z wyjaśnieniami, że Komisję powołano w celach szkoleniowych i nie ma
żadnego znaczenia politycznego19. W jej skład wchodziło po pięć osób z Kanady
i USA. Rozpoczęła ona pracę już 26 sierpnia 1940 r. Zajmowała się kwestiami technicznymi i planistycznymi dotyczącymi obrony kontynentu amerykańskiego. Kanadyjczycy chcieli zaprosić do pracy w niej również Brytyjczyków, jednak Waszyngton
odmówił, ponieważ jego zdaniem było to sprzeczne z celem jej istnienia20.
W styczniu 1941 r. z inicjatywy kanadyjskiego premiera powołano Wspólną
Komisję Ekonomiczną, której głównym zadaniem było czuwanie nad efektywnym
wykorzystaniem surowców oraz materiałów kanadyjskich i amerykańskich na
potrzeby wojenne21.
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W pierwszych latach wojny uległa pogorszeniu sytuacja gospodarcza Kanady
i Wielkiej Brytanii. Państwa te zaopatrywały się w potrzebne produkty w Stanach
Zjednoczonych – za wszystko płacono dolarami, w związku z czym zapasy zarówno
ich, jak i złota, szybko się kurczyły. W Waszyngtonie zdawano sobie z tego sprawę,
dlatego postanowiono opracować program zapewniający Brytyjczykom i ich sojusznikom materiały wojenne bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Po raz pierwszy
o takiej formie pomocy mówił Roosevelt w czasie swojego dorocznego wystąpienia
w Kongresie w dniu 6 stycznia 1941 r.22 Kilka dni później opracowano projekt ustawy zawierający warunki pomocy, o jakich powiedział wcześniej prezydent. Roosevelt zdawał sobie sprawę z możliwości oporu izolacjonistów wobec podjętych działań, dlatego w lobbowanie na rzecz ustawy zaangażował się sekretarz skarbu Henry
Morgenthau, a później na prośbę prezydenta również sekretarz stanu Cordell Hull23.
W dniu 11 marca 1941 r. Kongres uchwalił Lend-Lease Act – zgodnie z nim za towar
nie pobierano opłaty, tylko wypożyczano go na czas wojny.
Lend-Lease Act – jako przygotowany z myślą o Wielkiej Brytanii – nie uwzględniał pomocy dla Kanady, co ta starała się zmienić w obliczu negatywnego oddziaływania wojny na jej finanse. Wpływy do budżetu za 1941 r. osiągnęły kwotę 0,872
mld dolarów, natomiast wydatki – 1,249 mld dolarów. W efekcie deficyt wyniósł
0,377 mld dolarów, a kanadyjski dług publiczny – 3,648 mld dolarów i stale rósł.
Dodatkowo Wielka Brytania, która była jednym z największych odbiorców kanadyjskich surowców i materiałów, po uzyskaniu darmowej amerykańskiej pomocy ograniczyła swój handel z Kanadą.
W Waszyngtonie zdawano sobie sprawę z trudnej sytuacji północnego sąsiada.
W dniu 19 kwietnia 1941 r. Mackenzie King przybył do Hyde Parku na spotkanie
z Rooseveltem, gdzie omówiono sprawy ekonomiczne. Dzień później amerykański
prezydent i kanadyjski premier wydali wspólną deklarację – Stany Zjednoczone
zobowiązały się kontynuować zakupy materiałów wojennych i surowców w Kanadzie, podtrzymując tym samym tamtejszy przemysł. Ottawa mogła także zamawiać
w USA wszystko, co było jej potrzebne do produkcji wyposażenia wysyłanego dla
Wielkiej Brytanii, ponieważ wszystkimi kosztami obarczono Londyn w ramach programu Lend-Lease24. Deklaracja z Hyde Parku wprowadziła pozytywny nastrój
w społeczeństwie kanadyjskim, była też dodatkowym argumentem przemawiającym za utrzymywaniem dobrych relacji z USA, które – wbrew pozorom – również
dużo zyskały. Roosevelt zapewnił bowiem swojemu krajowi wsparcie logistyczne na
wypadek wojny, zrobił także kolejny krok w pogłębianiu relacji kanadyjsko-amerykańskich.
Stosunki między oboma krajami układały się na tyle dobrze, że 1 lipca 1941 r.
Kanadyjczycy zwrócili się z propozycją utworzenia przedstawicielstwa wojskowego
22
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w Waszyngtonie. Propozycja spotkała się z negatywnym przyjęciem Amerykanów,
zwłaszcza wśród dowodzących armią, którzy uważali, że misja wojskowa jest niepotrzebna. W korespondencji sekretarza marynarki Williama F. Knoxa z sekretarzem
stanu Cordellem Hullem pierwszy zwracał uwagę na fakt, że zapewne inne dominia
także zgłosiłyby się do Waszyngtonu z propozycją ustanowienia przedstawicielstwa
wojskowego, gdyby Kanada otrzymała taką zgodę25.
Mackenzie King spotkał się ponownie z Rooseveltem w Hyde Parku w dniach
1-2 listopada 1941 r. Rozmowy dotyczyły ówczesnej sytuacji w Europie i na Pacyfiku. Podczas spotkania nie zapadły żadne ważne postanowienia.
Listopadowe spotkanie w Hyde Parku było jednym z ostatnich obu polityków
przed grudniowymi japońskimi atakami na Pearl Harbor i Hongkong. Na wieść
o nich zarówno Kanada (jeszcze tego samego dnia), jak i Wielka Brytania oraz pozostałe brytyjskie dominia, wypowiedziały wojnę Japonii26. W trakcie walk w Hongkongu Kanadyjczycy, którzy bronili miasta, ponieśli znaczne straty. Mimo ich zaangażowania ciężar prowadzenia wojny spoczywał na Stanach Zjednoczonych. Wojna
posunęła do przodu inwestycje amerykańskie w Kanadzie, które wcześniej wydawały się niemożliwe do zrealizowania ze względów proceduralnych. Wraz
z przystąpieniem USA do wojny relacje kanadyjsko-amerykańskie straciły jednak na
intensywności. Jeszcze w sierpniu 1941 r. doszło do spotkania Roosevelta z Churchillem i ogłoszenia przez obu polityków Karty Atlantyckiej. Na spotkanie odbywające się u brzegów Nowej Funlandii nie został zaproszony kanadyjski premier. Ostatecznie atak japoński na USA wyeliminował Kanadę z roli pośrednika w relacjach
amerykańsko-brytyjskich.

Stosunki kanadyjsko-amerykańskie w latach 1942-1945
Japoński atak na Pearl Harbor był dużym zaskoczeniem dla amerykańskiego
prezydenta i społeczeństwa. Był to również moment przełomowy, ponieważ Stany
Zjednoczone przystąpiły do wojny po stronie aliantów. W stosunkach kanadyjskoamerykańskich rozpoczął się proces marginalizacji Kanady przez Roosevelta,
bowiem jej pośrednictwo w relacjach pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Wielką
Brytanią stało się zbędne.
O marginalizowaniu Kanady świadczy nieobecność jej przedstawiciela na konferencji amerykańsko-brytyjskiej o kryptonimie „Arcadia”, która rozpoczęła się
22 grudnia 1941 r. W dniu 26 grudnia kanadyjski premier przybył na zaproszenie
Roosevelta do Waszyngtonu – mimo to nie został zaproszony na konferencję, nie
został też poinformowany o jej przebiegu przez amerykańskiego prezydenta. Otta25
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wa, mimo że wyrastała na czwartą siłę wśród aliantów, nie miała żadnej wiedzy na
temat toczących się na konferencji rozmów. Pierwsze skrzypce grali Roosevelt
i Churchill, jednak współpraca między Amerykanami a Brytyjczykami nie układała
się najlepiej. Był to dopiero jej początek, dlatego często pracom towarzyszyło wzajemne niezrozumienie. Wciąż aktualne były słowa nieżyjącego już wówczas gubernatora generalnego Kanady Johna Buchana – lorda Tweedsmuir – który w swojej
autobiografii napisał: „Połowa nieporozumień pomiędzy Wielką Brytanią i Ameryką
wynika z faktu, że żadne nie postrzega drugiego jako (…) suwerennego państwa.
Każde myśli o drugim jako części samego siebie, która w jakiś sposób wykracza poza
granice wzajemnego zrozumienia”27. Jednym z owoców konferencji była Deklaracja
Narodów Zjednoczonych, którą 1 stycznia 1942 r. podpisała Kanada wraz z przedstawicielami 25 innych państw.
Następne miesiące to dalsza marginalizacja Kanady. W dniu 10 lutego 1942 r.
utworzono brytyjsko-amerykański komitet, w skład którego weszli głównodowodzący sił morskich, lądowych i powietrznych obu stron (Combined Chiefs of Staff).
Początkowo nie zaproszono do niego Kanady, jednak z czasem mogła ona uczestniczyć w jego pracach, z zastrzeżeniem, iż jej głos nie był decydujący. Dzień później
Roosevelt zatwierdził projekt budowy szosy alaskańskiej. Zalecił ją także komitet
Stałej Wspólnej Komisji Obrony w dniu 26 lutego 1942 r., a 5 marca 1942 r. zgodę
wyraził Kanadyjski Komitet Wojenny. Oznaczało to, że Ottawa została poinformowana o planowanym projekcie szosy przechodzącej przez jej terytorium już po jego
przyjęciu przez Waszyngton. Kenneth Coates podkreśla, że nie miała jednak żadnego powodu, aby sprzeciwić się amerykańskiej inwestycji28.
W lipcu 1942 r. Roosevelt wyraził zgodę na utworzenie kanadyjskiej misji wojskowej w Waszyngtonie. Znaczącym wydawał się być fakt, iż USA nie utworzyły
podobnej w Ottawie. Kanada do momentu powstania misji nie miała żadnego
przedstawicielstwa wojskowego w Stanach Zjednoczonych, w przeciwieństwie do
pozostałych dominiów, które były reprezentowane przez Wielką Brytanię.
Kanadyjscy liderzy starali się określić kierunek polityki mającej zapewnić Ottawie niezależność na arenie międzynarodowej. Jej autorem był dyplomata Humphrey Wrong, który wyszedł z założenia, że państwa mniej znaczące na scenie międzynarodowej powinny mieć taki sam głos, jak wielkie mocarstwa, jeśli w grę wchodzą sprawy bezpośrednio z nimi związane. W tej sprawie Kanada miała poparcie
Cordella Hulla, co jednak nie zrobiło na Roosevelcie wrażenia, ponieważ już wtedy
Kanada była traktowana jak państwo drugiej kategorii29.
Zmianę stosunku Roosevelta do Kanady potwierdziły drobne incydenty, które
miały miejsce w następnych kilkunastu miesiącach. W dniach 17-23 sierpnia 1943
r. odbyła się konferencja w Québecu, w której uczestniczyli Roosevelt i Churchill.
Podjęto na niej m.in. decyzję o lądowaniu wojsk alianckich we Francji (operacja
27
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„Overlord”). Mimo organizowania konferencji przez Kanadyjczyków Mackenzie
King nie został na nią zaproszony. Churchillowi przydałoby się jego wsparcie podczas rozmów z Rooseveltem, jednak nie był to warunek konieczny. Kanadyjski premier nie starał się dostać na konferencję za wszelką ceną, ponieważ wiedział, że
nachalnością mógłby sobie tylko zaszkodzić i sprawić, że podczas rozmów znalazłby
się w opozycji do Roosevelta i Churchilla30. Co innego napisał jednak w swoim
dzienniku: „Jednakże czułem, że to ja powinienem być gospodarzem, spotkać się
z nimi, gdy przybyli do Québecu, i być z nimi przez cały czas. Konferencja byłaby
postrzegana jako trójstronna”31. Premierowi musiało jednak wystarczyć, że konferencja została zorganizowana przez Kanadyjczyków na ich terytorium. Dzięki temu
prestiż kraju na świecie wzrósł.
Przed kolejną konferencją w listopadzie 1943 r. Stany Zjednoczone i Kanada
podniosły swoje przedstawicielstwa do rangi ambasad32 (decyzja o tym zapadła jeszcze podczas majowej wizyty Mackenzie Kinga w Waszyngtonie). W tym samym miesiącu oddano do użytku szosę alaskańską. Długość wybudowanej drogi wyniosła
2,437 tys. km, z czego odcinek o długości 1,93 tys. km przebiegał przez Kanadę33.
Koszty związane z budową szosy wyniosły 147 mln dolarów. W pracach wzięło
udział około 11 tys. żołnierzy amerykańskich, głównie z wojsk inżynieryjnych oraz
około 16 tys. robotników cywilnych. Przy wszystkich inwestycjach w Kanadzie pracowało w sumie ponad 60 tys. osób.
Podczas drugiej już konferencji w Québecu w dniach 12-16 września 1944 r.
kanadyjski premier nawet nie starał się wziąć udziału w obradach, ponieważ z góry
wiedział, że spotka się z odmową. Amerykański prezydent rozmawiał z brytyjskim
premierem na temat losów Niemiec po wojnie i dalszego współdziałania z Wielką
Brytanią34. Zachęcał także Brytyjczyków do większego zaangażowania się w walki na
Pacyfiku. Tak jak podczas pierwszej konferencji Mackenzie King zabiegał o bycie sfotografowanym w pobliżu Roosevelta i Churchilla, przez co podkreślał „obecność”
Kanady na spotkaniu. Zdjęcie miało jednak charakter czysto propagandowy. Mimo
że Mackenzie King nie został zaproszony na żadną z konferencji, wykorzystał ten
czas bardzo dobrze, prowadząc rozmowy z Rooseveltem oraz Churchillem. Dzięki
temu był nieźle poinformowany oraz orientował się w tematach, które poruszano
na konferencji.
Oziębłość w stosunkach kanadyjsko-amerykańskich i marginalizacja Kanady
przez Roosevelta miały wpływ na jej politykę zagraniczną, w której zmiany nastąpiły od sierpnia 1944 r. Jedną z przyczyn były wydarzenia na północno-zachodnim
krańcu tego państwa. W 1942 r. w podróż tam udał się brytyjski wysoki komisarz
w Kanadzie oraz przyjaciel kanadyjskiego premiera Malcolm Macdonald. Po jego
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powrocie wzrosła w tym regionie obecność Amerykanów, która spowodowana była
realizacją projektów wojskowych, a miejscowa ludność zaczęła domagać się od Ottawy większej uwagi. W marcu 1943 r. Macdonald ponownie udał się w północnozachodnie rejony kraju, gdzie trwały roboty amerykańskie. Po powrocie do stolicy
poinformował Mackenzie Kinga o krytycznej sytuacji – ostrzegał, że jeśli Ottawa
natychmiast nie zareaguje, może utracić kontrolę nad wizytowanym przez Macdonalda regionem.
Kolejną przyczyną zmian było fiasko dotychczasowej polityki zagranicznej
kanadyjskiego premiera. Ottawa postanowiła skupić się na jak najlepszym zabezpieczeniu kraju, aby osiągnąć jak największe korzyści w powojennym świecie. Mackenzie King chciał, aby w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi Kanada była traktowana jako jedno z liczących się państw pierwszej kategorii, podczas gdy Waszyngton
widział w niej państwo co najwyżej drugiej. Ottawa postanowiła więc zaangażować
się w mniejsze projekty na arenie międzynarodowej. Podczas trwającej w 1944 r.
konferencji w Chicago poświęconej transportowi powietrznemu wystąpiła w roli
mediatora. Na konferencji powołano do życia Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego z siedzibą w kanadyjskim Montrealu. Kanada uczestniczyła także
w pierwszej konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych w San Francisco
w kwietniu 1945 r.
Pierwsze miesiące po przystąpieniu Stanów Zjednoczonych do drugiej wojny
światowej i zmiany w polityce tego państwa okazały się być zimnym prysznicem dla
kanadyjskich polityków, którzy liczyli na to, że wzajemne stosunki jeżeli nie ulegną
poprawie, to przynajmniej pozostaną na tym samym poziomie. Sojusz wojskowy
pomiędzy Wielką Brytanią i USA sprawił jednak, że pozycja Kanady uległa osłabieniu, a ignorowanie jej władz oraz bezceremonialność w stosunku do własności
kanadyjskiej, odbierane jako brak szacunku dla suwerenności, sprawiły, że coraz
częściej odzywały się w Ottawie głosy krytyczne pod adresem Roosevelta. W efekcie
sojusz kanadyjsko-amerykański osłabł. Kanada uległa złudnej myśli, że może być
partnerem równorzędnym w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi.

Podsumowanie
Stosunki kanadyjsko-amerykańskie w latach 1935-1945 to jeden z ważniejszych
momentów w historii obu państw. W tym okresie doszło do nawiązania dialogu,
który następnie został podtrzymany i przekuty w sojusz polityczno-militarny.
Można mówić o pewnej naiwności kanadyjskich polityków, którzy chcieli być równym partnerem w rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi oraz o pragmatyzmie
i wyrachowaniu Roosevelta.
Wszystko to doprowadziło w ostatnich latach drugiej wojny światowej do wspomnianego już regresu we wzajemnych stosunkach. W efekcie jednak wyszło to obu
państwom na dobre. Zrządzeniem losu powojenne stosunki na linii Waszyngton –
Moskwa gwałtownie się pogorszyły, przez co Kanada i Stany Zjednoczone mogły
wrócić do sojuszu i schematu współpracy, który razem stworzyły. Na uwagę zasłu153
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guje fakt, że według tego samego schematu kanadyjscy i amerykańscy politycy
postępują również współcześnie.

Streszczenie
Stosunki kanadyjsko-amerykańskie w latach 1935-1945 rozwijały się głównie
dzięki wzajemnej współpracy kanadyjskiego premiera Williama Lyona Mackenzie Kinga oraz amerykańskiego prezydenta Franklina D. Roosevelta.
Rozwój wydarzeń na międzynarodowej scenie sprawił, że oba państwa musiały stawić czoła zbliżającej się wojnie. Do końca lat 30. XX w. relacje na linii
Ottawa – Waszyngton uległy poprawie, czego genezy można się doszukiwać
we wzajemnych spotkaniach obu przywódców, które rozpoczęły się już w 1936 r.
Lata 1939-1941 były czasem wielkich zmian. Na Kanadzie – jako jednym
z państw walczących – spoczywał ciężar prowadzenia działań wojennych.
W tym czasie jej sojusz ze Stanami Zjednoczonymi nabrał znaczenia militarnego. To w czasie jednego ze spotkań Mackenzie Kinga i Roosevelta w 1940 r.
w Ogdensburgu powołano Stałą Wspólną Komisję Obrony, a w następnym
roku w Hyde Parku podjęto decyzję o włączeniu Kanady do programu LendLease. W tym czasie pełniła ona rolę pośrednika w relacjach Stanów Zjednoczonych z pozostałymi aliantami. Japoński atak na Pearl Harbor pod koniec
1941 r. sprawił, że Waszyngton włączył się do wojny – od tego momentu rola
Kanady jako pośrednika stała się zbędna, a jej pozycja uległa znacznemu osłabieniu. Przejawem tego były dwie konferencje, które miały miejsce w Québecu w latach 1943 i 1944 – Kanada pełniła rolę ich gospodarza, jednak nie
uczestniczyła w obradach, ponieważ nie życzył sobie tego Roosevelt. Wpłynęło to na zmianę priorytetów w polityce Ottawy, a sojusz kanadyjsko-amerykański przekształcił się we wzajemne partnerstwo. Mimo tych nielicznych
incydentów należy pozytywnie ocenić stosunki kanadyjsko-amerykańskie we
wspomnianym okresie, ponieważ stworzyły one model wzajemnej współpracy obu państw w powojennym świecie.

154

Prawo
międzynarodowe

Tomasz Lachowski

Sprawiedliwość czy bezkarność? Legalność
amnestii w świetle prawa międzynarodowego
Wprowadzenie
Problematyka analizowania legalności amnestii z punktu widzenia norm
prawa międzynarodowego już na wstępie może budzić wątpliwość czy nawet
pewne zdziwienie części badaczy, w związku z faktem, iż amnestia jako instytucja prawa wewnętrznego – karnego – danego państwa stanowi naturalny komponent kreowania polityki przez władze, w tym w zakresie rezygnacji ze ścigania
i karania bądź np. uwolnienia od odpowiedzialności karnej danego sprawcy (skazanego). Co więcej, pytanie badawcze postawione w tytule niniejszego artykułu
– odnoszące się do legalności amnestii – może również powodować zakłopotanie
jako ipso facto zawierające potrzebę rozstrzygnięcia o pewnej prawnej powinności państwa lub też jej braku w zakresie tworzenia prawa amnestyjnego, zwłaszcza w sytuacji, gdy prawo to (współcześnie) najczęściej przyjmowane jest aktem
normatywnym rangi ustawy, czyli najbardziej demokratycznym – społecznie legitymizowanym – sposobem wypowiedzenia się co do obowiązującego w danej
przestrzeni prawa. Dlaczego zatem istnieje potrzeba zbadania legalności amnestii
w relacji do prawa międzynarodowego w sytuacji, gdy konstytucyjność takiego
prawa – co do zasady – nie jest kwestionowana? Pytanie potęguje fakt, iż samo
prawo międzynarodowe niezwykle oszczędnie podchodzi do kwestii uregulowania amnestii.
Należy zauważyć, że na płaszczyźnie prawnomiędzynarodowej instytucja
amnestii związana jest bezpośrednio z zobowiązaniem państwa w zakresie ścigania i karania (duty to prosecute) sprawców najpoważniejszych zbrodni międzynarodowych (international core crimes) – czy to wypływającym z traktatów, czy
prawa zwyczajowego, kiedy odpowiedzialność jednostki wywodzi się wprost
z prawa międzynarodowego, niezależnie od postanowień prawa wewnętrznego
(ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie wojenne, poważne naruszenia praw człowieka czy prawa humanitarnego). Co więcej, istnienie prawa
amnestyjnego w porządku wewnętrznym danego państwa może godzić w realizację praw ofiar naruszeń do sprawiedliwości, prawdy czy naprawy, jeśli w prak157
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tyce danego państwa to od wcześniejszego skazania konkretnej osoby zależy np.
przyznanie odszkodowania1.
Mając na uwadze powyższe, celem artykułu jest przedstawienie legalności
instytucji amnestii – instytucji prawa wewnętrznego – na poziomie regulacji prawa
międzynarodowego, uwzględniając wybrane orzeczenia międzynarodowych sądów
(organów). Tytułowa dychotomia sprawiedliwość czy bezkarność – w innym ujęciu
„namacalny” efekt napięcia pomiędzy wartością pokoju a sprawiedliwości – powoduje, iż amnestię – jak się wydaje – należy rozpatrywać głównie z punktu widzenia
dylematów społeczeństw postkonfliktowych lub postautorytarnych wdrażających
mechanizmy tzw. sprawiedliwości okresu przejściowego (transitional justice)2. Dzieje się to w dobie po zakończeniu walk lub zrzucenia jarzma autorytaryzmu i dotyka
problemu kreowania parametrów strategii przejścia ku demokratyzacji, stabilizacji
lub budowaniu pokoju we „wrażliwym” środowisku społeczeństw w toku transformacji. Dążenie do swoistej „transakcji”, tj. odstąpienia od ścigania i karania sprawców (istota amnestii) za cenę rzeczonej stabilizacji i pokoju społecznego, zasługuje
tym samym na szczegółową analizę.
Artykuł porusza materię amnestii w prawie międzynarodowym w następującym porządku. W pierwszej części została przedstawiona geneza amnestii, sięgająca
czasów antycznych i pierwszych polityczno-prawnych wyborów, co zrobić z osobami zaangażowanymi w wojny już po zakończeniu konfliktu. Następnie zanalizowano samo pojęcie amnestii, definiowane przez społeczność międzynarodową w sposób różnoraki, czego potwierdzeniem są (były) prawa amnestyjne przyjmowane
przez różne państwa świata. W dalszej części wywodu scharakteryzowane zostały
rodzaje amnestii, w tym głównie te określane jako bezwarunkowe, jak i warunkowe. W kolejnym punkcie amnestia została zestawiona z tkanką prawa międzynarodowego. Wreszcie artykuł odnosi się do kwestii, w jaki sposób instytucję amnestii
rozumieją sądy międzynarodowe (z zakresu praw człowieka oraz międzynarodowe
sądy karne), bo to one ostatecznie determinują jej współczesne brzmienie.

Geneza amnestii
Historia przyznawania amnestii jest równie długa, jak bogate i złożone są dzieje ludzkości organizującej się w struktury społeczne (następnie państwa) i zmagającej się z problemem prawnej „wyceny” czynów sprawców naruszeń praw, także
mając na względzie kryteria stricte polityczne tejże. Niemniej przyjmuje się, że jednym z pierwszych udokumentowanych przypadków przyznania amnestii jest decyzja greckiego (ateńskiego) dowódcy Trazybula o niepociągnięciu do odpowiedzial1

2

Por. decyzja Międzyamerykańskiej Komisji Praw Człowieka w sprawie Manuel Garcia Franco
przeciwko Ekwadorowi, case no. OEA/Ser.L/V/II.95 Doc (1997), par. 73-75.
Szerzej na ten temat – zob. N. Kritz (ed.), Transitional Justice: How Emerging Democracies Reckon with Former Regimes, vol. 1-3, Washington 1995; R. G. Teitel, Transitional Justice, Oxford
2000; K. Ambos, J. Large, M. Wierda (eds.), Building a Future on a Peace and Justice: Studies on
Transitional Justice, Peace and Development, Berlin – Heidelberg 2009.
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ności obywateli Aten za czyny przestępcze popełnione w czasie „redemokratyzacji”
tego polis w 404 r. p.n.e.3 w następstwie obalenia rządu spartańskich „30 tyranów”,
konsekwencji wcześniejszego napadu Sparty na Ateny.
Przyznawana amnestia dotyczyła osób walczących, zaangażowanych w konflikt
w klasycznej relacji państwo – państwo, ugruntowując się w zawiązującej się międzynarodowej praktyce, w szczególności poprzez odwołanie się do amnestii w traktatach pokojowych kończących wojny. Drugim wymiarem uciekania się przez władze do amnestii był kontekst wojen domowych i „odpuszczanie grzechów”
powstańcom czy buntownikom w celu stłumienia niepokoju społecznego. I tak
w dobie nowożytnej odpowiednie regulacje amnestyjne odnajdziemy w postanowieniach traktatu westfalskiego (1648 r.) czy traktatu z Hubertsburga (1763 r.)4.
W czasach nam bliższych amnestię jako element polityki państwa wykorzystywali
np. prezydenci Stanów Zjednoczonych po pierwszej i drugiej wojnie światowej, wojnie na Półwyspie Koreańskim czy interwencji w Wietnamie5.
Obecnie wraz ze zmianą charakterystyki teraźniejszych konfliktów – wyraźną
przewagą wewnętrznych lub, co najwyżej, umiędzynarodowionych nad tradycyjną
formą walk międzypaństwowych – amnestia „stała się” niemal integralną częścią
porozumień pokojowych zawieranych po wojnie domowej przez społeczeństwa
postkonfliktowe, czego przykład może stanowić porozumienie pokojowe z Lomé
(1999 r.) kończące (jedynie formalnie) wojnę w Sierra Leone. Podobnie w warunkach społeczeństw postautorytarnych – zwłaszcza państw Ameryki Łacińskiej
„wychodzących” z systemu niedemokratycznego (często władzy wojskowych, jak
w Chile czy Argentynie) – amnestie – szczególnie autoamnestie przyznawane samej
sobie przez odchodzącą nomenklaturę – stanowiły istotny czynnik transformacji,
uniemożliwiający postawienie przed sądem i skazanie osób odpowiedzialnych za
poważne naruszenia praw, w tym tortury czy wymuszone zaginięcia. Jako główny
nurt rozważań materia ta zostanie rozwinięta w dalszej części artykułu.

Pojęcie amnestii
Czym właściwie jest amnestia? Na wstępie należy zaznaczyć, że brak jest legalnej definicji tej instytucji w prawie międzynarodowym i nie należy się spodziewać,
że takowa w najbliższym czasie powstanie, co jednak samo w sobie nie stanowi
przeszkody na drodze do zdekodowania amnestii na gruncie prawa międzynarodowego. Związane jest to tak z krajowym rodowodem instytucji, jak i praktyczną niemożnością określenia jej charakterystyki. Louis Joinet wskazuje, że amnestia jest

3

4

5

Zob. N. Weisman, A History and Discussion of Amnesty, „Columbia Human Rights Law Review”
1972, vol. 4, p. 529-540.
Choć np. Otto von Bismarck nie widział sensu w tworzeniu specjalnego prawa amnestyjnego
w traktatach z Danią, Austrią czy Francją w trakcie realizacji polityki ku zjednoczeniu Niemiec.
Zob. A. O'Shea, Amnesty for Crime in International Law and Practice, Leiden 2004, p. 7-17.
N. Weisman, op.cit., p. 530-533.
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jedynie „pośrednio zasygnalizowana” w prawie międzynarodowym6, właśnie ze
względu na swoje korzenie i wywodzenie się z prawa monarchy do kreowania stosunków prawnych i faktycznych w obrębie własnego państwa.
Co więcej, w przestrzeni debaty publicznej (międzynarodowej) – także tej toczonej przez prawników, w tym sądy – panuje swoisty „bałagan terminologiczny” nieułatwiający precyzyjnego opisania amnestii, ponieważ zbiorczo tym terminem określa się kilka rodzajów rezygnacji ze ścigania i karania sprawców zbrodni (naruszeń)
lub uwolnienia od konsekwencji prawnych czynu. Najczęściej stosowane terminy to
„amnestia” (amnesty) lub „ułaskawienie” (pardon), przy czym w literaturze poświęconej transitional justice mówi się równie często o „bezkarności” (impunity). Ostatni z wymienionych z pewnością nie jest terminem prawnym, choć stanowi bezpośrednią konsekwencję niepodjęcia przez państwo działań, do których jest ono
zobowiązane.
Wyróżnić możemy bezkarność de iure i de facto7, przy czym sytuacja bezkarności de iure jest zbliżona (pytanie czy tożsama?) do amnestii blankietowej, bezwarunkowej, często autoamnestii. Czasem przyjęte prawo – jak np. argentyńska Ustawa o należytym posłuszeństwie (Law of Due Obedience) z 1987 r. blokująca możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności osób winnych naruszeń z czasów dyktatury junty wojskowej (1976-1983) – nie odwołuje się expressis verbis do amnestii
w tekście, tworząc jednak w istocie identyczny skutek, co doktryna określa mianem
„pseudoamnestii” (bezkarność de facto)8.
Sama amnestia (gr. amnestía – niepamięć, wybaczenie) bywa charakteryzowana
jako stworzenie sytuacji prawnej, „w której osoby jej [amnestii – T. L.] poddane zostały lub nie zostały osądzone i skazane, ich zachowanie nie jest poczytywane jako konstytuujące czyn przestępczy, a kara nigdy niewykonana”9. Jeśli chodzi natomiast o sam
akt amnestii (a nie jej skutki, przedstawione powyżej), to należy zauważyć, że „wyszła”
ona z indywidualnego aktu monarchy, stając się instrumentem o charakterze generalnym (w warunkach polskich to poziom ustawy)10, obejmującym (całe) pewne grupy
społeczne lub dane typy czynów przestępczych (zbrodni). Odróżnia ją to tym samym
6

7

8

9

10

L. Joinet, Study on Amnesty Laws and Their Role in the Safeguard and Promotion of Human
Rights, E/CN.4/Sub. 2/1985/16, 21 June 1985, par. 9-15.
Co Diane Orentlicher dookreśla jako „niemożliwość, de iure, bądź de facto, pociągnięcia do
odpowiedzialności sprawców naruszeń – czy to w postępowaniu karnym, cywilnym, administracyjnym lub dyscyplinarnym – ponieważ nie są oni poddani żadnemu dochodzeniu (śledztwu), które może prowadzić do ich oskarżenia, aresztowania, osądzenia i, w przypadku stwierdzenia winy, do skazania na odpowiednią karę oraz zobowiązania do naprawy szkód (krzywd)
ofiar naruszeń”. Zob. D. Orenlicher, Updated set of principles for the protection and promotion
of human rights through action to combat impunity, E/CN.4/2005/102/Add.1, 8 February 2005,
p. 6.
L. Mallinder, Amnesty, Human Rights and Political Transitions: Bridging the Peace and Justice
Divide, Oxford 2008, p. 6.
L. Joinet, op.cit., par. 5. Por. R. Cryer, H. Friman, D. Robinson, E. Wilmshurst, An Introduction
to International Criminal Law and Procedure, Cambridge 2010, p. 563.
Artykuł pomija rozważania doktryny (polskiego) prawa karnego w analizowanym obszarze, choć
należy zaznaczyć rozbieżności tejże z piśmiennictwem z zakresu prawa międzynarodowego.
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od ułaskawienia będącego aktem indywidualnym, np. głowy państwa wobec konkretnej osoby, choć – co warto podkreślić raz jeszcze – w praktyce międzynarodowej
nieraz te pojęcia są stosowane zamiennie, oznaczając w istocie to samo.

Rodzaje amnestii
Kończąc rozważania natury ogólnej, warto wskazać na kilka typów amnestii występujących w praktyce poszczególnych państw. Wspomniane wcześniej – znane głównie
z przypadków państw Ameryki Łacińskiej, ale też i szeregu państw afrykańskich zmagających się z konsekwencjami wojen domowych – bezwarunkowe, blankietowe
amnestie dotyczą najpełniejszej formy odstąpienia od osądzenia sprawców, będąc jednocześnie najbardziej niepożądanymi przez ofiary naruszeń, w praktyce pozbawione
szansy na realizację swoich praw. Niekiedy mogą przyjmować one formę autoamnestii
– jak w przypadku Augusto Pinocheta w Chile, czego egzemplifikacją jest „słynny”
dekret nr 2191 z 1978 r. obejmujący amnestią wszystkie czyny popełnione w latach
1973-78, a więc w czasie „krwawego” formowania się dyktatury w Chile11.
Nie mniej kontrowersyjne – choć nieco inne w założeniu – są amnestie warunkowe, kiedy sprawca może uwolnić się od odpowiedzialności, spełniając przepisane prawem przesłanki. Najbardziej znanym przykładem owego procederu był proces amnestyjny toczony przed Komisją Prawdy i Pojednania w Republice Południowej Afryki (RPA) w czasie rozliczeń z apartheidem12, w ramach którego każda osoba
chcąca skorzystać z amnestii musiała ujawnić wszystkie istotne fakty związane
z przestępstwem stanowiącym czyn łączony z celem politycznym (to dwa główne
materialne warunki). Konsekwencję przyznania amnestii stanowiła niemożność
pociągnięcia osoby do odpowiedzialności karnej oraz – co ważne – także cywilnej,
co pozbawiało ofiary szansy na dochodzenie swoich roszczeń, np. odszkodowań. Do
specjalnego Komitetu ds. Amnestii w ramach Komisji Prawdy i Pojednania wpłynęło 7112 wniosków, których większość pochodziła od członków Afrykańskiego Kongresu Narodowego, czyli ugrupowania opozycyjnego z doby apartheidu. Ostatecznie
przyznano 849 amnestii13. Niezwykłe kontrowersje, które wzbudził mechanizm
amnestii, przekute zostały m.in. w skargę konstytucyjną (sprawa Organizacji
Ludów Azańskich). Sąd Konstytucyjny ostatecznie orzekł o konstytucyjności
mechanizmu, w tym pracy Komitetu ds. Amnestii, także ze względu na wartość
pojednania narodowego oraz „pomostu historii”, jak określił to, czym była dla społeczeństwa południowoafrykańskiego sama Komisja Prawdy i Pojednania14.
11

12

13

14

Szerzej na ten temat – zob. G. K. Young, Amnesty and Accountability, „U.C. Davis Law Review”
2002, vol. 35, p. 439ff.
Por. K. Holy, Proces amnestyjny przed Komisją Prawdy i Pojednania w Republice Południowej
Afryki, „Sprawy Międzynarodowe” 2010, nr 1, s. 93-110.
Dane za: Amnesty hearings & decisions, strona internetowa Komisji Prawdy i Pojednania,
http://www.justice.gov.za/trc/amntrans/index.htm (data dostępu: 2 czerwca 2013).
Sąd Konstytucyjny Republiki Południowej Afryki, sprawa Organizacji Ludów Azańskich
(AZAPO), CCT 17/96 z dnia 25 lipca 1996 r.
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Amnestia a prawo międzynarodowe
Sygnalizowana oszczędność prawa międzynarodowego co do uregulowania
amnestii powoduje, iż w całej bogatej tkance norm znajdujemy tylko kilka tropów
odnoszących się do omawianej materii, co więcej, dość rozbieżnych treściowo.
Ponadto istnieją duże wątpliwości co do ewentualnego istnienia prawa zwyczajowego, które mogłoby być naruszone samym aktem przyjęcia przez dane państwo
prawa amnestyjnego, co trafnie zauważył Antonio Cassese15.
Ślady uregulowania amnestii – „o podejściu pozytywnym” doń16 – odnajdujemy w art. 6(5) II protokołu dodatkowego (II PD) z 1977 r. do konwencji genewskich (KG) z 1949 r., który stanowi, że „po zakończeniu działań zbrojnych władze
sprawujące rządy dołożą starań, by objąć możliwie szeroką amnestią osoby, które
uczestniczyły w konflikcie zbrojnym, oraz takie, które były pozbawione wolności
z powodów związanych z konfliktem zbrojnym, zarówno internowane, jak
i uwięzione”. Brzmienie przepisu oraz fakt, iż II PD odnosi się do ochrony ofiar
niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych (vide przypadek społeczeństw postkonfliktowych), sugerują, że cel, który legł u podstaw redakcji przepisu, był związany z potrzebą stosunkowo „łagodnego” wyjścia z konfliktu i próby rekonstruowania (często) podzielonego społeczeństwa17. Możliwość jednoznacznej oceny
rozwiązania art. 6(5) II PD nieco komplikuje fakt, iż co prawda na gruncie KG
mamy do czynienia z bezwzględnym obowiązkiem państw-stron w zakresie ścigania i karania przypadków ciężkich naruszeń (grave breaches) KG18, jednak ma
to miejsce wyłącznie w sytuacji konfliktu międzynarodowego. Obowiązek ścigania i karania przypadków naruszeń w sytuacjach innych niż konflikt międzynarodowy (o czym traktuje wszak II PD) – jeśli w ogóle istnieje – to raczej nie ma
charakteru bezwzględnego, choć nie możemy odmówić państwu prawa ścigania
i karania przypadków naruszeń, np. wspólnego art. 3 dla KG czy właśnie regulacji II PD19.
Sąd Konstytucyjny w RPA – „broniąc” zasadności amnestii w historycznej chwili pokojowej transformacji państwa – został skonfrontowany z zarzutem naruszenia
15
16

17

18

19

A. Cassese, International Criminal Law, Oxford 2003, p. 315.
Podobnie Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych w art. 6 (prawo do życia)
par. 4 ustanawia prawo każdego skazanego na karę śmierci do ubiegania się o amnestię lub
ułaskawienie, co – jak się wydaje – nie powinno wzbudzać żadnych kontrowersji. Temat ten
nie będzie rozwinięty w ramach niniejszego artykułu.
Według autorów komentarza do konwencji genewskich możemy mówić o „zachęcie do wykonania gestów pojednania, mogących przyczynić się do odtworzenia normalnych relacji
w ramach życia (trwania) narodu, który został podzielony”. Zob. Y. Sendoz, Ch. Swinarski,
B. Zimmermann (eds.), Commentary on the Additional Protocol of 8 June 1977 to the Geneva
Conventions of 12 August 1949, Geneva 1987, par. 4618.
W ten sposób rozumuje Michael Scharf – zob. M. Scharf, The Letter of the Law: The Scope of
the International Legal Obligation to Prosecute Human Rights Crimes, „Law and Contemporary Problems” 1996, vol. 59, no. 4, p. 44.
Th. Meron, Is International Law Moving Towards Criminalization?, „European Journal of International Law” 1998, vol. 9, issue 1, p. 23.
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prawa międzynarodowego, w tym KG. Co ciekawe, w swojej argumentacji Sąd – podnosząc brak jednolitej praktyki państw w okresie przejściowym (zwłaszcza gdy
istnienie takiej miałoby uzasadniać nielegalność amnestii) – wskazał m.in. na
omawiany art. 6(5) II PD jako podkreślający możliwość sięgnięcia do amnestii
także w świetle prawa międzynarodowego. Nie wydaje się jednak, by ten argument był szczególnie trafny, ponieważ sytuacja konfliktu (nawet) niemiędzynarodowego w RPA nie wystąpiła, mimo iż Sąd w swojej interpretacji próbował
odwoływać się do pewnej szczególnej „walki o współistnienie we własnym
kraju”.
W sposób odmienny podchodzi do instytucji amnestii Deklaracja o ochronie
wszystkich osób przed wymuszonymi zaginięciami z 1992 r., w której art. 18 wskazano, iż „Osoby, które popełniły lub wobec których istnieje podejrzenie, że popełniły zbrodnię wymuszonego zaginięcia, nie powinny korzystać z żadnego prawa
amnestyjnego lub środków o zbliżonym charakterze, które mogą rodzić konsekwencje wyłączenia ich spod odpowiedniego postępowania karnego i kary. Przy
realizacji prawa do ułaskawienia nadzwyczajna powaga czynu wymuszonego zaginięcia powinna być wzięta pod rozwagę”.
Deklaracja – choć nie jest wiążącym aktem prawnym (soft law) – to jednak stanowi przykład mechanizmu zwalczania zbrodni międzynarodowych. Grupa Robocza
Narodów Zjednoczonych ds. Wymuszonych lub Przymusowych Zaginięć w jednym
z komentarzy20 do jej treści postulowała, iż – co do zasady – amnestia winna stać
w sprzeczności z (rodzącym się) zobowiązaniem państw w zakresie ścigania i karania sprawców wymuszonych zaginięć, jednocześnie uniemożliwiając ofiarom naruszeń dochodzenie swoich praw, w tym do reparacji czy prawdy (np. poprzez ukrycie
tożsamości sprawców). Należy przy tym dodać, że w pewnych szczególnych okolicznościach – jak przyczynienie się sprawcy do odkrycia losu zaginionego – amnestia
może być dopuszczalna, jednak nawet wówczas przyjęte prawo nie może całkowicie
eliminować możliwości orzeczenia kary.
Na tym tle za dość zaskakujące można uznać pominięcie przepisu o amnestiach
(odpowiednika wymienionego wyżej art. 18) w traktatowym „przekuciu” deklaracji,
tj. Międzynarodowej konwencji o ochronie wszystkich osób przed wymuszonymi
zaginięciami z 2006 r. Warto jednakże zauważyć, że zobowiązanie ścigania (lub
wydania) i karania przypadków wymuszonych zaginięć na gruncie konwencji
w znacznej mierze uniemożliwia skuteczne sięgnięcie po przepisy amnestyjne
w celu uwolnienia sprawców od odpowiedzialności.

20

General Comment on Article 18 of the Declaration, [w:] Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances, Compilation of General Comments on the Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, strona internetowa Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka, http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disappearances/GeneralCommentsDisappearances_en.pdf (data dostępu: 2 czerwca
2013). Grupa wskazała także na „zbliżone w treści” środki do amnestii, jak np. umorzenie
postępowania na podstawie (rzekomej) niemożliwości identyfikacji sprawcy.
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Amnestia w systemie prawa ochrony praw człowieka
Wskazując na konieczność analizy postrzegania instytucji amnestii z punktu
widzenia norm praw człowieka, należy odnieść się przede wszystkim do prac międzynarodowych organów (sądów) funkcjonujących w ramach poszczególnych reżimów tzw. ogólnych konwencji (paktów) o ochronie praw człowieka – czy to o charakterze globalnym, jak Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych
(MPPOiP) czy też regionalnym, jak Amerykańska konwencja praw człowieka
(AKPC), europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Europejska konwencja praw człowieka – EKPC). Warto nadmienić, że w przeciwieństwie do tzw. szczegółowych konwencji przywołanych w tekście powyżej (jak
konwencje ds. ludobójstwa, tortur czy wymuszonych zaginięć), w instrumentach
ogólnych obowiązek ścigania i karania sprawców naruszeń expressis verbis nie jest
wyszczególniony. Nie zmienia to jednak faktu, iż potrzeba realnego zapewnienia
skuteczności poszczególnych konwencji doprowadziła do wykrystalizowania się
właściwego obowiązku21 – odwołując się do sztandarowego orzeczenia w tej materii i słów wyroku Międzyamerykańskiego Trybunału Praw Człowieka (MTPC)
w sprawie Velásquez-Rodriguez przeciwko Hondurasowi22 – w postaci „zapobiegania, badania i karania [prevent, investigate, punish – T. L.] każdego naruszenia
prawa” uznanego w AKPC.
Przyjęte prawo amnestyjne może zatem w znacznym stopniu ograniczać dochodzenie sprawiedliwości przez ofiarę naruszenia, co też znalazło swoje odbicie
w orzecznictwie – głównie MTPC (a także Międzyamerykańskiej Komisji Praw Człowieka – MKPC) i Komitetu Praw Człowieka (KPC; United Nations Human Rights
Committee) operujących w warunkach amnestii obowiązujących na obszarze
państw Ameryki Łacińskiej.
KPC – oceniając szereg sprawozdań państw-stron MPPOiP – niezwykle krytycznie odniósł się do faktu istnienia amnestii, np. w Argentynie23 czy Peru24. Komitet
wskazał, iż jej obowiązywanie wzmaga atmosferę bezkarności, ale przede wszystkim
wpływa na sytuację prawną ofiar, które nie mają dostępu do skutecznego środka
ochrony prawnej. KPC wyraźnie uwypuklił, iż prawo krajowe nie może wpływać na
charakter i zakres zobowiązań państw płynących z MPPOiP. Ponadto w Komentarzu
generalnym nr 20 KPC – analizując fenomen tortur – stwierdził, iż amnestie są niezgodne ze zobowiązaniem państw w przedmiocie ścigania osób odpowiedzialnych,

21

22

23

24

Zakres wskazanego obowiązku różni się w poszczególnych reżimach, jednak temat ten nie
będzie rozwinięty.
Wyrok Międzyamerykańskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Velásquez-Rodriguez przeciwko Hondurasowi z dnia 29 lipca 1988 r., ser. C, no. 4.
United Nations Human Rights Committee, Concluding observations of the Human Rights Committee: Argentina, UN doc. CCPR/C/79/Add.46, 5 April 1995, par. 153.
United Nations Human Rights Committee, Preliminary observations of the Human Rights Committee: Peru, UN doc. CCPR/C/79/Add.67, 25 July 1996, par. 9.
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zapewnienia wolności od tortur w ramach swojej jurysdykcji oraz niewystąpienia
podobnych naruszeń w przyszłości25.
Warto również przywołać w tym miejscu prace Międzyamerykańskiej Komisji,
jak i MTPC, odnoszące się do fenomenu amnestii. Komisja w sprawie „Massacre Las
Hojas” (przeciwko Salwadorowi)26 – dotyczącej zabójstwa 74 osób przez członków
sił zbrojnych Salwadoru (22 lutego 1983 r.) – wskazała, że brak przeprowadzenia
postępowania przez władze tego państwa – a także późniejsze uchwalenie prawa
amnestyjnego obejmującego swym zasięgiem osoby winne masakry (co zostało również „przypieczętowane” przez Sąd Najwyższy) – stoi w sprzeczności z postanowieniami AKPC, ponieważ „eliminuje, chyba, najskuteczniejszy środek ochrony prawnej, tj. proces sądowy i ukaranie osób winnych”27.
Jeden z istotniejszych wyroków28 MTPC w przedmiocie legalności amnestii
zapadł w sprawie Barrios Altos przeciwko Peru29, która dotyczyła przypadku zabójstwa 15 osób przez peruwiańskie siły zbrojne w ramach „walki przeciwko terroryzmowi” (uosabianemu głównie przez ugrupowanie Świetlisty Szlak). Peru przyjęło
prawo amnestyjne wyłączające odpowiedzialność członków wojska, policji oraz
cywilów za czyny popełnione w latach 1980-1995, uniemożliwiając przeprowadzenie postępowania w sprawie Barrios Altos. MTPC zauważył, że wszelkie przepisy
zaprojektowane w celu uniknięcia odpowiedzialności są niedopuszczalne, ponieważ uniemożliwiają prawidłowe zbadanie sprawy oraz ukaranie osób winnych
poważnych naruszeń praw (tortury, pozasądowe egzekucje czy wymuszone zaginięcia), naruszając prawa ofiar do sprawiedliwości czy prawdy. Co więcej, przepisy
takie są zabronione ze względu na pogwałcenie praw, które nie mogą być derogowane. Wreszcie MTPC stwierdził, że ze względu na sprzeczność z postanowieniami
AKPC, amnestię cechuje brak mocy prawnej (amnesty laws lack legal effect).
Dorobek Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) w przedmiocie
badania legalności amnestii – przede wszystkim mając na uwadze inny rodzaj
problemów, z którymi borykają się, co do zasady, państwa Rady Europy – wygląda dużo mniej okazale30. Warto jednak wspomnieć sprawę Oul Dah przeciwko
25

26

27

28

29

30

United Nations Human Rights Committee, General Comment no. 20: replaces general comment
no. 7 concerning prohibition of torture and cruel treatment or punishment (1992), par. 15.
Decyzja Międzyamerykańskiej Komisji Praw Człowieka w sprawie State's responsibility for 1983
Las Hojas Massacre, report no. 26/92, case no. 10.287, w szczególności par. 167.
Podobnie np. Consuelo v. Argentina, report no. 28/92, case no. 10.147 oraz sprawy 10.181,
10.240, 10. 262, 10.309, 10. 311.
Inne to np. wyroki Międzyamerykańskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach Gomes
Lund i inni („Guerrilha Do Araguia”) przeciwko Brazylii z dnia 24 listopada 2010 r., ser. C, no.
219 oraz El Mozote Massacres VS and surrounding areas (przeciwko Salwadorowi) z dnia 25 października 2012 r., ser. C, no. 252.
Wyrok Międzyamerykańskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Barrios Altos przeciwko
Peru z dnia 14 marca 2001 r., ser. C, no. 75, w szczególności par. 41, 42-43, 45-46, 51.4.
Gro spraw dotyczących problematyki amnestii jako limitacji prawnych w pociąganiu do odpowiedzialności osób odpowiedzialnych poważnych naruszeń to tzw. sprawy tureckie, np. Yaman
przeciwko Turcji, skarga nr 32446/96, par. 55.
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Francji31 z 2009 r. Skarżącym był obywatel Mauretanii zatrzymany i skazany podczas pobytu we Francji za dokonywanie aktów tortur na terytorium Mauretanii.
Skarżący podnosił naruszenie art. 7 EKPC, tj. zakaz karania bez podstawy prawnej,
argumentując to faktem obowiązywania prawa amnestyjnego w Mauretanii. Zdaniem ETPC powołanie się przez Francję na zasadę jurysdykcji uniwersalnej na gruncie Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (1984 r.) było w pełni zasadne, co
przeświadczyło również o stwierdzeniu niedopuszczalności skargi. Co ważne jednak
z perspektywy amnestii, ETPC podkreślił, że przyznanie przywileju skorzystania
z amnestii stanęłoby w sprzeczności ze zobowiązaniem państw w przedmiocie ścigania sprawców tortur, których zakaz osiągnął status normy ius cogens, w czym
ETPC zgodził się z rozważaniami Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej
Jugosławii (MTKJ)32.

Amnestie w orzecznictwie międzynarodowych trybunałów karnych
Trybunały międzynarodowe – w ramach rozstrzygania odpowiedzialności karnej jednostki – w kilku przypadkach mierzyły się z prawem amnestyjnym, które
miałoby obejmować oskarżonych. Ponadto funkcjonowanie stałego Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) – operującego głównie w warunkach społeczeństw
postkonfliktowych – nie pozwala na niedostrzeżenie amnestii jako potencjalnej
przesłanki niedopuszczalności sprawy, niewszczęcia postępowania przez prokuratora MTK czy też jego umorzenie33.
MTKJ wydał niezwykle ważny wyrok z perspektywy legalności amnestii w sprawie Prokurator przeciwko Furundžiji34, w której rozważał, czy możliwe jest przyznanie amnestii osobie winnej popełnienia aktów tortur. W opinii MTKJ ich zakaz
tworzy zobowiązanie erga omnes, a sama norma osiągnęła status normy peremptoryjnej – ius cogens – która nie może być derogowana przez państwo, ani poddana
żadnym innym limitacjom. Dlatego też każdy akt „autoryzujący” tortury, tak na
poziomie międzynarodowym, jak i krajowym – w tym amnestia powodująca
„oczyszczenie” sprawców – „nie może uzyskać międzynarodowej akceptacji”. MTKJ
mówił wręcz o konieczności istnienia prawnomiędzynarodowego mechanizmu
stwierdzenia bezprawności amnestii, choć – jak się wydaje – trafniejsze byłoby orze31

32

33

34

Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Ould Dah przeciwko Francji z dnia
17 marca 2009 r., skarga nr 13113/03.
Istnienie prawa amnestyjnego w systemie wewnętrznym Mauretanii (abstrahując od ewentualnego celu pojednania narodowego) było prawnie obojętne dla sądów francuskich orzekających na podstawie powoływanej jurysdykcji uniwersalnej.
Szerzej na ten temat – zob. D. Robinson, Serving the Interest of Justice: Amnesties, Truth Commissions and the International Criminal Court, „European Journal of International Law” 2003,
vol. 14, no. 3, p. 488.
Wyrok Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii w sprawie Prokurator przeciwko Furundžiji z dnia 10 grudnia 1998 r., case no. IT-95-17/1, w tym par. 153, 155.
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czenie prawnej obojętności jej aktu (pochodzącego – jak wiadomo – z prawa krajowego) dla prawa międzynarodowego.
Właśnie taki sposób rozumowania – prawnej obojętności amnestii z punktu
widzenia prawa międzynarodowego – zaprezentował Sąd Specjalny dla Sierra Leone
(SSSL) w sprawie Prokurator przeciwko Kallonowi i Kamarze35, zmagając się z problemem amnestii wykorzystanej w procesie pokojowym po zakończeniu wojny
domowej, „ucieleśnionej” w porozumieniu z Lomé z 1999 r. (w rzeczywistości
wojna skończyła się dopiero w 2002 r.).
Art. IX porozumienia – zawartego pomiędzy rządem Sierra Leone a Rewolucyjnym Zjednoczonym Frontem (Revolutionary United Front – RUF) – gwarantował absolutną i bezwarunkową amnestię Fodayowi Sankohowi (liderowi RUF)
oraz w praktyce wszystkim innym uczestnikom walk. W 2002 r. został powołany
SSSL na mocy umowy międzynarodowej pomiędzy rządem Sierra Leone a Organizacją Narodów Zjednoczonych (ONZ), zawierającej stwierdzenie o braku skuteczności (dla SSSL) amnestii przyznanej sprawcom wobec których rozciąga się jurysdykcja Sądu36. Obaj oskarżeni powoływali się na brzmienie art. IX, podnosząc, że
SSSL nie posiada jurysdykcji nad zbrodniami popełnionymi do 1999 r. (zawarcie
porozumienia) oraz że późniejsza umowa zawarta pomiędzy rządem Sierra Leone
a ONZ – powołująca SSSL – zmienia bez zgody stron porozumienia przyjęty reżim
prawny, w tym amnestię.
SSSL stanowczo odrzucił tezę o porozumieniu z Lomé jako umowie międzynarodowej37. W stosunku do amnestii wskazał, iż jest świadom jej wewnętrznego charakteru, równocześnie podnosząc, że w sytuacjach, kiedy wobec danego
typu zbrodni istnieje jurysdykcja uniwersalna, to państwo nie może zabronić
innemu państwu ścigania zbrodniarzy na tej podstawie. SSSL orzekł, że – pomimo braku jasnej normy traktatowej zakazującej amnestii – współczesne podejście
międzynarodowych organów z przestrzeni ochrony praw człowieka daje asumpt
do stwierdzenia „rodzenia się” normy powszechnego prawa międzynarodowego
zakazującej państwom przyznawania amnestii sprawcom zbrodni międzynarodowych. SSSL poszedł więc „krok dalej” niż MTKJ analizujący legalność amnestii
jedynie w stosunku do aktów tortur38. Konkludując, SSSL stwierdził, że amnestia
przewidziana przez art. IX porozumienia z Lomé jest skuteczna wyłącznie
w świetle przepisów prawa wewnętrznego Sierra Leone, nie mając wpływu na
ściganie zbrodniarzy na podstawie jurysdykcji uniwersalnej czy też przed międzynarodowym trybunałem. Mając na uwadze powyższe, teza o prawnej obojęt35

36

37
38

Decyzja Sądu Specjalnego dla Sierra Leone w sprawie Prokurator przeciwko Kallonowi i Kamarze z dnia 13 marca 2004 r., case no. SCSL-2004-16-AR72(E).
Konkretnie art. 2-4 Statutu dotyczące zbrodni przeciwko ludzkości, pogwałcenia wspólnego art.
3 KG, jak i II PD oraz innych poważnych naruszeń prawa humanitarnego.
Brak przymiotu podmiotowości prawnomiędzynarodowej po stronie RUF.
Por. S. M. Meisenberg, Legality of Amnesties in International Humanitarian Law: The Lomé
Amnesty Decision of the Special Court for Sierra Leone, „International Review of the Red
Cross” 2004, vol. 86, p. 843.
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ności amnestii dla regulacji prawa międzynarodowego wydaje się w pełni uzasadniona39.

Podsumowanie
Z pewnością amnestia wywodzi się z prawa wewnętrznego poszczególnych
państw i stanowi przejaw kompetencji do kształtowania sytuacji faktycznej i prawnej obywateli, w tym poprzez racjonalną politykę karną. Niemniej kiedy mamy do
czynienia z rozstrzygnięciem w przedmiocie rezygnacji ze ścigania i osądzenia
sprawcy zbrodni międzynarodowej czy poważnych naruszeń praw człowieka oraz
prawa humanitarnego, np. za cenę odbudowy państwa i społeczeństwa po konflikcie czy politycznej transakcji ustępującej niedemokratycznej władzy, perspektywa
oceny fenomenu amnestii zmienia się.
Prawo międzynarodowe – przynajmniej na poziomie traktatowym czy też
płaszczyźnie prawa miękkiego – reguluje instytucję amnestii w dość oszczędny sposób, zwłaszcza mając na uwadze niejednoznaczność oraz pewną „sprzeczność”
owych rozwiązań, co nie ułatwia odpowiedzi na pytanie o legalność amnestii w prawie międzynarodowym. Praktyka państw – a należy zauważyć, że w większości są
to państwa borykające się z trudnościami zaadoptowania strategii transitional justice – także nie wskazywała na jednolite podejście do legalności amnestii, przeważnie zachowując jednak pozytywny stosunek do jej istnienia. Co więcej, do stosunkowo niedawna nawet ONZ, a w praktyce aż do omawianego przypadku Sierra
Leone, dopuszczała możliwość stosowania amnestii w kontekście społeczeństw
postkonfliktowych40.
Dlatego też niezwykle istotną rolę w dookreśleniu charakteru prawnego amnestii zaczęły spełniać międzynarodowe sądy (organy) z zakresu ochrony praw człowieka czy też trybunały karne, które – choć również nie do końca jednolicie – to jednak sformułowały tezę o przynajmniej prawnej obojętności amnestii dla prawa
międzynarodowego czy nawet o nielegalności amnestii na płaszczyźnie prawa międzynarodowego.
Niewątpliwie kolejnym etapem będzie zajęcie stanowiska przez MTK, który –
jak się wydaje – co do zasady powinien utrzymać wskazaną tendencję orzeczniczą
(położenie bezkarności sprawców najpoważniejszych zbrodni), jednak wobec pewnych niejasności postanowień Statutu Rzymskiego, np. względem oceny czy dane
39

40

Por. decyzja Sądu Specjalnego dla Sierra Leone w sprawie Prokurator przeciwko Kondewie
z dnia 25 maja 2005 r., case no. SCSL-2004-14-AR72(G) – zdanie odrębne sędziego Robertsona.
Co ciekawe, w odniesieniu do konfliktu w Sierra Leone warto zauważyć, że ONZ ledwie trzy lata
wcześniej, przy tworzeniu porozumienia z Abidżanu (1996 r.), w przyznaniu całkowitej, blankietowej amnestii nie widziała „nic niestosownego”, nie składając żadnych zastrzeżeń do tekstu porozumienia zawierającego prawo amnestyjne. Właściwe zastrzeżenie zostało złożone
dopiero w 1999 r. w stosunku do porozumienia z Lomé. Zob. Seventh Report of the SecretaryGeneral on the United Nations Observer Mission in Sierra Leone, S/1999/836, 30 July 1999, par.
7, 54.
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państwo spełnia test komplementarności41, amnestia na pewno pozostanie ważkim
problemem praktycznym i badawczym.

Streszczenie
Problematyka legalności amnestii nie może być rozpatrywana wyłącznie
w kontekście krajowych instrumentów kreowania polityki karnej przez państwa, co do zasady niekwestionowanych, ale również jako potencjalne zagrożenie dla realizacji praw ofiar poważnych naruszeń praw, w tym do sprawiedliwości, prawdy czy naprawy. Prawnomiędzynarodowe zobowiązanie państwa w zakresie ścigania i karania sprawców zbrodni międzynarodowych
doznaje bowiem realnego uszczerbku w wypadku wykorzystania przez państwo instytucji amnestii lub mechanizmów zbliżonych, nierzadko jako próby
ochrony osób odpowiedzialnych, w celu uniknięcia odpowiedzialności karnej. Bez wątpienia to głównie społeczeństwa postkonfliktowe lub postautorytarne, w dobie gwałtownej zmiany społeczno-politycznej w obrębie danego
narodu, doświadczają namacalnego napięcia pomiędzy wartościami pokoju
i sprawiedliwości. Amnestie stają się elementem „transakcji”, gry politycznej
podjętej w ramach strategii „przejścia” od represji bądź wojny do pokoju
i demokratyzacji oraz wdrażania mechanizmów sprawiedliwości okresu przejściowego. Przykłady zmagań poszczególnych społeczeństw w okresie transformacji, jak choćby państw Ameryki Łacińskiej czy Afryki, wskazują, że
korzystanie z amnestii (czy to tzw. blankietowych, bezwarunkowych czy
warunkowych) stało się naturalnym środkiem formowania polityki państwa
w relacji do własnej, zbrodniczej przeszłości, choć jednocześnie nie wolnym
od kontrowersji i pytań o legalność w kontekście tkanki prawa międzynarodowego. Co jednak znamienne, prawo międzynarodowe bardzo oszczędnie
podchodzi do uregulowania instytucji amnestii. Z tego względu ciężar zdeterminowania jej statusu prawnego względem prawnej konieczności osądzania sprawców najpoważniejszych zbrodni przejęły na siebie międzynarodowe
sądy i organy z zakresu praw człowieka oraz trybunały karne. Prace wymienionych międzynarodowych instytucji doprowadziły do skonstruowania tezy
o obojętności prawnej lub nawet nielegalności amnestii na płaszczyźnie
prawa międzynarodowego. Nie należy jednak sądzić, że te konstatacje spowodują odejście od stosowania amnestii przez kolejne transformujące się
społeczeństwa postkonfliktowe lub postautorytarne.

41

Por. C. Stahn, Complementarity, Amnesties and Alternative Forms of Justice: Some Interpretative Guidelines for the International Criminal Court, „Journal of International Criminal Justice” 2005, vol. 3, p. 695-720.
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Unifikacja prawa karnego a aksjologiczne
podstawy wprowadzania regulacji penalnych
Wprowadzenie
W marcu 2009 r. Sąd Najwyższy wydał orzeczenie, w którym stwierdził, iż „otwarcie się Polski na świat i Europę (nie tylko w ramach procesów integracyjnych
w ramach UE) dezaktualizuje tezę o możliwości ochrony za pomocą prawa karnego jedynie dóbr krajowych”1. W tym kontekście rodzi się pytanie, na ile prawo karne może ulegać unifikacji na płaszczyźnie międzynarodowej oraz w jakim stopniu poszczególne państwa winny ufać sobie wzajemnie w kwestii wymiaru i wykonywania kar.
Prawo karne danej społeczności stanowić powinno odzwierciedlenie wyznawanego przez nią systemu wartości, hierarchii dóbr, jakie uznaje za zasługujące na
ochronę. Jako takie jest zrozumiałe i akceptowalne. Niniejsze opracowanie popiera
tezę, iż unifikacja prawa karnego w skali Unii Europejskiej (UE), ale także w szerszej skali międzynarodowej, możliwa jest tylko w tym zakresie, w jakim normy
kulturowe i wyznawane wartości są wspólne dla zbiorowości, której dotyczy.
Przedstawiona niżej argumentacja została podzielona na cztery części. W pierwszej zwrócono uwagę na specyfikę prawa karnego jako gałęzi prawa, w drugiej – na
rozbieżności związane z samym faktem penalizacji określonego zachowania, w trzeciej – na odmienności występujące w nauce prawa. Czwarta część wskazuje na
zagadnienia proceduralne. Wydaje się, że taki podział pozwala na klarowne przedstawienie interesującej problematyki, jednocześnie umożliwiając spojrzenie na nią
w możliwie szerokiej perspektywie.

Specyfika prawa karnego
By sensownie mówić o zagadnieniach dotyczących unifikacji prawa karnego
w skali ponadnarodowej, trzeba najpierw uświadomić sobie odmienność tej gałęzi
prawa. Podczas gdy szeroko rozumiane prawo prywatne czy prawo administracyjne
1

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 marca 2011 r., III K 365/10, [w:] Rocznik. Orzecznictwo Sądu
Najwyższego w sprawach karnych 2011, Warszawa 2012, s. 185.
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ma za zadanie regulować stosunki społeczne, wprowadzając np. ogólne zasady
prawa kontraktów, reguły dotyczące ruchu drogowego etc., rola prawa karnego jest
odmienna. Normy penalne nie mówią bowiem, jak należy postępować, ale precyzują zasady i zakres odpowiedzialności za naruszenie norm określonych przez pozostałe gałęzie prawa2.
Można zatem powiedzieć, że prawo karne chroni pewne wartości, które ustawodawca uznał za warte ochrony. Takimi wartościami mogą być życie, zdrowie
i wolność, ale także prawidłowość obrotu gospodarczego czy środowisko naturalne.
Doktryna określa je mianem dóbr prawnych3. W tej perspektywie niepenalne gałęzie prawa opisują reguły postępowania z takimi dobrami (np. zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, które określają, jak prowadzić prace budowlane, by nie doszło
do naruszenia zdrowia i życia). Prawo karne określa tutaj jedynie formę represji,
jaka może zostać zastosowana wobec osoby, która z odpowiednim natężeniem
łamie powyższe reguły postępowania.
Łatwo jednak zauważyć, że opisywane dobra prawne przez cały czas się ścierają. Chcąc chronić zdrowie i życie, trzeba w pewnym zakresie ograniczyć wolność etc.
Posługując się przykładem – z jednej strony można obniżyć dozwoloną prędkość
pojazdów mechanicznych do 20 km/h, argumentując, że wpłynie to pozytywnie na
bezpieczeństwo takich dóbr prawnych, jak życie i zdrowie. Przeciwnicy takiego rozwiązania powiedzą jednak, że obecnie stan zagrożenia dla dóbr został właściwie zniwelowany do zera, jeśli wziąć pod uwagę stosowane już środki ostrożności i dalsze
obniżanie granicy prędkości jest nieracjonalne.
W tym kontekście pojawia się pierwszy, zdaniem autora najistotniejszy problem, jaki może powstać przy unifikacji prawa karnego. Nawet w systemach prawa
należących do kręgu szeroko pojętej kultury Zachodu przyjmowana hierarchia dóbr
jest mocno zróżnicowana. O ile na ogół nie ma wątpliwości, że na jej szczycie powinny znaleźć się życie, zdrowie i wolność, o tyle ustalenie relacji pomiędzy nimi
będzie już mocno utrudnione. To co Niemiec uzna za niezbędne dla ochrony zdrowia, dla Polaka może być ograniczeniem wolności – i odwrotnie.
Zarysowana wyżej funkcja prawa karnego realizowana jest trójaspektowo:
poprzez stosowanie prewencji, represji oraz kompensacji4. Tutaj także zarysowują
się istotne różnice – poszczególne systemy prawa przywiązują większą uwagę to do
kompensacji (wynagrodzenia ofiary bądź społeczeństwa za wyrządzone zło), to
znów do represji (odpłaty złem za wyrządzone zło) lub do prewencji (zapobieganie
dalszemu powstawaniu zła).
Ponadto należy zwrócić uwagę, że odmienne jest podejście do wskazanych
aspektów ochrony. Odnosząc powyższe do prewencji, można wyobrazić sobie sys2

3
4

M. Cieślak, Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, Kraków 2011, s. 12; A. Zoll, Problemy teoretyczne struktury przestępstwa – podstawy regulacji w nowym polskim kodeksie
karnym, [w:] G. Wolf (red.), Przestępczość przygraniczna. Tom 2. Nowy polski kodeks karny,
Frankfurt (Oder) – Słubice – Poznań 2003, s. 21.
W. Wolter, Nauka o przestępstwie, Warszawa 1973, s. 41.
M. Cieślak, op.cit., s. 13.
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tem, w którym prymat wiedzie tzw. prewencja generalna5, zakładająca stosowanie
maksymalnie surowych kar nawet wobec sprawców błahych przestępstw. Ma to na
celu odstraszenie innych potencjalnych sprawców. Podejście takie jest nie do zaakceptowania dla członków społeczności, w których obserwuje się prymat prewencji
indywidualnej, opartej na wierze w resocjalizację. Dobrym przykładem, który posłużyć może do zilustrowania powyższego zagadnienia, wydaje się sprawa Andersa Breivika. Zgodnie z prawem norweskim wymierzono mu karę 21 lat pozbawienia wolności6. Jeśli byłby sądzony w Polsce, przy uwzględnieniu skutków zamachu, którego dokonał oraz motywacji, z dużą dozą prawdopodobieństwa zostałby skazany na
karę dożywocia7. Z perspektywy wierzącego w resocjalizację Norwega kara taka byłaby barbarzyństwem i jako taka nie mogłaby zostać zaakceptowana.
Z drugiej strony system norweski przewiduje specyficzne rozwiązania w zakresie środków przystosowania społecznego, pozwalające wydłużyć okres pozbawienia
wolności w sytuacji, gdy resocjalizacja nie przebiega pomyślnie8. To z kolei razić
może obywatela polskiego, przyzwyczajonego postrzegać pobyt w zakładzie karnym
bardziej w kategoriach precyzyjnie zmierzonej odpłaty za wyrządzone zło niż sposobu na resocjalizację jednostki nieprzystosowanej społecznie.
Analiza powyższych zagadnień skłania do jeszcze jednej refleksji na temat różnic
pomiędzy prawem karnym a pozostałymi gałęziami prawa. Jakkolwiek w przypadku
państw europejskich regulacje penalne pełnią funkcję zabezpieczającą dobra prawne,
to już metody ich zabezpieczania są diametralnie różne, co z kolei znajduje uzasadnienie w systemie wartości czy kulturze danego kraju. Wydaje się, że w przypadku prawa
prywatnego, posługującego się zbliżonymi konstrukcjami dogmatycznymi i powszechnie stosowanego w międzynarodowych relacjach kupieckich, problem przywiązania do
lokalnego systemu wartości będzie występował z o wiele mniejszym natężeniem.
Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że prawo cywilne opiera się na zasadzie swobody
umów – stosunki między stronami mają charakter indywidualny, dopasowany do
potrzeb i są oceniane przede wszystkim z perspektywy interesów kontrahentów.
Prawo karne stanowi natomiast zbiór reguł powszechnie obowiązujących, niepodlegających modyfikacji i w założeniach mających odzwierciedlać interesy ogółu9.
5
6

7

8

9

Ibidem.
Szerzej na ten temat – zob. The Case of Anders Behring Breivik, strona internetowa San José
States University, http://www.justicestudies.sjsu.edu/2012/07/25/the-case-of-anders-behringbreivik/ (data dostępu: 12 czerwca 2013).
Prawdopodobnie miałby tu zastosowanie art. 148 par. 2 Kodeksu karnego: „Kto zabija człowieka: 1) ze szczególnym okrucieństwem, 2) w związku z wzięciem zakładnika, zgwałceniem albo
rozbojem, 3) w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie, 4) z użyciem materiałów wybuchowych, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze
25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności. Zob. Ustawa
z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, Dz.U. z 1997 r., nr 88, poz. 553 z późn. zm.
Rozwiązanie takie jest wynikiem dominacji tzw. paradygmatu socjologicznego w nauce prawa
karnego, zgodnie z którym przestępstwo staje się zjawiskiem społecznym, zaś kara musi być
indywidualnie dopasowana do sprawcy. Por. A. Zoll, W. Wróbel, Polskie prawo karne. Część
ogólna, Kraków 2010, s. 53.
Ibidem, s. 22-25.
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Zakres kryminalizacji
Pojęcie „zakres kryminalizacji” w ramach niniejszego opracowania należy rozumieć jako zbiór wszystkich typów czynów zabronionych, opisanych w części szczególnej kodeksu karnego oraz przepisach karnych innych ustaw10. W przypadku polskiego systemu prawa pytanie o zakres kryminalizacji jest zatem pytaniem o zbiór
zachowań zakazanych pod groźbą kary w myśl art. 1 Kodeksu karnego11.
Rozpatrując powyższe zagadnienie w kontekście unifikacji prawa karnego, należy
w pierwszej kolejności zastanowić się nad przyczynami zróżnicowania zakresów kryminalizacji, tak w czasie, jak i w przestrzeni. Wydaje się bowiem, że występujące tu istotne rozbieżności mogą stanowić poważną przeszkodę w procesie ujednolicania prawa.
Nauka wyróżnia racjonalne i emocjonalne powody kryminalizacji12. Do pierwszej grupy zalicza się m.in. ochronę dobra prawnego (o czym była już mowa wyżej),
utwierdzenie postaw moralnych (np. kryminalizacja homoseksualizmu czy kazirodztwa), rozładowywanie napięć społecznych (wprowadzanie takich regulacji
penalnych, których nieskuteczność jest oczywista, jednakże samo ich ustanowienie
uspokaja opinię społeczną, np. zakaz posiadania noża w miejscu publicznym) czy
potrzebę symbolicznego potwierdzenia pewnych wartości (np. kryminalizacja bigamii). Powyższe wyliczenie należy uzupełnić o motywacje emocjonalne wynikające
ze stosunku emocjonalnego do pewnych zachowań – jako przykład można podać tu
bardzo restrykcyjne przepisy antyterrorystyczne.
Jednocześnie po przeciwnej stronie znajdują się okoliczności wzbraniające kryminalizację – tzw. czynniki przeciwkryminalizacyjne13. Wymienić tu można np.
przekonanie o nieprzydatności instrumentów karnych dla ochrony pewnych dóbr,
objawiające się m.in. brakiem penalizacji alkoholizmu. Istotną rolę odgrywa także
świadomość wystąpienia negatywnych konsekwencji kryminalizacji14.
Oczywiście powyższe motywacje nakładają się na siebie i ze sobą ścierają. Często o samej kryminalizacji decydować będzie chęć ochrony dobra prawnego, ale
o wymiarze kary już względy emocjonalne15.
10
11

12
13
14
15

Szerzej na ten temat – zob. L. Gardocki, Zagadnienia teorii kryminalizacji, Warszawa 1990, s. 16.
Art. 1 Kodeksu karnego: „§ 1 Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. § 2. Nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma. § 3. Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu”.
L. Gardocki, op.cit., s. 53.
Ibidem, s. 85.
Ibidem, s. 86.
Za przykład można podać tu art. 58 ust. 1 Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie
imprez masowych (Dz.U. z 2009 r., nr 62, poz. 504) w brzmieniu: „Kto organizuje imprezę masową bez wymaganego zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu albo
przeprowadza ją wbrew wydanemu zakazowi, podlega grzywnie nie mniejszej niż 240 stawek
dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.
O ile sam fakt kryminalizacji takiego zachowania można uznać za uzasadniony, o tyle przewidziane zagrożenie karą ośmiu lat pozbawienia wolności jest zdecydowanie zbyt wysokie,
zwłaszcza, jeśli uwzględnić, że takie samo zagrożenie przewidziane jest np. za zmuszenie kogoś
do wykonania innej czynności seksualnej (art. 197 par. 2 Kodeksu karnego).
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Warto zauważyć, że właściwie wszystkie wymienione wyżej przyczyny uznania
danego czynu za zabroniony pod groźbą kary związane są z wyznawanym w ramach
danej społeczności systemem wartości – i to nie tylko w aspekcie „klasycznych”
dóbr prawnych, ale także szeroko rozumianej etyki. Część systemów prawnych przywiązywać będzie o wiele większą wagę do roli prawa karnego jako „strażnika”
moralności. Przepisy penalne będą tu stanowić środek integracji społeczeństwa
wobec wartości uznawanych za powszechnie cenione. Inne traktować będą je
w sposób czysto utylitarny, uznając, że reakcja prawnokarna jest uzasadniona tylko
tam, gdzie naruszane są podstawowe dobra prawne. Nie jest możliwe wyłonienie
jednego, słusznego podejścia. W przypadku prawa karnego, które musi być akceptowalne przez społeczeństwo i jednocześnie bazować na założeniach aksjologicznych, nie jest możliwa unifikacja prowadząca de facto do ustanowienia w sposób
instytucjonalny obcych kulturowo norm moralnych.
Ponadto nie można zapominać, że sam fakt uznania pewnego zachowania za
niepożądane nie oznacza, że powinno być ono zakazane pod groźbą kary. Państwo
może bowiem zakazać pewnych zachowań poprzez wprowadzenie adekwatnych
przepisów prawa administracyjnego. Na tym tle widać istotne zróżnicowanie nawet
w skali Starego Kontynentu. Za przykład może posłużyć tutaj kazirodztwo. Zgodnie
z art. 201 polskiego Kodeksu karnego stosunek seksualny z bliskim krewnym podlega karze do pięciu lat pozbawienia wolności. Ten sam czyn, oceniany z perspektywy regulacji hiszpańskich czy portugalskich, pozostaje poza sferą zainteresowania
prawa karnego, stanowiąc jedynie powód do przeprowadzenia stosownych konsultacji medycznych.
Istotne rozbieżności widoczne są także w przypadku reakcji państwa wobec
osób posiadających narkotyki. O ile w Polsce posiadanie nawet niewielkich ilości
marihuany stanowi przestępstwo, to zgodnie z prawem czeskim zachowanie
takie jest całkowicie legalne. W wielu przypadkach samo posiadanie jest nielegalne (sprzeczne z normą prawa administracyjnego), ale nie jest karalne bądź jest
karalne w sposób porównywalny do właściwego polskiemu prawu wykroczeń16.
Dochodzi więc do sytuacji, w której dla ustawodawcy polskiego dobro prawne
w postaci tzw. zdrowia publicznego jest na tyle istotne, że usprawiedliwia kryminalizację17, jednocześnie zaś dla polityków czeskich o wiele ważniejsze są czynniki przeciwkryminalizacyjne. Źródeł tych rozbieżności należy szukać w systemie
wartości oraz zapatrywaniach na kwestie moralne, właściwych dla danej społeczności.

16

17

Dane w tym zakresie publikuje Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii – zob. Illegal possession of drugs, strona internetowa Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, http://www.emcdda.europa.eu//html.cfm//index5749EN.html
(data dostępu: 12 czerwca 2013).
K. Łucarz, A. Muszyńska, Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz, Kraków 2008, teza
II.1. komentarza do art. 53.
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Pozaustawowa treść prawa karnego
Chociaż kwestie odpowiedzialności za przestępstwo opisane zostały przede
wszystkim w kodeksie karnym, to sama znajomość przepisów nie umożliwia stosowania prawa. Niezwykle istotny okazuje się tutaj dorobek teorii prawa, doktryny
i orzecznictwa, a także wpływ konstytucji na wykładnię18 norm penalnych. Wszelkie te okoliczności określono roboczo terminem stanowiącym tytuł niniejszej części
artykułu. Pozaustawowe znaczy tu tyle, co niewynikające z kodeksu karnego bądź
przepisów karnych ustaw szczegółowych.
Centralne miejsce w dogmatyce prawa karnego zajmuje zagadnienie zasad
odpowiedzialności karnej19. Pod tym pojęciem kryją się podstawowe reguły dotyczące oceny zachowania relewantnego z punktu widzenia prawa karnego, odnoszące sie do kluczowych pojęć – winy, umyślności, społecznej szkodliwości czy
skutku. Choć niezwykle skomplikowane, w ustawach karnych ujmowane są na
ogół w sposób lapidarny, bez zbędnej kazuistyki20. Ich zastosowanie w praktyce
jest niemożliwe bez znajomości zagadnień teoretycznych i orzecznictwa, a te
mają charakter rodzimy, są efektem wieloletniego rozwoju nauki prawa i sądownictwa.
O ile problematyka zakresu kryminalizacji dotyczy przede wszystkim
poszczególnych przestępstw i wiąże się z pytaniem o negatywną ocenę pewnych
konkretnych zachowań (np. kradzieży, zabójstw), o tyle zasady odpowiedzialności karnej stanowią niejako część wyciągniętą przed nawias, tworząc tzw. strukturę przestępstwa. Pociąga to za sobą istotne konsekwencje dla praktyki – sędzia
musi nie tylko porównać opis czynu przestępnego z zachowaniem sprawcy, ale
także rozważyć, czy owo zachowanie posiada inne wymagane cechy, czy osobie
można przypisać winę, a jeśli tak, to w jakim stopniu. Struktura przestępstwa stanowi zatem pewien schemat oceny zachowania, dzięki któremu orzekający nie
pominie istotnych okoliczności i oceni zachowanie sprawcy możliwie wszechstronnie. W prawie polskim składa się nań szereg modeli – szczegółowych
instrukcji pozwalających np. na określenie, czy mamy do czynienia z umyślnością21, czy zaistniały skutek jest istotny z punktu widzenia odpowiedzialności
karnej22. Stanowią one dorobek nauki prawa, nieustannie weryfikowany i dopasowywany do potrzeb praktyki.
18

19
20

21

22

Termin „wykładnia” oznacza tutaj proces interpretacji tekstu prawnego. Szerzej na ten temat –
zob. M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2012, s. 44.
W kodeksie karnym zasady odpowiedzialności zostały skodyfikowane w artykułach od 1 do 12.
Przykładem może tu być art. 1 Kodeksu karnego (zob. przypis nr 12). Zawarte tam terminy
„czyn”, „wina” czy „znikoma społeczna szkodliwość” mogą funkcjonować w obrocie prawnym
dopiero po nadaniu im odpowiedniej treści przez doktrynę czy orzecznictwo.
Model przypisania umyślności przedstawił Andrzej Zoll – zob. A. Zoll, Komentarz do art. 9
Kodeksu karnego, [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Tom 1. Komentarz do art.
1-116 k.k., Warszawa 2007, s. 109-117.
Szerzej na temat przypisania odpowiedzialności za skutek – zob. M. Bielski, Obiektywna przypisywalność skutku w prawie karnym (niepublikowana rozprawa doktorska).
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Dodatkowo sądy stosujące kodeks karny zobligowane są do przeprowadzania
jego wykładni w zgodzie z konstytucją23. Wymóg taki występuje powszechnie
w ustawodawstwach państw europejskich.
Pomimo tak istotnego wpływu elementów pozaustawowych na kształt wyinterpretowywanych norm prawa karnego, trzeba stwierdzić, że owe normy cechuje –
co do zasady – jednolitość. Nawet jeśli w ramach pewnej konstrukcji dochodzi do
ścierania się między sobą kilku stanowisk czy teorii dogmatycznych, to wskutek
działalności orzeczniczej Sądu Najwyższego dochodzi najczęściej do uzgodnienia stanowisk. Dla przykładu wskazać można na problem, jaki napotkała praktyka przy
określeniu znaczenia terminu „człowiek”. Pomimo że definicja słownikowa była
w tym zakresie klarowna, to przy rozpatrywaniu odpowiedzialności lekarza za
uszkodzenie ciała noworodka podczas porodu okazało się, że przyjęcie takiej bądź
innej koncepcji zadecyduje o uniewinnieniu bądź skazaniu24. Warto zwrócić uwagę,
że problemy interpretacyjne pokrywały się tu z zagadnieniami natury moralnej,
a ich rozstrzygnięcie miało silne podłoże aksjologiczne.
W przypadku procesu unifikacji prawa karnego opisane wyżej problemy objawią się ze zwielokrotnioną siłą. Wprowadzenie jednolitego kodeksu karnego, choćby wyłącznie dla państw UE, pociągnie za sobą konieczność przeformułowania utartych koncepcji dogmatycznych i zmianę linii orzeczniczych. Nie jest bowiem możliwe stworzenie spójnego systemu, który ureguluje wszelkie opisane wyżej zagadnienia przynależne dogmatyce.
Jednocześnie nie wydaje się, by obecnie istniały jakiekolwiek mechanizmy
umożliwiające niwelowanie różnic wykładniczych. W pierwszej kolejności należy
zwrócić uwagę na brak istnienia ponadnarodowego trybunału25, który spełniałby
rolę analogiczną do funkcji polskiego Sądu Najwyższego. Brak także powszechnie
akceptowalnego aktu prawnego wskazującego na kierunek wykładni (tak jak ma to
miejsce w przypadku polskiej konstytucji).
Dla zobrazowania niniejszego problemu warto posłużyć się przykładem, zakładającym, że został ustanowiony unijny akt prawny mający moc bezpośrednio wiążącą, w którym znalazł się przepis: „Kto zabija człowieka, podlega karze nie niższej,
niż osiem lat pozbawienia wolności”. Kilka dni po jego wprowadzeniu sprawca
23
24

25

P. Hofmański, Elementy metodyki pracy sędziego w sprawach karnych, Kraków 2006, s. 230.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 października 2006 r., I KZP 18/06; postanowienie Sądu
Najwyższego z dnia 30 października 2008 r., I KZP 13/08, OSNKW 2008, nr 11, poz. 90; wyrok
Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 15 października 2008 r., II Aka 223/08, LEX nr
491192; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 września 2010 r., V KK 34/2010, OSNKW 2010, z. 12,
poz. 105. Szerzej na ten temat – zob. E. Plebanek, Prawnokarna ochrona dziecka poczętego zdolnego do przeżycia poza organizmem kobiety ciężarnej – wybrane zagadnienia sporne (artykuł
niepublikowany).
Poza zakresem niniejszej pracy pozostaje praktyka orzecznicza Międzynarodowego Trybunału Karnego. Wydaje się, że jego orzecznictwo w żaden sposób nie wpływa na treść wyroków
wydawanych przez sądy krajów będących sygnatariuszami Statutu Rzymskiego z 17 lipca
1998 r. Trybunałem takim mógłby chyba w przyszłości stać się Europejski Trybunał Praw
Człowieka.
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godzi ciężarną kobietę nożem w brzuch kilka minut po tym, jak odeszły jej wody.
W wyniku jego zachowania kobieta odnosi ciężkie obrażenia oraz ginie nienarodzone jeszcze dziecko. To czy skażemy go za zabójstwo człowieka, zależy właśnie od
przyjętej wykładni przepisu. W części państw doszłoby zapewne do wydania takiego właśnie wyroku, w innych sądy stwierdziłyby, że mamy do czynienia z dokonaniem aborcji wbrew woli matki.
Występowanie takich rozbieżności w istotny sposób wpływa na ograniczenie
zaufania do wymiaru sprawiedliwości. Skoro bowiem został ustanowiony jednolity
kodeks karny, to z perspektywy przeciętnego obywatela nie ma żadnego wytłumaczenia dla różnicowania – czy to wymiaru kary, czy samej kwalifikacji czynu. Wydanie odmiennego orzeczenia wobec sprawcy takiego samego czynu popełnionego np.
w Polsce i w Hiszpanii budzić musi poważne wątpliwości. Jednocześnie przyjęcie
określonej interpretacji, wynikającej z systemu wartości społeczności X, może być
odebrane jako sprzeczne z systemem wartości społeczności Y. To z kolei prowadzi
do odrzucenia norm prawa karnego jako niesprawiedliwych, oderwanych od podstaw aksjologicznych.

Procedura
Przedstawiona wyżej problematyka dotyczy właściwie wyłącznie zagadnień
materialnego prawa karnego. Niejako na marginesie rozważań warto jednak zasygnalizować problemy, jakie w ramach unifikacji prawa mogą pojawić się na gruncie
procedury.
W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na dwa odmienne podejścia do
zjawiska przestępstwa. Z jednej strony możemy postrzegać je przez pryzmat wyrządzonego zła, za które sprawca musi ponieść karę ściśle określoną prawem i możliwą do przewidzenia już w momencie popełnienia czynu26, z drugiej zaś uznać, że
przestępstwo jest przede wszystkim konfliktem pomiędzy sprawcą a ofiarą, a głównym celem postępowania winno być nie tyle wymierzenie kary, co zażegnanie
owego sporu poprzez pojednanie i naprawienie szkody27. Oczywiście przedstawione tutaj modele mają charakter skrajny – w praktyce występować będą równolegle
oba te podejścia. W zależności od tego, które elementy przeważą, mowa będzie
o systemie bardziej konsensualnym bądź retrybutywnym. Występujące w tym
zakresie rozbieżności znajdują swoje odbicie w praktyce. Można wyobrazić sobie, że
w części państw obowiązuje norma procesowa nakazująca umorzenie postępowania
w razie pojednania się ofiary ze sprawcą przestępstwa przeciwko mieniu (kradzie-

26

27

W szczególności podkreśla się potrzebę określenia obowiązywania danej normy sankcjonującej
w czasie. Por. W. Wróbel, Zmiana normatywna i zasady intertemporalne w prawie karnym, Kraków 2003, s. 66-67.
F. Ciepły, Sprawiedliwość naprawcza wobec przestępstwa, [w:] A. Gretkowski, D. Karbarz (red.),
Mediacja w teorii i praktyce, Stalowa Wola 2009, s. 189-200.
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ży, zniszczenia rzeczy)28. Pomimo obowiązywania takiego samego przepisu przewidującego odpowiedzialność za dokonanie kradzieży, to wziąwszy pod uwagę regulacje procesowe w wielu przypadkach jego stosowanie będzie miało charakter jedynie
fakultatywny. Stworzenie jednolitego katalogu czynów zakazanych o zasięgu międzynarodowym nie przyczyniłoby się zatem do ujednolicenia praktyki, jednocześnie
osłabiając zaufanie do stosującego go wymiaru sprawiedliwości.
Nie mniej istotne wydają się różnice związane z możliwością prowadzenia
negocjacji pomiędzy sprawcą a organami decydującymi o wymiarze kary. Tutaj także
występują istotne rozbieżności. Podczas gdy amerykańskie prawo karne przewiduje
możliwość dokonywania ustaleń nie tylko co do samego wymiaru kary, ale także co
do faktów29, o tyle w kulturze państw Europy kontynentalnej negocjacje takie są
ograniczone i ściśle kontrolowane przez sąd.
Odnosząc powyższe do polskiej procedury karnej, należy wskazać, że prowadzenie negocjacji co do faktów istotnych dla rozstrzygnięcia jest sprzeczne z zasadą
prawdy materialnej, sprecyzowaną w art. 2 par. 2 Kodeksu postępowania karnego30.
Sytuacja, w której prokurator dąży do osiągnięcia uzgodnionego wymiaru kary
poprzez wskazanie w akcie oskarżenia, iż sprawca sprzedał 20 g amfetaminy trzem
pełnoletnim klientom klubu nocnego, podczas gdy rzeczywiście doszło do zbycia
30 g amfetaminy dwójce 15-letnich dzieci tuż pod bramą szkoły, jest trudna do zaakceptowania, jeśli uwzględnić wyznawany w naszej społeczności system wartości.
Tymczasem w Stanach Zjednoczonych takie uzgodnienia stanowią zwyczajny element tzw. plea bargaining. Wyznawana w krajach europejskich koncepcja „sprawiedliwości obiektywnej”31 wydaje się nie do pogodzenia z rynkowym podejściem Amerykanów.
W świetle powyższych przykładów można postawić tezę, że jedynym możliwym kryterium oceny słuszności przyjętego rozwiązania jest społeczna akceptacja.
Występujące zróżnicowanie wskazuje, że z jednakowym powodzeniem funkcjonować może system oparty na retrybutywizmie, co na konsensualizmie. Źródeł omawianych rozbieżności należy szukać w systemie wartości – dla jednych sam fakt
pojednania będzie wystarczającym powodem do zakończenia sporu, dla innych niezbędny okaże się element dolegliwości w postaci kary. Jednocześnie, żeby doszło do
ujednolicenia szeroko rozumianych zasad odpowiedzialności karnej, unifikacja
prawa karnego dotyczyć musi także procedury – a zatem dokonania wyboru pomiędzy koncepcjami, które są od dawna zakorzenione w kulturze prawnej poszczególnych państw i mają podłoże aksjologiczne.
28

29

30

31

Zaprezentowane tu rozwiązanie nie jest nieprawdopodobne, jeśli wziąć pod uwagę rozwój konsensualizmu w ujęciu historycznym. Por. C. Kulesza, Porozumienia procesowe w europejskich
systemach wymiaru sprawiedliwości, [w:] Idem (red.), Porozumienia karnoprocesowe w praktyce wymiaru sprawiedliwości, Białystok 2010, s. 11.
A. Bogusłowicz, „Postępowanie skrócone” – klasyczna forma konsensualnego sposobu zakończenia postępowania karnego, „Prokuratura i Prawo” 2006, nr 4, s. 55.
Art. 2 par. 2 Kodeksu postępowania karnego: „Podstawę wszelkich rozstrzygnięć powinny stanowić prawdziwe ustalenia faktyczne”.
A. Bogusłowicz, op.cit., s. 56.
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Podsumowanie
Podsumowując zebrane wyżej argumenty, trzeba wskazać, że unifikacja prawa
karnego w skali międzynarodowej jest obecnie właściwie niemożliwa. Kluczowe
znaczenie mają tutaj różnice w systemach wartości właściwych poszczególnym społecznościom. To podstawy aksjologiczne decydują o hierarchii dóbr prawnych,
postrzeganiu przestępstwa czy potrzeby karania. Wynikają z tego następujące wnioski: po pierwsze, prawo karne o wiele silniej niż prawo prywatne czy administracyjne opiera się na systemie wartości; po drugie, unifikacja prawa karnego musi być
konsekwencją, a nie środkiem do ujednolicenia systemu wartości w ramach określonej społeczności międzynarodowej; po trzecie, narzucenie regulacji penalnych
sprzecznych z tym systemem prowadzi do uznania regulacji prawnokarnych za niesprawiedliwe, co z kolei pociąga za sobą zachwianie zaufania do prawa i państwa
w ogóle.

Streszczenie
Ostatnie dekady przyniosły zdecydowane przyspieszenie procesów integracyjnych w skali nie tylko europejskiej, ale i światowej. Postępująca globalizacja
wymusza zmiany w prawie, które coraz częściej przestaje być domeną władz
państwowych, ale organizacji o charakterze międzynarodowym. O ile jednak
unifikacja prawa prywatnego oraz administracyjnego wydaje się zrozumiała
i pożądana wobec zintensyfikowania kontaktów gospodarczych, to już w przypadku prawa karnego podnieść należy szereg istotnych wątpliwości. Kryminalizacja określonych zachowań jest bowiem konsekwencją ich negatywnej
oceny z perspektywy systemu wartości określonego społeczeństwa, jednocześnie stanowiąc odzwierciedlenie tegoż systemu. To z kolei implikuje tezę, iż
unifikacja prawa karnego (zarówno w zakresie prawa karnego materialnego,
jak i procedury) możliwa jest tylko w tym zakresie, w jakim normy kulturowe
i wyznawane wartości są wspólne dla zbiorowości, której dotyczą.
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Soft power jako narzędzie ekspansji kulturalnej
Chin w Polsce
Pojęcie „soft power”
Pojęcie „soft power” po raz pierwszy pojawiło się w 1991 r. i zostało użyte przez
amerykańskiego politologa Josepha S. Nye'a w książce „Bound to Lead The Changing
Nature of American Power”. Oznacza ono tzw. miękką siłę, która ma stać się lepszą
alternatywą dla funkcjonującego do tej pory terminu „hard power”. Sam autor tłumaczy to pojęcie jako „zdolność otrzymywania tego, czego się chce, dzięki atrakcyjności
raczej, niż za pomocą przymusu lub zapłaty”1. Chodzi o wskazanie możliwości prowadzenia polityki zagranicznej przy zastosowaniu innych narzędzi, skupiających się
wokół prowadzenia dyplomacji kulturalnej2. Innym określeniem opisującym soft
power jest „siła uwodzenia”3, która musi być na tyle atrakcyjna, by wyznaczone cele
były osiągnięte. Należy podkreślić także, że najważniejszym aspektem „miękkiej siły”
jest kultura4. W tym kontekście dyplomacja kulturalna rozumiana jest jako propaganda, niekoniecznie tylko z negatywnym wydźwiękiem albo PR międzynarodowy5. Chodzi o stworzenie takiej kreacji własnej kultury, by stała się ona atrakcyjna także dla
innych.
Soft power w wydaniu Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL) nie odbiega wcale
od utartych już standardów prowadzenia tej polityki. Chiny mają jednak własną
definicję „miękkiej siły” jako „kultury, która skutecznie potrafi ugasić nieporozumienia i wrogość między ludźmi różnych ras”6. Cel soft power Chin określił w 2006 r.

1
2
3
4

5
6

J. S. Nye, Soft power. Jak osiągnąć sukces w polityce światowej, Warszawa 2007, s. 25.
Ibidem, s. 30.
Ibidem, s. 34.
B. Bojarczyk, Od dominacji kulturowej do soft power. Kultura w promocji państw, [w:] A. W. Ziętek (red.), Międzynarodowe stosunki kulturalne, Warszawa 2010, s. 132.
Ibidem, s. 133.
Słowa byłego przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej Hu Jintao wypowiedziane podczas jednej z wizyt na Uniwersytecie Studiów Międzynarodowych, zacytowane później przez
chińską gazetę „China Daily” w 2006 r.
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były przewodniczący ChRL Hu Jintao: „Kiedy ludzie tego świata poznają Chiny
lepiej, dowiedzą się, że harmonia jest istotną częścią chińskiej tradycji i nie stanowi zagrożenia dla reszty świata”. Soft power uznano za sposób ochrony interesów
Chin poprzez perswazję, a nie siłę, opartą na nauczaniu cudzoziemców, jak zrozumieć chińską perspektywę7.
Artykuł uwzględnia opis historycznych i współczesnych relacji polsko-chińskich. Dzieli się na trzy części. W pierwszej autorka odniosła się do okresu nawiązania oficjalnych stosunków dyplomatycznych i przedstawiła sytuację do przełomowych dla obu partnerów lat 90. XX w. W drugiej opisała z kolei współczesne relacje
Polski i Chin, zwracając uwagę na problemy we wzajemnej komunikacji oraz na
szansę leżącą w lepszym i bardziej owocnym dialogu. Wreszcie w części trzeciej
autorka odniosła się bezpośrednio do jednego z narzędzi soft power, jakim są Instytuty Konfucjusza w Polsce.

Historia stosunków kulturalnych między Polską a Chinami
Kultura to idealna płaszczyzna do porozumienia ponad podziałami, czego najlepszym dowodem jest historia stosunków kulturalnych między Polską a Chinami.
W tym przypadku – w przeciwieństwie do stosunków politycznych, gospodarczych
czy militarnych – rok 1989 nie wpływa w tak dużym stopniu na zmianę postanowień czy prowadzonych działań8. Warto podkreślić, że Polska była pierwszym krajem, który nawiązał stosunki kulturalne z Chinami. Umowa o współpracy kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową9 została podpisana
w Warszawie w dniu 3 kwietnia 1951 r.10 Od tej pory można mówić o narodzinach
oficjalnych stosunków kulturalnych pomiędzy stronami.
Porozumienie przewidywało utworzenie wspólnego komitetu, w skład którego wchodzić mieli przedstawiciele ministerstw kultury stron, mający kompetencję omawiania realizacji corocznych planów współpracy11. Obejmowały one
promowanie i pomoc dla różnych struktur oraz organów naukowo-badawczych,
współpracę między organizacjami naukowymi i kulturalnymi, organizowanie
wykładów na tematy związane z kulturą obu państw, wymianę naukową, w tym
kadry naukowej, studentów, dokumentów, wyników badań i problemów spo-

7

8

9

10
11

Strona internetowa Chińskiego Państwowego Biura Międzynarodowej Promocji Języka Chińskiego, http://english.hanban.org/ (data dostępu: 6 czerwca 2013).
Zarys historii chińsko-polskiej wymiany kulturalnej i współpracy, strona internetowa ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce, http://www.chinaembassy.org.pl/pol/wh/Nw/
t129187.htm (data dostępu: 6 czerwca 2013).
Umowa o współpracy kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową,
podpisana w Warszawie dnia 3 kwietnia 1951 r., Dz. U. z 1952 r., nr 14, poz. 84.
Ibidem.
Historia stosunków polsko-chińskich, strona internetowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Rzeczypospolitej Polskiej, http://www.pekin.msz.gov.pl/pl/wspolpraca_dwustronna/polityka/
historia_stosunkow_polskochinskich/ (data dostępu: 6 czerwca 2013).
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łecznych12. Charakterystyczne dla tego okresu było wzajemne uzgadnianie i dokładne planowanie każdej z form wymiany kulturalnej. Współpraca obejmowała również organizację wystaw, prezentowanie sztuk i przedstawień dla drugiego kraju,
popularyzowanie wydawnictw muzycznych i filmów, wzmacnianie współpracy
przedsiębiorstw filmowych, wymianę programów i audycji radiowych oraz kompleksową pomoc w działalności dziennikarskiej13. Jak ocenia ambasada ChRL w Polsce, przez cały okres lat 50. wymiana kulturalna i współpraca dynamicznie się rozwijały. Był to czas zrealizowania około 20 projektów wymian kulturalno-artystycznych14. Powstało także prężnie działające Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Chińskiej15.
Przez pierwszych siedem lat wymiany kulturalnej udało się też dokonać wielu tłumaczeń – zarówno publikacji, artykułów, jak i pozycji książkowych obejmujących
tematykę z zakresu polityki, ekonomii czy literatury16.
Rozwój wzajemnych stosunków został zakłócony w latach 60., kiedy relacje
pomiędzy stronami uległy pogorszeniu wskutek poparcia Polski dla radzieckich
zasad komunizmu w sporze na tym tle pomiędzy Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich a ChRL. Wymiernym tego efektem był rok 1966, kiedy to żadna ze
stron nie wysłała rządowej delegacji mającej utworzyć kolejny roczny plan zadań
i tym samym nie wypracowano programu wykonawczego na następny rok. Niepodpisanie tego dokumentu doprowadziło automatycznie do zerwania kontaktów
w sferze kultury między Polską a Chinami. Jak podaje strona internetowa ambasady ChRL w Polsce, od połowy lat 60. do końca lat 70. „ze względu na wpływ czynników międzynarodowych i Rewolucję Kulturalną wymiana kulturalna była zerwana na długi okres czasu [około 15 lat – K. D.]”17.
Powrót do przyjaznych stosunków nastąpił w latach 80., kiedy to obie strony
stopniowo wróciły do wymiany grup artystycznych, organizacji wystaw oraz festiwali filmowych. Doszło także do podpisania porozumienia przez ministerstwa edukacji Polski i Chin o wymianie nauczycieli języka oraz wspólnym wydaniu słownika
polsko-chińskiego, jak również protokołu o wymianie sportowej pomiędzy stronami18. Należy zauważyć, że oba państwa włożyły wiele wysiłku w normalizację wza12
13
14
15

16
17
18

Umowa o współpracy kulturalnej…, op.cit.
Zarys historii chińsko-polskiej wymiany…, op.cit.
Ibidem.
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Chińskiej powstało w 1957 r. w Gdańsku z inicjatywy społecznych działaczy z firm żeglugowych i spedycyjnych kierujących się potrzebą rozwijania wiedzy
o Chinach. Towarzystwo – po uzyskaniu osobowości prawnej w 1958 r. – miało swoje oddziały
w każdym województwie. Głównym jego zadaniem jest prowadzenie działalności promocyjnej
na rzecz pogłębiania przyjaznych stosunków między narodami obu krajów, wspieranie rozwoju
kontaktów i współpracy gospodarczo-handlowej, kulturalnej, oświatowej, naukowej, wymiany
sportowej i turystycznej. Zob. Historia, strona internetowa Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Chińskiej (za pośrednictwem Internet Archive), http://web.archive.org/web/20121018232215/
http://www.tppch.pl/historia.htm (data dostępu: 6 czerwca 2013).
Zarys historii chińsko-polskiej wymiany…, op.cit.
Ibidem.
Ibidem.
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jemnych stosunków, co z upływem czasu opłaciło się i przyniosło wymierne efekty.
W roku 1984 doszło do podpisania Chińsko-polskiego rządowego programu wymiany kulturalno-naukowej na lata 1985-1986. Od tego czasu mówić można o powrocie
wzajemnych stosunków do stanu sprzed 1960 r., co potwierdził szereg porozumień.
W 1986 r. podpisano w Pekinie Porozumienie dotyczące programu realizacji współpracy polsko-chińskiej w zakresie kultury i nauki na lata 1987-1988, następnie takie
samo na lata 1988-1989. Dało to początek rozwojowi wzajemnej współpracy na
płaszczyznach takich, jak kultura, sztuka, nauka, badania, sport, informacje czy
media. Doszło także do podpisania porozumień dotyczących programów wymiany.
Lata 80. niewątpliwie wyróżniły się liczbą organizowanych występów artystycznych
oraz wymianą poszczególnych wybitnych artystów19.
Przełomowe w kontekście transformacji ustrojowej dla Polski lata 90. postawiły pod znakiem zapytania relacje kulturalne pomiędzy stronami. Niezniechęcone Chiny dążyły jednak do ciągłości wspólnych stosunków i postanowień. Polska
także starała się, by zmiany wewnątrzpolityczne nie wpłynęły znacząco na zbudowane porozumienie i w lipcu 1991 r. doszło do podpisania Programu realizacji
porozumienia o współpracy kulturalnej i naukowej w latach 1991-1993. W 1994 r.
przedłużono je na lata 1994-1996. Znacząca w kontekście starań o zachowanie
wzajemnych stosunków była wizyta wiceministra kultury Chin w Polsce w 1994
r., podczas której obie strony zapewniły o chęci dalszego rozwoju kontaktów
i wymiany kulturalnej oraz wzmocnienia i pogłębiania wzajemnych przyjaźni
i zrozumienia. Należy jednak podkreślić, że mimo tych starań doszło do ochłodzenia stosunków – wymiana kulturowa nie była już tak intensywna, zaś projektów wykonawczych na poszczególne lata nie realizowano lub czyniono to z niepełnym zaangażowaniem20.
Obecnie za sprawą prowadzonej w myśli multilateralizmu „nowej dyplomacji
Chin”21 stosunki kulturalne między Polską a Chinami zmierzają w dobrym kierunku. Wciąż pozostaje jednak kilka aspektów, z którymi strona polska powinna sobie
poradzić, by wzajemne stosunki umocnić czy nawet zintensyfikować.

Współczesne stosunki kulturalne między Polską a Chinami
Jednym z większych wyzwań stojących przed Polską jest znaczna dysproporcja w liczbie studentów przyjeżdżających z Chin do niej i do innych państw Europy. Należy zauważyć, że gdy do Niemiec czy Wielkiej Brytanii corocznie przybywa ponad 30 tys. młodych Chińczyków, z polskiej oferty edukacyjnej korzysta
19
20
21

Ibidem.
Ibidem.
Termin odnosi się do określenia nowej jakości w postrzeganiu stosunków międzynarodowych
przez Chiny oraz do nowego sposobu realizacji celów polityki zagranicznej, które choć niezmienne od lat, mają być osiągane innymi, nowymi sposobami. Zob. R. Kwieciński, Nowa
Dyplomacja Chin na początku XXI w., Portal Spraw Zagranicznych PSZ.pl, http://www.psz.pl/
Rafal-Kwiecinski-Nowa-Dyplomacja-Chin-na-poczatku-XXI-w (data dostępu: 6 czerwca 2013).
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zaledwie 40022. Ta ogromna różnica to jednak równocześnie szansa, którą stwarzają zmiany konieczne, by tę dysproporcję zmniejszyć. Determinacja powinna być tym
większa, iż polskie szkoły wyższe weszły w okres niżu demograficznego i związany
z tym niedobór studentów – obecność chińskich mogłaby wpłynąć na poprawę sytuacji. Lekarstwem w tym przypadku mogą być również różnego rodzaju inicjatywy
związane z międzyuczelnianymi porozumieniami i wymianami. Dobrym przykładem jest np. funkcjonujące od 2009 r. międzyuczelniane Konsorcjum Michała
Boyma, które zrzesza pięć polskich uczelni23. Wymarzony efekt ma szansę zagwarantować także umowa międzyrządowa o współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego podpisana w grudniu 2011 r. w trakcie wizyty w Pekinie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Na jej mocy nastąpić ma coroczna
wymiana minimum 40 studentów przyjeżdżających na studia bądź staż24. Być może
przyczyni się to do pogłębionego poznania drugiego państwa i zaowocuje zwiększonymi wymianami studencką oraz naukową.
Polska znacznie zmieniła swoje podejście do zagadnienia promocji w Chinach
i budowania własnej marki. Od 2009 r. zaczęto opracowywać strategię promocji kultury Polski w Państwie Środka oraz realizować pierwsze projekty. Jednym z najbardziej udanych była wystawa polskiego pawilonu podczas EXPO w Szanghaju w 2011 r.
Celem Polski było przedstawienie się jako państwo pozytywne, optymistyczne
i otwarte. Chciano także wykazać wspólne cechy łączące oba kraje, głównie na tle
kulturalnym. Budynek, w którym znajdowała się polska wystawa, był zbudowany
na wzór wycinanki z ludowymi akcentami, która miała skojarzyć się Chińczykom
z ich tradycją robienia wycinanek podczas obchodów nowego roku. Nie zabrakło
także smoka – wspólnego symbolu obu państw, który zaśpiewał chińskiej publiczności „Sto lat” w języku polskim. Kolejnym elementem tworzenia pozytywnego
wizerunku Polski w Chinach jest wykorzystanie ogromnego dorobku Instytutu
Adama Mickiewicza działającego w Pekinie od 2009 r.25 Przedsięwzięcie wystawy
w ramach EXPO26, które okazało się dużym sukcesem oraz liczne inicjatywy Insty22

23

24

25

26

J. Szczudlik-Tatar, Stosunki Polska-Chiny. Stan i perspektywy, [w:] A. Gradziuk, P. Kugiel (red.),
Polska w wielobiegunowym świecie. Szanse i perspektywy rozwoju stosunków Polski z głównymi mocarstwami wschodzącymi, Warszawa 2012, s. 15-18.
Konsorcjum ma za zadanie reprezentować interesy uczelni polskich zainteresowanych prowadzeniem stałego i intensywnego dialogu ze strona chińską w celu zwiększenia współpracy.
Konsorcjum Michała Boyma jest obecnie współtworzone przez pięć szkół wyższych: Akademię
Leona Koźmińskiego w Warszawie, Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
w Warszawie, Politechnikę Łódzką, Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz
Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.
Wizyta Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego w Chińskiej Republice
Ludowej 18-22 grudnia 2011 roku – wymiar gospodarczy, s. 32, strona internetowa Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2068/141/1/broszura_polska4-ok.pdf (data dostępu: 6 czerwca 2013).
Strona internetowa Instytutu Adama Mickiewicza, http://www.azja.iam.pl/en.html?lng=pl
(data dostępu: 6 czerwca 2013).
Strona internetowa EXPO 2010, http://www.expo2010.com.pl/#/pl/exposition/pavilion / (data
dostępu: 6 czerwca 2013).
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tutu, jak np. zrealizowany w 2010 r. „Projekt Azja”27, przyczyniły się do promocji Polski i jej kultury.
Polska – chcąc odnieść sukces w promocji kultury – powinna wykazać się dużą
determinacją, zaangażowaniem i przede wszystkim cierpliwością. Najważniejszy
jest dialog międzypaństwowy, określanie i realizacja celów długoterminowych
a przede wszystkim działanie w wyznaczonej sferze i w określonych miejscach. Niemożliwe bowiem jest, by dotrzeć do każdego chińskiego miasta z polską kulturą,
dlatego ważny jest wybór obszarów największego zainteresowania i potencjału
w nawiązywaniu stałych stosunków. Polska jak na razie jest na dobrej do tego drodze,
lecz dalsze działania wymagają opracowania konkretnej strategii, w której zostałyby
określone najważniejsze cele i zadania. Zapotrzebowanie na nią jest ogromne, ponieważ ostatnim publicznym dokumentem definiującym politykę Polski wobec Chin jest
„Strategia RP w odniesieniu do pozaeuropejskich krajów rozwijających się” z 2004 r.28,
w której stosunki z Państwem Środka zostały określone jako priorytetowe wobec krajów Azji29. Bardzo ważne jest także dążenie do lepszego poznania Chin oraz niwelowania złego wizerunku tego państwa w polskich mediach.

Instytuty Konfucjusza – bezpośredni przejaw dyplomacji
kulturalnej Chin w Polsce i na świecie
Bez wątpienia Państwo Środka dokłada wszelkich starań, by swoje zaległości
Polska jak najszybciej nadrobiła. Bezpośrednim przejawem tej polityki są powstające w Polsce i na całym świecie Instytuty Konfucjusza. Możliwe jest to dzięki pracy
i zaangażowaniu Chińskiego Państwowego Biura Międzynarodowej Promocji Języka
Chińskiego (tzw. Hanban). Instytucja ta odpowiedzialna jest za projekt tworzenia
i opieki nad Instytutami Konfucjusza na całym świecie30.
Hanban utworzony został w 1987 r., by działać na rzecz popularyzacji języka
Chin i odpowiadać na zainteresowanie nim na świecie. Dodatkowo do jego kompetencji należą także współpraca naukowa, kulturalna, technologiczna i handlowa

27

28
29
30

„Projekt Azja” realizowany jest w Chinach od 2010 r. W pierwszym roku działalności łączył trzy
elementy: Dni Kultury Polskiej w Chinach, obchody roku CHOPIN 2010 oraz prezentację kultury polskiej w ramach Wystawy Światowej EXPO w Szanghaju. W 2011 r. działania skupiały się
na Pekinie i Tokio w związku z realizacją Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji 2011.
W 2012 r. natomiast punkt ciężkości skierowany był na działania w Republice Korei. Adresatami całego przedsięwzięcia są Chiny, Japonia i Korea, choć Instytut nie ukrywa swych ambicji,
by dotrzeć ze swoją działalnością do całego regionu Azji Wschodniej. Zob. Projekt Azja, strona
internetowa Instytutu Adama Mickiewicza (za pośrednictwem Internet Archive),
http://web.archive.org/web/20131111192257/http://iam.pl/pl/dzialalnosc/projekt-azja.html
(data dostępu: 6 czerwca 2013).
J. Szczudlik-Tatar, Stosunki Polska-Chiny…, s. 15-18.
Eadem, Polityka Chin wobec Europy Środkowej i Wschodniej, „Biuletyn” (PISM) 2011, nr 46, s. 2.
Strona internetowa Chińskiego Państwowego Biura Międzynarodowej Promocji Języka Chińskiego, op.cit.
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oraz wymiana studencka31. Biuro jest organizacją non-profit powołaną i działającą
przy Ministerstwie Edukacji Chińskiej Republiki Ludowej dla szerzenia zagranicznej
strategii chińskiej propagandy32. Szerzej zajmuje się tym także Międzynarodowa
Rada Języka Chińskiego, której jednym z najważniejszych zadań jest zarządzanie
Hanbanem33. Składa się ona z członków pochodzących z 12 państwowych ministerstw i komisji: Głównego Urzędu Rady Państwa, Urzędu Rady Stanu, Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Kultury,
Państwowej Komisji Rozwoju i Reform, Państwowej Administracji Filmu, Radia
i Telewizji, Państwowej Administracji Prasy i Publikacji oraz Biura Informacji Rady
Państwa.
Hanbanowi powierza się wiele zadań. Koordynuje on działalność placówek
Instytutu Konfucjusza na całym świecie z największym naciskiem na główną siedzibę w Pekinie, która ma stanowić wzór dla pozostałych. Dodatkowo musi stworzyć system nauczania języka chińskiego jako języka obcego oraz opracowywać
i promować pomoce dydaktyczne. Odpowiedzialny jest także za ustalanie standardów nauczania, przeprowadzania szkoleń dla kadry naukowej, wysyłanie chińskich
nauczycieli i wolontariuszy oraz promowanie i dbanie o jak największą zdawalność
egzaminu językowego Hanyu Shuiping Kaoshi. Do tego Hanban odpowiada ze prowadzenie strony internetowej, na której powinny znajdować się informacje na
temat działalności Instytutów Konfucjusza oraz materiały dydaktyczne pomocne
w nauce języka chińskiego34.
Instytuty Konfucjusza zajmują się nauczaniem języka oraz znaków chińskich
jedynie w zakresie uproszczonym. Powoduje to w pewnym stopniu zamknięcie ich
studentów na język chiński mandaryński, nie dając im szansy na poznanie tradycyjnego zapisu znaków do tej pory stosowanych w Hongkongu i na Tajwanie35.
Nazwa dla nowo powstałych Instytutów nie jest przypadkowa. Odwołanie się
w niej do jednego z największych i najbardziej popularnych starożytnych chińskich
filozofów ma ogromne znaczenie. Przywódcy wielu pokoleń przez ponad 20 wieków
krytykowali filozofię tego myśliciela. Także władzom komunistycznym kojarzył się
on z uosobieniem „feudalnych” chińskich tradycji, z którymi starali się walczyć. Krytyka Konfucjusza była także bardzo wyraźna w czasie rewolucji kulturalnej. Po tych
wydarzeniach zauważalny jest jednak wzrost zainteresowania starymi Chinami i ich
kulturą, zaś nieodłącznym elementem tego był właśnie Konfucjusz. Dziś uznany
31
32

33

34
35

Ibidem.
Ideologia, którą kieruje się Hanban, została zawarta w zagranicznej strategii chińskiej propagandy. Jej celem jest gloryfikacja chińskiej kultury oraz szerzenie jej na świecie, by walczyć
o różnorodność kulturową na każdym kontynencie. Generalnie Instytut ma za zadanie kultywować wiedzę i zainteresowanie językiem i kulturą Chin w państwach, które jej nie znają lub
powinny znać bardziej.
Strona internetowa Chińskiego Państwowego Biura Międzynarodowej Promocji Języka Chińskiego, op.cit.
Ibidem.
Ibidem.
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jest on oficjalnie za symbol kultury chińskiej, całkowicie wolny od kontrowersji,
kojarzony z ogromnym dorobkiem cywilizacyjnym Chin oraz – w krajach zachodnich – z nauką, skromnością i ogromną pokorą36.
Dzięki swojemu patronowi Instytuty Konfucjusza są znakiem towarowym
i marką samą w sobie, która – w odniesieniu do ich funkcjonowania – oznacza
wysoką jakość prowadzonych działań w ramach pracy placówek oraz rozpowszechniania idei i celów przez nie promowanych.
Pierwszy Instytut Konfucjusza otwarto 21 listopada 2004 r. w Seulu. Było to konsekwencją ustanowienia pilotażowej placówki w Taszkencie w czerwcu 2004 r.37 Wybór
pierwszego miasta-gospodarza Instytutu także nie był przypadkowy – wiązał się z historią i planami na przyszłość względem Korei Południowej, która była ostatnią częścią tradycyjnego chińskiego imperium, usuniętą spod jego jurysdykcji przez Japonię w wyniku wojny chińsko-japońskiej toczonej w latach 1894-1895. Wybór Seulu jako lokalizacji
pierwszego Instytutu Konfucjusza był wiadomością do wielu: Korei Południowej – iż
Chiny dążą do ponownego zbliżenia i nawiązania stałego, strategicznego partnerstwa;
Korei Północnej – iż nie może ona liczyć na braterskie więzi mimo komunistycznego
systemu; Japonii – iż teraz Chiny, wraz z zaprzyjaźnioną Koreą Południową, będą walczyć z jej agresją; USA – iż Korea Południowa to chińska, a nie amerykańska strefa
wpływów. Przekaz był prosty i bardzo oczywisty. Nie pozostawiał złudzeń, że projekt
Instytutów Konfucjusza to wyraz chińskiej propagandy, który ma na celu umocnienie
coraz silniejszej pozycji Państwa Środka na arenie międzynarodowej.
Hanban nie kryje swoich ambicji w tworzeniu nowych placówek i promowania
języka oraz kultury Chin na świecie. W swoich planach ma ustanowienie do końca
2020 r. ponad 1 tys. Instytutów Konfucjusza38. Obecnie najwięcej utworzonych jest
w USA, Japonii i Korei Południowej. Dzięki ogromnemu zainteresowaniu Instytutami szacuje się, że około 100 mln osób rozumie język chiński i potrafi się nim posługiwać na poziome komunikacyjnym. Nowym wyzwaniem dla Hanbanu jest, aby to
tempo utrzymać.
Cele Instytutów Konfucjusza nie kończą się jedynie na działalności kulturalnej.
Powinny skupiać się także na nawiązaniu i wspieraniu więzi handlowych, wymiany
badań oraz kadry naukowej, promowaniu nowego pomysłu prowadzenia polityki
zagranicznej i przejścia od hard power do soft power. Ważnym aspektem pracy Instytutów jest także dbałość o rozszerzanie wiedzy na temat nowych Chin, ich zwyczajów
oraz szeroko pojętej kultury, która nie ogranicza się jedynie do znajomości języka
i zachowań, ale obejmuje także historię i zrozumienie panujących tam zwyczajów39.
36
37

38

39

Ibidem.
Historia Instytutu Konfucjusza w Krakowie, strona internetowa Instytutu Konfucjusza w Krakowie, http://www.instytutkonfucjusza.uj.edu.pl/o-nas/historia (data dostępu: 6 czerwca 2013).
T. Domino, Instytut Konfucjusza – 500 placówek w 2020 roku, strona internetowa Chinanews.pl, http://www.chinanews.pl/919,instytut-konfucjusza-500-placowek-w-2020-roku/ (data
dostępu: 6 czerwca 2013).
Strona internetowa Chińskiego Państwowego Biura Międzynarodowej Promocji Języka Chińskiego, op.cit.
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Ukryte w zabiegach Instytutów Konfucjusza oraz całej działalności Hanbanu
soft power ma na celu zwiększenie wpływów Chin za granicą poprzez programy kulturalne i językowe. Jeden z członków amerykańskiej Rady Stosunków Zagranicznych w swoim artykule napisał, że „Pekin stara się przekonać świat o swoich pokojowych zamiarach”. Potwierdzeniem tej polityki są bez wątpienia działania mające
na celu organizowanie wystaw chińskiej sztuki nowoczesnej, koncertów popularnych piosenkarzy, przekłady literatury oraz wzrost liczby państwowych kanałów
informacyjnych czy promocja chińskich pakietów telewizyjnych za granicą.
Funkcjonowanie Instytutów Konfucjusza może odbywać się na trzy różne sposoby. Pierwszy możliwy wariant to zarządzanie Instytutem w całości przez centralę
w Pekinie. Druga możliwość to prowadzenie działalności Instytutu przy współpracy
z uczelniami z Chin (to właśnie ten model jest najbardziej popularny w Europie).
Ostatnim wariantem jest całościowe zarządzanie przez lokalne biura licencjonowane przez centralę w Pekinie40. Popularność drugiego wariantu nie jest przypadkowa.
Stwarza on najlepsze zabezpieczenie finansowe dla działających Instytutów, które
nie podlegają jedynie Hanbanowi. To właśnie dzięki temu rozwiązaniu sieć Instytutów Konfucjusza na świecie tak szybko się rozrasta i zyskuje na popularności.
Od 2008 r. działa i także prężnie rozwija się zupełnie nowa inicjatywa – Classroom Konfucjusz41. Pomysł – choć nowy – od razu zyskał ogromną popularność.
Celem projektu jest stwarzanie warunków do nauki języka chińskiego w szkołach
podstawowych i ponadpodstawowych. Działalność Classroom Konfucjusz odbywa
się przy wsparciu i pomocy Instytutów Konfucjusza. Placówki te mają za zadanie
pełnić funkcję mentora i opiekuna oraz czuwać nad dalszym rozwojem zainteresowania językiem i kulturą Chin w swoim mieście42.
Najważniejsza cecha Instytutów to otwartość, którą promują na każdym kroku.
Należy ją rozumieć szeroko, gdyż widoczna jest zarówno w wymiarze prowadzenia
placówek, jak i w odniesieniu do osób do których kierowana jest oferta edukacyjna.
Chodzi o to, by pojęcia języka i kultury Chin były jak najmocniej rozszerzane, zaś
omawiane aspekty dotyczyły niemal każdego zagadnienia związanego z tematyką
Państwa Środka. Ważne jest także to, aby Instytuty nie stały się hermetycznymi placówkami dostępnymi jedynie dla studentów. Ogromna jest potrzeba, aby każdy kto
zainteresowany jest nauką języka chińskiego, miał do niego dostęp właśnie w Instytucie Konfucjusza.

Podsumowanie
Chiny wykorzystują soft power, by przekonywać do swojej kultury i języka
coraz więcej państw. Jednym z najpopularniejszych przejawów realizowania tego
celu są tworzone na całym świecie Instytuty Konfucjusza – ambasady promocji języ40
41
42

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
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ka i kultury chińskiej. Przyglądając się przygotowanej ofercie placówek, także w Polsce, stwierdzić można, że idealnie wywiązują się z powierzonego im zadania.
Zdaniem autorki Chiny bardzo dobrze realizują swoją dyplomację kulturalną.
Dzięki zachowaniu takiego samego wymiaru prowadzenia jej na całym świecie jest
ona coraz popularniejsza i bardziej rozpoznawalna. Chiny zrezygnowały z różnorodnej formy promocji, a postawiły na jedno proste rozwiązanie – Instytuty Konfucjusza. Spełniają one najważniejsze założenia każdej polityki kulturalnej danego kraju,
zachowując przy tym swój indywidualny charakter, mając możliwość dopasowywania się pod zapotrzebowanie i wymagania poszczególnych państw. Dzięki takiej formie zauważalna jest większa ekspansja chińskiej kultury i języka na wszystkie kontynenty. Doprowadza to do sytuacji, w której coraz więcej osób chce i posługuje się
tym jednym z najtrudniejszych języków świata, zaś dystans kulturowy i strach przed
tym co nieznane znikają. W opinii autorki dzięki aktywnej działalności Instytutów
Konfucjusza w Polsce takie zmiany zachodzą także w niej.

Streszczenie
W artykule autorka wyjaśniła, jak za pomocą soft power Chiny dokonują ekspansji kulturalnej w Polsce oraz na czym polega zjawisko tzw. miękkiej siły.
Scharakteryzowała też stosunki kulturalne Polski i Chin od chwili nawiązania
po przełomowy rok 1989, przeanalizowała również ich współczesny stan
i realia. Lektura artykułu pozwala zrozumieć, w jaki sposób Chiny postrzegają
i wykorzystują soft power oraz jak ich działania przejawiają się w Polsce.
Dodatkowo wskazano w nim, jak Państwo Środka promuje swoją kulturę
w świecie.
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Polska polityka zagraniczna w programach
Sojuszu Lewicy Demokratycznej
w latach 2005-2011
Wprowadzenie
Partie polityczne pełnią rolę pośrednika między państwem a społeczeństwem.
Dla sprawujących władzę są źródłem wiedzy o sytuacji państwa, jego otoczenia międzynarodowego oraz o oczekiwaniach obywateli, pełnią także funkcję informacyjną
dla społeczeństwa o działaniach władz. „Wyrażenie potrzeb i interesów obywateli
wymaga uprzedniego ich ujawnienia, a następnie pewnego zorganizowania i hierarchizacji”1. Jest to proces formułowania programu politycznego, który ma artykułować interesy i potrzeby obywateli, wyrażać wolę polityczną narodu2.
Program ugrupowania wynika z jego ideologii, konkretnej sytuacji w państwie
i społeczeństwie, powinien przedstawiać propozycje zmian w przyszłości. Odnosi
się do rzeczywistości, którą poddaje krytyce, definiuje sprzeczności i trudności,
które „wymagają usunięcia za pomocą konkretnych sposobów ich przezwyciężania”3.
Polityka zagraniczna – jej charakter, zasięg, skuteczność – zależy w znaczącym
stopniu od ustroju konstytucyjnego i potencjału państwa. Zdaniem Romana Kuźniara wpływ na nią, obok instytucji państwa, ma również klasa polityczna i prezentowane przez nią doktryny i idee4.
Głównym kreatorem polityki zagranicznej pozostaje państwo, określają ją parlamenty, przywódcy, służba zagraniczna oraz partie polityczne. Należy zauważyć, że
rośnie aktywność podmiotów polityki zagranicznej niebędących organami państwa.
Zjawisko to nie oznacza utraty monopolu państwowego w tej dziedzinie, lecz zwięk1

2
3
4

J. Filipkowski, Ruchy polityczne, partie i stowarzyszenia, [w:] S. Opara, D. Radziszewska-Szczepaniak, A. Żukowski (red.), Podstawowe kategorie polityki, Olsztyn 2005, s. 253.
R. Herbut, Teoria i praktyka funkcjonowania partii politycznych, Wrocław 2002, s. 19.
Z. Narski, Gospodarka i Kryzys Partii Politycznej, Toruń 2007, s. 141.
R. Kuźniar, Wewnętrzne uwarunkowania polskiej polityki zagranicznej, [w:] R. Kuźniar,
K. Szczepaniak (red.), Polityka zagraniczna RP 1989-2002, Warszawa 2002, s. 42.
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szenie udziału w niej społeczeństwa – za pośrednictwem demokratycznych procedur, organizacji pozarządowych, grup interesu i partii politycznych5. Z tych względów, zdaniem autora, cenne jest przedstawienie dorobku programowego ugrupowań politycznych, ich wizji polityki zagranicznej Polski.
Autor postawił sobie za cel przedstawienie koncepcji polskiej polityki zagranicznej w programach wyborczych6 partii Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD). Analiza dokumentów obejmuje swoim zakresem lata 2005-20117, a zatem okres trzech
elekcji parlamentarnych. W tym okresie następowała zmiana pozycji ugrupowania
na scenie politycznej, a tym samym jego wpływu na kierunek i realizację polskiej
polityki zagranicznej, jednak w ocenie autora wspólnym mianownikiem jest fakt
pozostawania SLD w opozycji sejmowej, bez znaczących szans na udział i wpływ na
rządzenie. Taka pozycja partii, zdaniem autora, pozwala jej jednak na określenie pełnej wizji miejsca i roli Polski w stosunkach międzynarodowych bez ryzyka, jakie niesie za sobą sprawowanie władzy i konieczność dostosowania programu do aktualnej
sytuacji międzynarodowej oraz niespełnienia obietnic wyborczych.
Z racji charakteru artykułu autor skoncentrował się na analizie dokumentów
programowych, pomijając ich części niedotyczące spraw zagranicznych. Ponadto
pominął diagnozy wówczas występujących sytuacji oraz krytyczne uwagi dotyczące
pozostałych uczestników sceny politycznej.
Sojusz Lewicy Demokratycznej jako partia powstał w 1999 r.8 w wyniku przekształcenia składającej się z kilkudziesięciu podmiotów koalicji wyborczej o tej
samej nazwie, w której przewodnią rolę odgrywała Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej. W deklaracji ideowej SLD określił się jako partia lewicowa, zaś pierwszy
program wyborczy pojawił się w 2001 r. przed wyborami parlamentarnymi. Wówczas, w koalicji z Unią Pracy, Sojusz uzyskał wynik 41,04% głosów, co przełożyło się
na 216 mandatów poselskich i 75 senatorskich. Tym samym SLD przeszedł z opozycji do ław rządowych, choć nie z wynikiem pozwalającym na samodzielne rządzenie. Uzyskanie większości było możliwe dopiero dzięki sformułowaniu koalicji
z Polskim Stronnictwem Ludowym, trwającej do 2003 r.
Działalność Sojuszu i rządu krytycznie oceniało społeczeństwo, zarzucając
przede wszystkim sposób sprawowania władzy, niedotrzymywanie obietnic wyborczych9, afery i skandale oraz udział w wojnie w Iraku, co skutkowało spadającymi
notowaniami.
5

6

7

8

9

R. Podgórzańska, Ł. Tomczak (red.), Wybrane zagadnienia polityki zagranicznej Polski po 1989
roku, Szczecin 2006, s. 7-9.
Wyjątek stanowi „Konstytucja programowa SLD”, która nie jest programem przygotowanym na
konkretne wybory, o czym mowa w dalszej części artykułu.
Szerzej na temat polityki zagranicznej w programach SLD w latach 1989-2005 (m.in. w okresie
sprawowania władzy przez tę partię) – zob. Polityka zagraniczna w myśli programowej Sojuszu
Lewicy Demokratycznej, [w:] R. Podgórzańska, Ł. Tomczak (red.), op.cit., s. 69-82.
Deklaracja założycielska została podpisana 15 kwietnia 1999 r., zaś 26 kwietnia 1999 r. SLD
został zarejestrowany jako partia polityczna.
Istotny wpływ miał na to stan finansów publicznych odziedziczonych po poprzednim rządzie
Akcji Wyborczej Solidarność kierowanym przez premiera Jerzego Buzka – tzw. dziura Bauca.
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W obliczu nieprzychylnej sytuacji dotychczasowy przewodniczący partii i szef
rządu Leszek Miller ustąpił z pierwszej funkcji, co rozpoczęło karuzelę nazwisk na
tym stanowisku oraz wkrótce podał się do dymisji z funkcji Prezesa Rady Ministrów. Wobec spadających notowań podjęto próby ratowania jedności ugrupowania
zakończone fiaskiem – grupa działaczy skupiona wokół Marka Borowskiego założyła w 2004 r. partię Socjaldemokracja Polska. Dla ratowania ugrupowania przed zejściem ze sceny politycznej zapadła decyzja o radykalnej zmianie – odmłodzeniu kierownictwa partii10.
SLD u progu wyborów parlamentarnych w 2005 r. znajdował się w trudnej sytuacji ugrupowania kończącego czteroletni okres rządzenia ze spadającym poparciem
społecznym. Od wyborów z 2001 r. odbywała się w partii szeroka dyskusja programowa, która związana była z koniecznością przełożenia wartości na program, niepozostająca poza nurtem europejskiej debaty o przyszłości lewicy w zmieniających
się warunkach. Wydawało się, że skuteczną drogą do odbudowy pozycji Sojuszu
będzie powrót do lewicowych korzeni11.

Wybory parlamentarne w 2005 r.
SLD przyjął na wybory w 2005 r. dwa dokumenty: „Manifest wyborczy Sojuszu
Lewicy Demokratycznej” oraz deklarację programową zatytułowaną „Sprawiedliwość społeczna i praca”12. W pierwszym Sojusz nie odwoływał się bezpośrednio do
spraw międzynarodowych, podkreślał jedynie fakt silnej pozycji Polski w Unii Europejskiej (UE) dzięki akcesji na „możliwie najlepszych warunkach”, co w ocenie tej
partii było jej zasługą13. Z kolei w deklaracji „Sprawiedliwość społeczna i praca”,
w rozdziale piątym – „Więcej Europy w Polsce – więcej Polski w Europie” – SLD podkreślił – będącą równocześnie wyzwaniem – szansę na podniesienie poziomu życia
w kraju i pozycji Polski w zjednoczonej Europie, jaką miało być członkostwo w UE.
Sojusz opowiedział się za umacnianiem Unii Europejskiej, wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa, koncepcją „Europy socjalnej”, wspólnym – z europejskimi
partnerami – nadawaniem „postępowego charakteru procesom globalizacji”14. Partia
postulowała również przyjęcie Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy,

10

11

12
13

14

W. Gładkiewicz, Sojusz Lewicy Demokratycznej, [w:] K. Paszkiewicz (red.), Partie i koalicje polityczne III Rzeczpospolitej, Wrocław 2004, s. 161-166.
W. Wojtasik, Stamtąd do wieczności. Ewolucja programowa SLD 1991-2006, [w:] Ł. Tomczak
(red.), Polska lewica u progu XXI wieku, Wrocław 2008, s. 58-59.
Idem, Lewica i prawica w Polsce. Aspekty ekonomiczno-społeczne, Sosnowiec 2011, s. 87.
Manifest wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej, strona internetowa Sojuszu Lewicy Demokratycznej, http://www.sld.org.pl/public/ckfinder/userfiles/files/Manifest_wyborczy_SLD_2005.txt
(data dostępu: 20 maja 2013).
Sprawiedliwość Społeczna i Praca Programowa Deklaracja Wyborcza Sojuszu Lewicy Demokratycznej w wyborach 2005 r., strona internetowa Sojuszu Lewicy Demokratycznej, http://www.sld.org.
pl/public/ckfinder/userfiles/files/Deklaracja_Programowa_2005.txt (data dostępu: 20 maja
2013).
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nie zapominając o przyjaznych stosunkach z sąsiadami i „należnym miejscu” Polski
w Europie15.
Kwestie polityki zagranicznej w programach z 2005 r. zostały przedstawione
lakonicznie, podniesiono jedynie problematykę integracji europejskiej. Wynikało
to, po pierwsze, z faktu oddawania władzy i perspektywy obecności w opozycji pozaparlamentarnej16, po drugie, z przyjętej strategii wyborczej. W ocenie autora SLD
w tych wyborach upatrywał szansy w przedstawieniu siebie jako proeuropejskiego
ugrupowania, które utorowało Polsce drogę do i w UE, starając się w ten sposób
zmienić wizerunek skorumpowanej partii władzy.

„Konstytucja programowa SLD”
Kolejnym ważnym dokumentem była „Konstytucja programowa SLD”, którą
jako jedyną przyjęto w wewnątrzpartyjnym referendum. Nie był to program przygotowany do konkretnej elekcji, lecz „spoiwo, pewien kręgosłup ideowy”17.
Dokument dotyczył w istocie zagadnień społeczno-gospodarczych, nie odnosił
się literalnie do polityki zagranicznej. W jego wstępie odnaleźć można podkreślenie
pozytywnego stosunku Sojuszu do integracji europejskiej, deklarację gotowości
i braku oporu ze strony formacji do współpracy na rzecz tworzenia „nowoczesnej
i socjalnej” UE oraz „pogłębienia integracji politycznej Europy”18.
„Konstytucja…” proponowała cztery „zwroty polityczne”, w kierunku których
SLD zamierzał organizować swą polityczną aktywność. Istotny z perspektywy polityki zagranicznej był „zwrot intelektualny”, który miał nastąpić w kierunku „sporów
i wartości współczesnej lewicy”, ogniskujących się wokół wyzwań stawianych przez
rozwój cywilizacyjny ludzkości w dobie globalizacji. Zdaniem Sojuszu konieczne
było zmierzenie się z takimi wyzwaniami, jak „bezkarność kapitału i regionalny
wyzysk”19. Zdaniem autora pokazywało to krytyczny stosunek formacji do swobody
procesu globalizacji, co mogło nieść za sobą skłonność do proponowania rozwiązań
regulujących to zjawisko.
Ponadto „Konstytucja programowa SLD” definiowała sześć zasad, wśród których jedna dotyczyła wizji Polski w UE. W ocenie partii Unia to wspólnota polityczna, socjalna i solidarna, której cel nadrzędny to rozwój i dobrobyt państw członkowskich. Miarą sukcesu UE miała być kondycja społeczno-gospodarcza jej najsłabszych członków. SLD zdefiniował rolę Polski jako bycie aktywnym państwem opowiadającym się za szerszą integracją polityczną Unii, a także utrzymywaniem i roz15
16
17

18

19

Ibidem.
Sondaże przedwyborcze nie dawały SLD nawet szans na przekroczenie progu wyborczego.
SLD zapowiada zdecydowany zwrot w lewo, serwis informacyjny wiadomosci.wp.pl,
http://www.wiadomosci.wp.pl/wid,8818101,drukuj.html (data dostępu: 16 maja 2013).
Konstytucja programowa SLD, strona internetowa Rady Powiatowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Kędzierzynie-Koźlu, http://www.sldkkozle.pl/index.php?option=com_ontent&view
=article&id=100&Itemid=105 (data dostępu: 31 maja 2013).
Ibidem.
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wijaniem partnerskich stosunków ze wszystkimi państwami. Sojusz równocześnie
podkreślał swoje zaangażowanie we współpracę z ponadnarodowymi organizacjami
politycznymi20 – Partią Europejskich Socjalistów (PES) i Międzynarodówką Socjalistyczną21.
W „Konstytucji programowej SLD” zagadnienia polityki zagranicznej przedstawione zostały wyłącznie z perspektywy współpracy w ramach UE i w stosunku do
kwestii polityki wewnętrznej były zmarginalizowane. Opinię Sojuszu w sprawach
zagranicznych bardzo dobrze oddaje ocena zawarta w dokumencie, określająca
nowoczesne państwo jako takie, które „potrafi wraz z innymi państwami i społeczeństwami tworzyć zjednoczoną Europę”22.

Wybory parlamentarne w 2007 r. – Lewica i Demokraci
Wybory parlamentarne w 2007 r., zarządzone w wyniku skrócenia piątej
kadencji Sejmu, scementowały lewą stronę sceny politycznej w postaci koalicji
Lewica i Demokraci (LiD), zrzeszającej SLD, Socjaldemokrację Polską, Unię Pracy
i Partię Demokratyczną. W tej sytuacji Sojusz nie występował z samodzielnym
programem wyborczym, ale bez wątpienia – jako największy podmiot aliansu –
miał wpływ na tezy zawarte w dokumencie „100 konkretów. Program Lewicy
i Demokratów”, który – jak jego nazwa wskazuje – został zaprezentowany w punktach skupionych w konkretnych obszarach. W rozdziale „Polityka zagraniczna. Polska w Europie” (punkty od 91 do 98) zapowiadano wprowadzenie Polski do stref
Schengen i euro, odbudowę stosunków dwustronnych z Francją i Niemcami, aktywizację Grupy Wyszehradzkiej, poparcie wprowadzenia wspólnej polityki zagranicznej UE oraz dla wspólnej polityki energetycznej i świadczeń społecznych na
całym obszarze Unii. Postulowano również wyprowadzenie polskich wojsk z Iraku
do końca 2007 r.23
Partie-sygnatariusze porozumienia koalicyjnego – w deklaracji programowej
„Polska przyjazna i nowoczesna”, także przygotowanej na elekcję parlamentarną
w 2007 r. – nawoływały do dalszej integracji europejskiej (Ukraina, kraje bałkańskie)
i wzmocnienia UE poprzez jej reformy instytucjonalne. Koalicja postulowała przy20
21

22
23

Ibidem.
Zdaniem autora warto odnotować, że 23 maja 2013 r. w Lipsku, podczas obchodów 150-lecia
Socjaldemokratycznej Partii Niemiec, przedstawiciele 70 partii socjalistycznych i socjaldemokratycznych z całego świata podpisali porozumienie o powstaniu nowej organizacji – Postępowego Sojuszu (Progressive Alliance), co było związane z falą krytyki działalności Międzynarodówki Socjalistycznej. Zob. W Lipsku powstała międzynarodowa organizacja socjaldemokratów,
strona internetowa Sojuszu Lewicy Demokratycznej, http://www.sld.org.pl/aktualnosci/6591w_lipsku_powstala_miedzynarodowa_organizacja_socjaldemokratow.html (data dostępu:
31 maja 2013).
Konstytucja programowa SLD, op.cit.
100 Konkretów Program Lewicy i Demokratów, strona internetowa Sojuszu Lewicy Demokratycznej we Włocławku, http://www.sld.q4.pl/page.php?ful=1&id=320&sit=5 (data dostępu:
8 stycznia 2014).
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wrócenie Polsce wizerunku kraju „przewidywalnego, przyjaznego i zdolnego do
współdziałania z innymi państwami”24.
Zdaniem autora programy LiD nieznacznie odbiegały od propozycji programowych formułowanych od 2005 r., niemniej zawierały więcej odniesień do stosunków dwustronnych oraz precyzowały postulaty zacieśniania integracji europejskiej.
Większa konkretyzacja założeń programowych wynikała nie tylko z różnic w wyborczym charakterze programu LiD (np. w stosunku do „Konstytucji programowej
SLD”), ale również z sytuacji politycznej, w jakiej znajdowała się ta koalicja wyborcza. „100 konkretów…” powstało bowiem w okresie, w którym prognozowano,
także sondażowo, jej trzecią największą liczebnie reprezentację w przyszłym parlamencie oraz że bez niej nie będzie możliwa koalicja rządowa. Był to zatem, w ocenie autora, swoisty przewodnik do sprawowania władzy.

Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 r.
SLD – jako ugrupowanie należące do Partii Europejskich Socjalistów – podczas
wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2009 r. deklarowało pełne poparcie dla
„Manifestu PES” przygotowanego specjalnie na tę elekcję. Dokument, będący
w istocie wspólnym dla całej rodziny partii socjalistycznych i socjaldemokratycznych w UE, koncentrował się na meandrach integracji europejskiej, jej zakresie,
instytucjonalizacji, wymiarach ekonomicznym i społecznym. „Manifest PES” postulował, by UE była globalnym graczem o silnym i spójnym wewnętrznie głosie – stąd
propozycja wzmocnienia pozycji wysokiego przedstawiciela UE ds. wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Przed Unią postawiono także rolę globalnego orędownika pokoju i bezpieczeństwa (przy współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych – ONZ), zwolennika rozbrojenia i zakazu proliferacji broni masowego rażenia. Sama UE miała zmierzać w kierunku rozwoju współpracy obronnej i stworzenia
nowego mechanizmu współdziałania z Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego
(North Atlantic Treaty Organization – NATO) oraz dążyć do rozwoju współpracy ze
swoimi sąsiadami – krajami basenu Morza Śródziemnego i Bałkanów Zachodnich,
kontynuować proces negocjacyjny z Turcją oraz wspierać Partnerstwo Wschodnie.
W polityce globalnej „Manifest PES” postulował strategiczne partnerstwo z USA,
rozbudowę relacji handlowych z Chinami, zacieśnienie współpracy z Indiami25.
Wspólny dokument programowy europejskich socjalistów i socjaldemokratów,
który także sygnowało SLD, pokazywał wizję, w stronę której winne było zmierzać
współdziałanie państw, w tym także Polski, na kontynencie europejskim. Wskazywał także na współpracę zewnętrzną UE, choć nie określał konkretnie, w którym
kierunku, za wyjątkiem literalnie wskazanej Chorwacji, miało zmierzać dalsze roz24

25

Polska przyjazna i nowoczesna. Lewica i Demokraci – deklaracja programowa, [w:] Ł. Tomczak
(red.), Polska lewica u progu XXI wieku, Wrocław 2008, s. 159-160.
Po pierwsze, człowiek. Nowy kierunek dla Europy, strona internetowa Sojuszu Lewicy Demokratycznej, http://www.sld.org.pl/public/ckfinder/userfiles/files/pes_2009.pdf (data dostępu:
31 czerwca 2013).
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szerzanie Unii. Dokument PES to ciekawy przejaw myśli programowej o zasięgu
europejskim, który również, w ocenie autora, należy uznać za dorobek SLD.

Wybory parlamentarne w 2011 r.
Ostatni program wyborczy SLD, który autor poddał analizie, to dokument
„Jutro bez obaw. Program dla Polski” przygotowany na wybory parlamentarne
w 2011 r. Spośród trzech jego części – „Państwo”, „Społeczeństwo”, „Gospodarka” –
w pierwszej znajduje się rozdział „Polska w świecie. Polska w Unii Europejskiej”,
który dotyczy polityki zagranicznej. W jego wstępie odnaleźć można podkreślenie
dotychczasowych dokonań Sojuszu: „Ponosząc odpowiedzialność za państwo,
Sojusz Lewicy Demokratycznej zawsze przykładał wielką wagę do skutecznego prowadzenia polskiej polityki zagranicznej. To właśnie w okresie dwukrotnych rządów
lewicy Polska stała się członkiem Unii Europejskiej (2004 r.) oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – elitarnego klubu państw Zachodu (1996 r.). Wówczas też Polska została zaproszona do członkostwa w NATO (1997 r.)”26.
Zagadnienia dotyczące polityki zagranicznej podzielono na podrozdziały
w zależności od zakresu przedmiotowego i geograficznego. W pierwszym z nich –
„Przyjazna Polska, otwarta na świat” – SLD postulował stworzenie spójnej „Strategii
polityki zagranicznej RP” w oparciu o interesy narodowe oraz strategiczne i operacyjne planowanie. Dokument miał powstać w wyniku konsultacji i konsensusu ze
wszystkimi siłami politycznymi w kraju. Zdaniem Sojuszu Polska powinna była
wypracować czytelne stanowisko – wizję przyszłości integracji europejskiej, a także
w sprawie nowego ładu międzynarodowego uwzględniającego sytuację w sferze społeczno-gospodarczej. Przed służbą zagraniczną postawiono większe niż do tej pory
zadanie zaangażowania w promocję polskiej przedsiębiorczości, wymiany handlowej i działalności inwestycyjnej. SLD opowiedział się ponadto za określeniem polskiej polityki migracyjnej jako otwartej, humanitarnej, pozwalającej uniknąć alienacji imigrantów. Sojusz deklarował się za wycofaniem polskich wojsk z Afganistanu
do 2014 r. oraz odbudową stosunków z krajami spoza obszaru euroatlantyckiego.
Z kolei politykę zagraniczną Polski SLD chciał „uspołecznić” – poprzez rozbudowę
zaplecza doradczego, w oparciu o środowiska eksperckie i akademickie oraz współdziałanie z organizacjami pozarządowymi. Partia była przeciwna różnicowaniu środowisk polonijnych, zakładała też zintensyfikowanie obrony praw Polaków za granicą, szczególnie na Litwie i Białorusi27.
W kolejnym podrozdziale – „Polityka europejska” – SLD opowiedział się za
umacnianiem europejskiej solidarności oraz budową partnerskich relacji z największymi krajami UE – tymi mającymi decydujący głos w sprawie kształtu i kierunku
integracji europejskiej, by współuczestniczyć w tym procesie. Sojusz postulował
26

27

Jutro bez obaw. Program dla Polski, s. 75, strona internetowa Sojuszu Lewicy Demokratycznej,
http://www.sld.org.pl/public/ckfinder/userfiles/files/program_sld.pdf (data dostępu: 8 stycznia
2014).
Ibidem, s. 78-79.
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jego pogłębianie, przy równoczesnym ograniczeniu tzw. deficytu demokracji
w instytucjach UE i nadaniu większych uprawnień Parlamentowi Europejskiemu.
Zdaniem SLD Polska powinna była przeciwdziałać zamykaniu się państw strefy
euro we własnym kręgu, zaś sama jak najszybciej spełnić kryteria przyjęcia wspólnej waluty. Sojusz proponował wypracowanie nowych form integracji europejskiej, będących odpowiedzią na kryzys finansowy. Partia uważała za konieczne
wspieranie rozwoju i czynne uczestnictwo we wspólnej polityce zagranicznej
i bezpieczeństwa UE, podniesienie zdolności operacyjnych wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, a także wypracowanie porozumienia UE i NATO w dziedzinie obronności28.
Polityka wobec najbliższego otoczenia międzynarodowego zdominowała podrozdział „Relacje z sąsiadami i innymi państwami Europy Środkowo-Wschodniej”.
Dużą wagę SLD przywiązywał do stosunków dwu- i trójstronnych z Niemcami
i Rosją. Proponowano umacnianie relacji z Berlinem na fundamencie integracji
europejskiej, a także utworzenie, na wzór Trójkąta Weimarskiego, analogicznej organizacji obejmującej Warszawę, Berlin i Moskwę pod nazwą Trójkąta Kaliningradzkiego, będącego pomostem współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego między Rosją a NATO29. Kwestia współpracy z Federacją Rosyjską pojawiła
się również w kontekście propozycji szerszego otwarcia Obwodu Kaliningradzkiego
na przepływ ludności i towarów z polskich regionów przygranicznych. Stałym elementem polskiej polityki zagranicznej miał być rozwój stosunków dwustronnych
z krajami Europy Środkowo-Wschodniej oraz zacieśnianie współpracy w Grupie
Wyszehradzkiej30.
SLD we wstępie do podrozdziału „Stosunki transatlantyckie i globalne” uznał
sojusz i wszechstronną współpracę ze Stanami Zjednoczonymi za należące do
żywotnych interesów Polski. Bezpieczeństwo kraju miało zależeć od pogłębienia
współpracy wojskowej w ramach NATO, nie zapominając o UE jako gwarancie europejskiego bezpieczeństwa. W sprawach globalnych SLD postulował reformę kluczowych międzynarodowych instytucji politycznych i gospodarczych: ONZ, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Banku Światowego i Światowej Organizacji Handlu. Świat według SLD miał być w większym stopniu oparty na demokracji i poszanowaniu praw człowieka oraz bardziej sprawiedliwy dzięki wsparciu państw rozwijających się. Sojusz deklarował politykę dalszego zaangażowania w misjach stabilizacyjnych i pokojowych pod egidą ONZ, dążąc do przekazania konstytucyjnych kompetencji w zakresie użycia polskich wojsk za granicą w ręce Sejmu. Partia chciała lepszych relacji z krajami Azji, Afryki i Ameryki Południowej – opartych na współpracy
ekonomicznej ze „wschodzącymi rynkami”, szczególnie z krajami BRICS (Brazylią,
Rosją, Indiami, Chinami, Republiką Południowej Afryki). Zdaniem SLD Polska
powinna była też w większym stopniu brać pod uwagę relacje z regionalnymi lide28
29
30

Ibidem, s. 79-82.
Ibidem, s. 83.
Ibidem.
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rami gospodarczymi – z krajami Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej, Turcją i Koreą Południową31.
Warto zauważyć, że program SLD przedstawiony w 2011 r. był najobszerniejszym spośród wszystkich porównywanych od 2005 r. i zarazem w największym
stopniu skonkretyzowanym. Wszechstronnie podejmował tematykę, zakres i kierunki rozwoju polskiej polityki zagranicznej. Niemniej w dużym stopniu powtarzał
lub konkretyzował tezy programowe stawiane w latach wcześniejszych, choć nie
można było odmówić temu dokumentowi aktualności.
Kompleksowy charakter programu i stopień jego konkretyzacji świadczą,
podobnie jak o deklaracji LiD z 2007 r., że SLD przygotowywał się do współrządzenia krajem. Zdaniem autora przedwyborcze sondaże oraz ówczesne deklaracje polityków dawały szansę na wynik wyborczy pozwalający na wejście do koalicji rządowej. Rezultat elekcji parlamentarnej z 9 października 2011 r. rozwiał jednak nadzieje Sojuszu na sprawowanie władzy w tej kadencji.

Podsumowanie
Zdaniem autora przedstawione programy SLD z lat 2005-2011 w sferze polityki
zagranicznej Polski zdecydowanie koncentrowały się na jej obecności w strukturach
europejskich i euroatlantyckich. Dokumenty programowe Sojuszu mieściły się
w pojmowaniu przyszłości kontynentu przez europejską rodzinę partii socjalistycznych i socjaldemokratycznych. W przedstawionych tezach brak jest jednak krytycznego spojrzenia na funkcjonowanie UE, traktowanej jako nadzieja na ustabilizowanie europejskiego ładu międzynarodowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa (choć
warto podkreślić przywiązanie SLD jako partii o rodowodzie postkomunistycznym
do NATO). Ważny w ocenie autora jest stosunek partii do sąsiadów i innych krajów
Europy Środkowo-Wschodniej, oparty na dobrosąsiedzkiej współpracy i partnerstwie oraz realistyczny i pragmatyczny pogląd na relacje z Rosją, pozbawiony negatywnych emocji dominujących w polskiej przestrzeni publicznej i środkach masowego przekazu.
W zakresie głównych celów, kierunków i zadań polskiej polityki zagranicznej
po 1989 r. istniała zgoda głównych sił politycznych kraju, zapewniając jej tym
samym kontynuację, stabilność, przewidywalność, co z kolei spotykało się z szacunkiem i prestiżem Polski w środowisku międzynarodowym32. Autor zalicza SLD
do partii, które polską politykę zagraniczną prowadziły w zgodzie z wypracowanym
kompromisem co do jej głównych kierunków. Także programy wyborcze z lat 20052011 potwierdzają tę tezę. Warto podkreślić, w ocenie autora, że nie sposób empirycznie zbadać, czy przedstawione apele wyborcze doczekałyby się realizacji, gdyż
o tym zdecydowałaby praktyka rządzenia w konkretnej sytuacji międzynarodowej,
tymczasem SLD pozostaje partią opozycyjną.
31
32

Ibidem, s. 84-85.
R. Kuźniar, op.cit., s. 29.
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Streszczenie
W artykule autor skoncentrował się wokół zagadnienia polskiej polityki zagranicznej w programach wyborczych i manifestach programowych partii politycznej Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD). Właściwe rozważania poprzedzono teoretycznym wstępem stanowiącym o roli programu wyborczego partii oraz o udziale w prowadzeniu polityki zagranicznej podmiotów pozapaństwowych, w tym ugrupowań politycznych. W artykule podjęto analizę dokumentów programowych SLD z lat 2005-2011 – okresu pozostawania w opozycji parlamentarnej – które zostały przedstawione podczas kampanii przed
wyborami parlamentarnymi w latach 2005, 2007 i 2011. Uzupełnieniem tego
obrazu jest „Konstytucja programowa SLD”, a także manifest Partii Europejskich Socjalistów sprzed wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2009 r.
W podsumowaniu dokonano pozycjonowania SLD na scenie politycznej – krajowej i międzynarodowej – oraz oceny stosunku tej partii do sąsiadów, zagadnień europejskich i głównych kierunków polskiej polityki zagranicznej.
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Współczesne dylematy i przyszłość
konstruktywizmu w naukach o stosunkach
międzynarodowych
Wprowadzenie
Stosunki międzynarodowe należą do jednych z najdynamiczniej rozwijających
się dziedzin wiedzy. Jest to nauka wyrosła przede wszystkim na gruncie naukowych
obserwacji aktualnych wydarzeń międzynarodowych. Jak powiedział Józef Kukułka:
„W sensie poznawczym pojęcie »stosunki międzynarodowe« kojarzy się z gałęzią
wiedzy, która stanowi odbicie realnego życia międzynarodowego, odrębny przedmiot na studiach politologicznych i niektórych innych oraz samodzielną dyscyplinę
naukowo-badawczą”1.
Zajmowanie się stosunkami międzynarodowymi niewątpliwie daje dużą satysfakcję, ponieważ prowadzi w efekcie do uświadomienia sobie swojego miejsca
w otaczającej nas rzeczywistości. Nie można zapomnieć jednak, że jest to nauka,
więc musi ona sprostać wymogom naukowości, do których należy m.in. obecność
ustrukturyzowanej za pomocą teorii wiedzy na dany temat. W omawianym przypadku jest to teoria stosunków międzynarodowych. Ze względu na fakt dynamicznie rozwijającej się wiedzy w tym zakresie, autorka postanowiła zająć się aspektem
teoretycznym stosunków międzynarodowych i przeanalizować jedną z bardziej interesujących teorii, jaką jest konstruktywizm.
Artykuł zaczyna się od nakreślenia krótkiej historii procesu krystalizowania się
paradygmatu konstruktywistycznego na gruncie stosunków międzynarodowych
oraz wskazania jego teoretycznych inspiracji. W kolejnej części zarysowana została
dynamika oraz różnorodność nurtów w obrębie omawianej perspektywy. Następnie
autorka wskazała na podstawowe dylematy, z którymi przyjdzie się w przyszłości
zmierzyć konstruktywistom: po pierwsze, dylemat ontologiczny związany z dookreśleniem przedmiotu ich zainteresowania; po drugie, dylemat epistemologiczny
dotyczący różnych uwarunkowań sposobu poznawania rzeczywistości międzynaro1

J. Kukułka, Teoria stosunków międzynarodowych, Warszawa 2000, s. 133.
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dowej; po trzecie, dylemat aksjologiczny, czyli aksjonormatywne zakorzenienie
refleksji konstruktywistycznej; po czwarte, dylemat pragmatyczny dotyczący praktycznego znaczenia badań zakorzenionych w tym paradygmacie oraz dyskursywny
jego aspekt. Artykuł kończy próba uchwycenia najważniejszych tendencji w rozwoju paradygmatu, do których zaliczyć można jego głębszą specjalizację, poszerzanie
zakresu geograficznego tej perspektywy oraz intensywniejszy dyskurs z przedstawicielami innych paradygmatów na gruncie stosunków międzynarodowych.

Historia rozwoju perspektywy konstruktywistycznej w teorii
stosunków międzynarodowych
Konstruktywizm jako podejście teoretyczne w stosunkach międzynarodowych
wyklarował się na przełomie lat 80. i 90. XX w. Wtedy właśnie okazało się, że paradygmaty neorealistyczny i neoliberalny, mające do tej pory spore oddziaływanie,
w sposób niewystarczający wyjaśniają dynamikę obserwowanych w tym czasie
zmian na arenie międzynarodowej, głównie ze względu na niedostateczny nacisk
kładziony na czynnik społeczny występujący w stosunkach międzynarodowych.
Ogólnie rzecz ujmując, zwolennicy tego podejścia twierdzą, iż poznawana rzeczywistość międzynarodowa nie istnieje obiektywnie, ale jest konstruowana w intersubiektywnym dyskursie, który należy zanalizować, by ją zrozumieć. Dla zrozumienia
ujęcia stosunków międzynarodowych przez konstruktywistów należy niewątpliwie
wyliczyć jego cechy charakterystyczne.
Po pierwsze, konstruktywiści uważają, iż świat obserwowalny przez nas jest
konstrukcją społeczną2, na co mają wpływ przede wszystkim czynniki kulturowe,
jak wartości, wierzenia, język, obyczaje, tradycja czy też ogólna pula wiedzy zgromadzona w ramach danego społeczeństwa3. Po drugie, zasadnicze sprzeczności
będące udziałem współczesnych państw i społeczeństw sprowadzają się do odmiennej interpretacji tej samej rzeczywistości wyrażanej w innym języku. W związku
z tym, przykładowo, konflikt międzynarodowy przebiega zasadniczo na płaszczyźnie dyskursu, a jego elementy takie, jak użycie sił zbrojnych czy sankcje gospodarcze, są jedynie pochodnymi. Po trzecie, zadaniem badacza stosunków międzynarodowych jest przede wszystkim analiza norm i zasad rządzących ich dynamiką, przy
czym normy te nie mogą być bezpośrednio sprowadzone do formalnych zapisów
występujących w prawie międzynarodowym publicznym. Przejawiają się one
w zachowaniach poszczególnych państw oraz w ich deklaracjach względem chęci
podjęcia określonego zachowania. Ich wartość tkwi nie w tym, że są one dobre bądź
złe, lecz w tym, że są społecznie podzielane przez obywateli tychże państw4. Są one
zatem postrzegane pośrednio przez obserwatora. Po czwarte, wiedza dotycząca sto2

3
4

Y.-T. Tsai, The Emergence of human security: a constructivist view, „International Journal of
Peace Studies” 2009, vol. 14, no. 2, p. 21.
S. Barkin, Realist Constructivism, „International Studies Review” 2003, no. 5, p. 326.
S. Guzzini, A Reconstruction of Constructivism in International Relations, „European Journal of
International Relations” 2000, vol. 6, no. 4, p. 161.
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sunków międzynarodowych uzyskana w ten sposób ma charakter intersubiektywny. Każda obserwacja jest czyniona bowiem z określonego punktu widzenia, nie
może więc rościć sobie prawa do obiektywizmu.
Na kształt tego podejścia wpływ miały transformacje demokratyczne na przełomie lat 80. i 90. XX w. w Europie Środkowo-Wschodniej oraz zmiana bipolarnego
do tej pory systemu światowego. Nie jest to wszakże jedyny czynnik. Do innych
należą wchodzący wtedy na arenę teorii stosunków międzynarodowych paradygmat
postmodernistyczny oraz wkład naukowy Anthony'ego Giddensa. Według Richarda
Devetaka postmodernizm rozpoczyna się od zauważenia bardzo ścisłych związków
władzy i wiedzy w poststrukturalistycznych spostrzeżeniach wysuwanych przez
Michela Foucaulta5, który podważył dotychczasowy obraz niezależnej i obiektywnej
działalności naukowej. Spostrzeżenia te rozrosły się wkrótce w cały paradygmat
obejmujący wiele dziedzin nauki – od filologii do stosunków międzynarodowych.
Z tego też paradygmatu konstruktywizm przejął sceptycyzm wobec nazywania wiedzy naukowej obiektywną i zastąpił ją określeniem „wiedza intersubiektywna”.
Postmodernizm zwrócił także konstruktywistom uwagę na rolę dyskursu, w tym
tego międzynarodowego. Dzięki temu perspektywa ta zyskała możliwość zbadania
innej, dotąd niedocenianej w stosunkach międzynarodowych płaszczyzny kształtowania i wyrażania interesów, jaką jest język. Jeśli zaś chodzi o Anthony'ego Giddensa, to dla refleksji konstruktywistycznych szczególne znaczenie ma jego teoria
strukturacji, wedle której relacje pomiędzy aktorami i strukturą (która może być
odniesiona do rzeczywistości międzynarodowej) są konstruowane w sposób intersubiektywny. To spostrzeżenie dało impuls konstruktywistom, którzy stwierdzili,
iż każdy element rzeczywistości międzynarodowej jest konstruowany społecznie,
zaś obraz tej rzeczywistości, jaki posiada każdy z aktorów, jest uwarunkowanym
kulturowo zbiorem sądów względem jej natury i możliwości oddziaływania w jej
zakresie.
Czerpiąc inspirację ze wspomnianych wyżej źródeł, konstruktywizm ukształtował się jako niezależny i oferujący nowe spojrzenie na stosunki międzynarodowe
ich paradygmat. Przypomnienie to miało na celu ukazanie specyfiki podejścia konstruktywistycznego, głęboko osadzonego w tradycji teoretycznej zachodniego racjonalizmu.

Dynamika zmian w obrębie podejścia konstruktywistycznego
Samo podejście konstruktywistyczne wykazuje pewną dynamikę, w wyniku
której w toku rozwoju historycznego różnicowało się ono i wewnętrznie komplikowało. Do klasycznych w ramach tego podejścia należą niewątpliwie prace Nicholasa
Onufa, Friedricha Kratochwila czy Alexandra Wendta powstałe na przełomie lat 80.
i 90. XX w. Wtedy to zaczęły się krystalizować pierwsze pojęcia używane przez kon-

5

R. Devetak, Postmodernizm, [w:] S. Burchill, R. Devetak, A. Linklater [et al.], Teorie stosunków
międzynarodowych, Warszawa 2006, s. 235.
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struktywistów do dziś oraz powstała nazwa „konstruktywizm”, użyta po raz pierwszy przez Onufa6.
Początkowe prace konstruktywistów obfitują w rozważania teoretyczne mające
na celu wykazywanie niedostatków dotychczasowych podejść w zakresie ujmowania rzeczywistości międzynarodowej7. Następnie w latach 90. XX w. doszło do
dywersyfikacji obszarów badawczych podejmowanych przez konstruktywistów,
w wyniku czego wykrystalizowały się trzy nurty: systemowy, jednostkowy oraz holistyczny.
Pierwszy z nich, reprezentowany przez Wendta, skupia się na badaniu procesu
konstruowania rzeczywistości przez same państwa, w zależności od wewnętrznych
czynników takich, jak kultura, tożsamość czy normy oraz tego, co dzieje się
w momencie spotkania tak różnych wizji świata. Drugi podejmuje badania dotyczące związku pomiędzy wspomnianą konstrukcją świata oraz przyjętymi strategiami
postępowania politycznego i odzwierciedlany jest głównie w pracach Petera Katzensteina. Trzeci nurt bada procesy konstruowania tożsamości na styku poziomu
systemu i poziomu poszczególnych państw. Jest on rozpowszechniony przez Johna
Ruggiego oraz Friedricha Kratochwila. Nurty te mają charakter komplementarny
względem siebie i tłumaczą różne aspekty tej samej rzeczywistości międzynarodowej. Co ciekawe, następuje także zróżnicowanie zainteresowań na płaszczyźnie geograficznej, bowiem konstruktywiści amerykańscy, jak Wendt, Ruggie czy Martha
Finnemore, skupiają się raczej na społecznym charakterze kształtowania tożsamości i wizji rzeczywistości międzynarodowej, podczas gdy badacze europejscy, w tym
Kratochwil i Ted Hopf, są raczej skłonni do analizowania dyskursu i językowego
aspektu kreacji rzeczywistości międzynarodowej8.
Obecnie można zauważyć tendencję do specjalizacji w zakresie poszukiwań
konstruktywistów, z jednej strony w aspekcie regionalnym, o czym świadczą choćby prace Jeffrey'a Checkela z zakresu integracji europejskiej oraz sposobu podejmowania decyzji na poziomie instytucji unijnych9 czy też artykuły Adrienne Hèritier10.
Z drugiej strony jednak, dochodzi do specjalizacji w aspekcie przedmiotowym,
w ramach którego podejmowane są kwestie z zakresu bezpieczeństwa takie, jak
cytowana już praca Tsaia oraz kwestie odnoszące się do konstruowania różnych
typów ładu politycznego, tak historycznych, jak i współczesnych11.
6

7

8
9

10

11

N. Onuf, World of Our Making, Columbia 1989, p. 21. Za: M. Behravesh, Constructivism: an
Introduction, strona internetowa e-International Relations, http://www.e-ir.info/2011/02/03/
constructivism-an-introduction/ (data dostępu: 24 maja 2013).
Przykładem służy choćby „Social Theory of International Politics” Alexandra Wendta, w której
przytacza on krytykę założeń neorealistów. Zob. A. Wendt, Social Theory of International Politics, Cambridge 1999, p. 15-22, 92-138.
M. Behravesh, op.cit.
J. Checkel, Social construction and integration, „Journal of European Public Policy” 1999, vol. 6,
no. 4 (special issue), p. 545-560.
H. Farrel, A. Hèritier, A rationalist-institutionalist explanation of endogenous regional integration, „Journal of European Public Policy” 2005, vol. 12, no. 2, p. 273-290.
M. Behravesh, op.cit.
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Dylematy współczesnego konstruktywizmu
Dylemat ontologiczny

Podstawowy dla konstruktywizmu dylemat dotyczący jego fundamentalnych
założeń został sformułowany przez jednego z najbardziej znanych zwolenników
tego podejścia, czyli Alexandra Wendta: „The discipline of International Relations
today is polarized into incompatible epistemological standpoints, a positivist majority arguing that social science gives us privileged access to reality, a significant
post-positivist minority arguing that it does not (…) I have suggested that since
both sides are tacit realists in their substantive research, epistemological issues are
relatively uninteresting. The debate should be about what the international world
is made of – ontology – not how we can know it”12.
Jest to niezwykle ambitne zadanie, którego rozwiązanie w zamierzeniu ma
doprowadzić do wytworzenia swoistej „bazy poznawczej”, na której może być zbudowany przejrzysty dyskurs teoretyczny dotyczący stosunków międzynarodowych.
Jasne zdefiniowanie głównego obiektu naszych zainteresowań wydaje się być podstawową wytyczną uprawiania nauki o stosunkach międzynarodowych. Jednak gdyby
prześledzić historię teorii stosunków międzynarodowych, okaże się, że każdy paradygmat badawczy ma swoją wizję dotyczącą tego, czym się zajmuje, co z jednej strony
potwierdza tezę o bogactwie możliwych ujęć stosunków międzynarodowych, a z drugiej może być przeszkodą na gruncie prób porozumienia między badaczami. Problem
nie jest zatem błahy, a jego poruszenie świadczy o przenikliwości konstruktywistycznego podejścia do stosunków międzynarodowych. Z tego także względu spotyka się
opinie, iż zwolennicy tego podejścia wchodzą na grunt metateoretyczny13.
Jednak wraz z ambitnie postawionym pytaniem rodzą się spore trudności. Po
pierwsze, chęć tak późnego podjęcia debaty dotyczącej istoty stosunków międzynarodowych może w efekcie podważyć dotychczasowy dorobek tej młodej dyscypliny
jako zajmującej się opisem i eksploracją rzeczywistości o nieustalonym statusie
ontologicznym. Po drugie, próba odpowiedzi na pytanie wywodzące się w prostej
linii z filozofii, może doprowadzić do niekończących się debat politologiczno-filozoficznych, wnioskom z których nie będzie można dać kwalifikacji prawdziwości bądź
fałszywości. To z kolei może doprowadzić do migotliwości lub wręcz rozmycia przyjmowanego do tej pory znaczenia terminu „stosunki międzynarodowe”. Po trzecie,
dylemat ten podważa użyteczność starań współczesnych konstruktywistów, niemniej bardzo interesujących, o wyspecjalizowane badanie rzeczywistości międzynarodowej przy użyciu kategorii norm, kultury i tożsamości, choćby ze względu na
fakt, iż są to pojęcia równie wieloznaczne, co pojęcie stosunków międzynarodowych. Podstawowy dylemat konstruktywistów w tym względzie dotyczy zatem kontynuowania procesu doprecyzowania pojęcia stosunków międzynarodowych bądź
też ograniczenia go jedynie do płaszczyzny politologicznej.
12
13

A. Wendt, op.cit., p. 90.
I. Hamati-Ataya, Reflectivity, reflexivity and reflexivism: „IR reflexive turn”and beyond, „European Journal of International Relations” 2012, vol. 19, no. 669, p. 671.
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Dylemat epistemologiczny

Kolejnym dylematem, nasuwającym się niejako automatycznie po naświetleniu
pierwszego, jest dylemat epistemologiczny. Dotyczy on kwestii możliwości poznania rzeczywistości międzynarodowej przy konstruktywistycznym założeniu, iż wiedza na ten temat jest intersubiektywna. Ze względu na fakt, iż określony typ dyskursu zamyka nas w specyficznej siatce pojęciowej, może się okazać, iż wspomniany intersubiektywizm zamyka teoretyczną debatę w kilku kręgach, zależnych od
ram kulturowych, w których przebiega, a także wytworzonych w nich tożsamości
badaczy i norm regulujących dyskurs. Istnieje zatem niebezpieczeństwo, iż zostanie
on zastąpiony subiektywizmem.
Wiąże się to z zauważonym przez Emanuela Adlera faktem, iż wiedza na temat
innych oraz interpretacja ich działań tworzą odrębną społeczną rzeczywistość14.
Warto pamiętać, iż konstruktywistyczny krok odejścia od realistycznego pretendowania obiektywizmu był kamieniem milowym w historii refleksji dotyczących stosunków międzynarodowych tak, jak relatywizm Franza Boasa stanowił ogromne
przejście od ewolucjonizmu Herberta Spencera w zakresie nauk o kulturze. Spostrzeżenie konstruktywistów, mające niewątpliwie korzenie postmodernistyczne,
było istotne także z punktu widzenia autorefleksji nauki o stosunkach międzynarodowych, której twierdzenia od samego początku zawierały pewne ograniczenia. Jednocześnie pozostaje pytanie o legitymację tak sformułowanych twierdzeń dotyczących stosunków międzynarodowych, która pozostaje ograniczona jedynie do obszaru kulturowego, gdzie toczy się wspomniana debata. Autorka ma na myśli to, że
większość konstruktywistów pochodzi z państw zachodnich bądź też ich refleksje są
najczęściej odnoszone do kwestii nurtujących właśnie państwa zachodnie i ich społeczeństwa. Powstaje zatem pytanie: czy postulowany intersubiektywizm nie jest
tak naprawdę rodzajem subiektywizmu, który manifestuje się jedynie na płaszczyźnie komunikacyjnej?
Jest to szczególnie istotne pytanie w kontekście współczesnych zainteresowań konstruktywistów, koncentrujących się na problemach sektorowych, np.
dotyczących procesów podejmowania decyzji w Unii Europejskiej. W tym przypadku dochodzi jeszcze dodatkowo kłopot związany z samą płaszczyzną komunikacyjną, ponieważ o ile różni badacze mogą zgodzić się co do tego, czym jest Unia
Europejska bądź też jej instytucje, to obszary konotacyjne związane z tymi pojęciami mogą się zasadniczo różnić od siebie, co wpływać może na klarowność
samego dyskursu. Możliwe jest zatem przybranie przez ten dylemat postaci alternatywy: albo ograniczyć intersubiektywizm jedynie do płaszczyzny komunikacyjnej przebiegającej ponad podziałami kulturowymi, albo dążyć do urealnienia
intersubiektywizmu epistemologicznego poprzez szeroko zakrojone debaty mające na celu poznawanie wielu obszarów konotacyjnych badaczy operujących zróżnicowanymi konstrukcjami świata.
14

E. Adler, Seizing the Middle Ground: Constructivizm in World Politics, „European Journal of
International Relations” 1997, vol. 3, no. 3, p. 326.
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Dylemat aksjologiczny

Inny dylemat dotyczy aspektu aksjologicznego refleksji konstruktywistycznej
i skupia się na pytaniu: w jaki sposób patrzeć na rzeczywistość międzynarodową,
aby z jak największym prawdopodobieństwem badać i poznawać istotny wycinek
rzeczywistości, tzn. taki, do którego różni aktorzy międzynarodowi przywiązują
odpowiednio duże znaczenie, mimo funkcjonujących różnych systemów wartości?
Jest to pytanie z pozoru nie na miejscu, bowiem każdy wycinek rzeczywistości ma
różny poziom istotności dla przedstawicieli różnych paradygmatów badawczych.
Jednak ma ono swoje uzasadnienie, bowiem bagatelizowanie zróżnicowanych systemów wartości, z których wynika następnie zróżnicowana hierarchia problemów
międzynarodowych dla takich też aktorów, może poskutkować braniem na warsztat
badawczy przez konstruktywistów tych aspektów rzeczywistości międzynarodowej,
które są żywotne dla pewnej grupy państw. Grozi to uniwersalizacją własnych systemów aksjologicznych.
Niebezpieczeństwo to jest szczególnie widoczne także w ramach refleksji
współczesnych konstruktywistów nad takimi kwestiami, jak np. problem bezpieczeństwa, podejmowanymi przykładowo przez Yu-Tai Tsaia15. Mianowicie za tymi
refleksjami stoi założenie, iż znaczenie przywiązywane do kwestii bezpieczeństwa
ludzkiego jest takie samo dla wszystkich aktorów, którzy zainteresowani są jedynie
jego zwiększeniem, podczas gdy istnieją państwa, niekoniecznie demokratyczne,
w których interesie jest utrzymywanie swoich obywateli w nieustannym poczuciu
zagrożenia, co zwiększa legitymację polityczną władz i spaja narodową tożsamość.
W tym względzie odwoływanie się do wspólnej ludzkiej tożsamości16 może się okazać niebezpieczne, ponieważ tożsamość ta w procesie dekonstrukcji może się okazać tożsamością obywatela państw Zachodu ze specyficzną dlań hierarchią wartości
i celów politycznych. Należałoby zatem albo dokonać krytycznej analizy określonych aspektów rzeczywistości międzynarodowej i wybrać te, co do których znamy
tzw. narodowe preferencje aktorów międzynarodowych i wiemy, że są to dla nich
kwestie ważkie, albo też nie zważać na wspomniane preferencje, jedynie zaznaczając w procesie badawczym, jaką perspektywę aksjologiczną mamy na myśli.
Dylemat pragmatyczny

Ostatni zidentyfikowany przez autorkę dylemat ma charakter pragmatyczny
i może dotyczyć każdej działalności badawczej o charakterze teoretycznym. Ze względu na fakt, iż konstruktywizm jest głęboko teoretycznym podejściem na gruncie nauki
o stosunkach międzynarodowych, powstaje pytanie o użyteczność takiego charakteru
tegoż pojęcia względem dynamicznych zmian w ramach nauk społecznych związanych z postulatem kwantyfikowalności wielu kategorii badawczych. Empiryzm jest,
rzecz jasna, podstawą weryfikacji hipotez badawczych, jednak nie powinien on usuwać w cień udowadniania ich za pomocą narzędzi z zakresu testowania teorii.
15
16

Y.-T. Tsai, op.cit., p. 20.
Ibidem, p. 29.
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Wyważenie odpowiednich proporcji pomiędzy teorią i praktyką badawczą
wydaje się być, w opinii autorki, jednym z ważniejszych zadań postawionych przed
konstruktywizmem, którego przedstawiciele z jednej strony stawiają sobie wysokie
wymagania względem teoretycznego zaplecza swoich wywodów, z drugiej jednak,
chcą wykorzystać je w celu posunięcia dalej swoich badań empirycznych, jak to
określił Christian Reus-Smith17, pozwalając przez to zachować ich teoriom status
bycia „blisko rzeczywistości”, czego przykładem jest obecny współcześnie trend
dotyczący skupiania się na Unii Europejskiej, w szczególności na procesie decyzyjnym podejmowanym w jej ramach. O ile obecne na najwcześniejszym etapie krystalizowania się konstruktywizmu refleksje jego przedstawicieli miały charakter
przede wszystkim teoretyczny, to obecnie coraz częściej spotyka się w jego łonie
z badaniami ściśle empirycznymi. W związku z tym pytanie o rolę teorii i praktyki
wśród konstruktywistów ma znaczenie niebagatelne a odpowiedź na nie będzie uzależniona przede wszystkim od typu obszaru badawczego oraz celu postawionego
przed badaczem. Można sobie zatem wyobrazić dwie drogi, którymi może w przyszłości pójść refleksja konstruktywistyczna. Będzie to dalsze rozwijanie i precyzowanie teorii, wobec czego egzemplifikacja empiryczna będzie pełniła rolę służebną
albo też badania empiryczne staną się podstawową wytyczną działań konstruktywistów, w efekcie czego dotychczasowe ich osiągnięcia teoretyczne zyskają mocną
podbudowę na poziomie praktycznym. Sposób wybrnięcia z tego dylematu niewątpliwie zdeterminuje profil naukowy konstruktywizmu na wiele kolejnych lat.

Dyskursywny aspekt paradygmatu konstruktywistycznego
Dyskursywny aspekt paradygmatu konstruktywistycznego wiąże się przede
wszystkim z pytaniem o to, w jaki sposób konstruktywista powinien mówić o stosunkach międzynarodowych, aby być dobrze zrozumianym – nie tylko w gronie
badaczy pochodzących z innych kręgów kulturowych, ale i na gruncie interdyscyplinarnego dyskursu. Jest to jeden z aspektów, do których konstruktywizm przywiązuje ogromną wagę – właśnie język rozumiany nie tylko jako narzędzie artykułowania oraz realizacji przez aktorów swoich interesów na arenie międzynarodowej,
ale także jako medium służące do magazynowania społecznie wytworzonej wiedzy,
a tym samym określonej konstrukcji rzeczywistości międzynarodowej18.
Nicholas Onuf, jeden z najbardziej znanych konstruktywistów, twierdzi, iż to
właśnie język jest pośrednikiem w procesie przekazywania wiedzy, której pula
wpływa na typ ukształtowanej w ramach danego państwa tożsamości, będącej podstawą określonej konstrukcji świata. Współczesna nauka o stosunkach międzynarodowych nie może zatem bagatelizować znaczenia aspektu lingwistycznego w procesach trwania i rozwiązywania konfliktów międzynarodowych czy też podejmowania
współpracy w ramach organizacji ponad- i międzynarodowych. Niemniej jednak
17
18

Ch. Reus-Smith, Konstruktywizm, [w:] S. Burchill, R. Devetak, A. Linklater [et al.], op.cit., s. 241.
S. Guzzini, op.cit., p. 9-10.
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w ramach podejmowanych wysiłków teoretycznych, aby wniknąć głębiej w naturę
procesów międzynarodowych, pojawia się wyżej zasygnalizowany dylemat, którego
zignorowanie może poskutkować niezamierzoną izolacją konstruktywistów względem innych podejść teoretycznych. Szczególnie mowa tutaj o specyficznych pojęciach chętnie używanych przez konstruktywistów, jak „identity”, „national preference”, „norms” czy „socialisation”19, których znaczenie nieco odbiega od przyjętego intuicyjnie sposobu rozumienia tych terminów. Aby być dobrze rozumianym
zarówno na gruncie nauk o stosunkach międzynarodowych, jak i innych dyscyplin,
konieczne jest dalsze precyzowanie terminów odnoszących się do opisu rzeczywistości międzynarodowej bądź też podejmowanie prób mających na celu zbliżanie
terminów używanych przez konstruktywistów do tych używanych w ramach innych
paradygmatów czy też dyscyplin naukowych. Dylemat ten będzie szczególnie dojmujący w przypadku nowych, rzadko podejmowanych do tej pory problemów
badawczych. Zasygnalizowany dylemat jest wyjątkowo istotny właśnie dla konstruktywistów, którzy w ramach jednego podejścia teoretycznego zajmują się bardzo
zróżnicowanymi aspektami rzeczywistości międzynarodowej. Wynajdywanie
nowych terminów w odniesieniu do nowo wykrytych zjawisk międzynarodowych
będzie w związku z tym wymagało mozolnej pracy związanej z wdrażaniem tychże
terminów, a także utrzymywaniem przejrzystości komunikacyjnej w ramach obowiązującego dyskursu.

Przyszły rozwój konstruktywizmu
Głębsza specjalizacja

Analizując dotychczasową ewolucję perspektywy konstruktywistycznej i próbując ekstrapolować obecne trendy, można dojść do wniosku, iż w przyszłości
podejście to będzie wykazywało tendencję obserwowaną także na gruncie innych
dyscyplin naukowych, czyli specjalizację. Tendencja ta może przyjąć postać prowadzenia szerokich badań, zarówno teoretycznych, jak i empirycznych, skupionych na
konkretnych zjawiskach obecnych w rzeczywistości międzynarodowej, jak skutki
kryzysu gospodarczego, narastający sieciowy charakter stosunków międzynarodowych czy analizy konkretnych konfliktów międzynarodowych. Autorka wnosi o tym
na podstawie charakteru narzędzi konstruktywistycznej percepcji stosunków międzynarodowych, do których zaliczają się: koncentracja na badaniu wielości subiektywnych znaczeń nadawanych tym samym zjawiskom przez różnych aktorów międzynarodowych; daleko posunięty kulturowy, a co za tym idzie tożsamościowy sposób patrzenia na rzeczywistość międzynarodową; elastyczne pojęcia dające się
zastosować do opisu wielu sfer aktywności ludzkiej.
Innym interesującym obszarem badawczym byłyby metanauki i próby określenia wpływu tożsamości oraz charakteru posiadanej wiedzy na typ dyskursu podejmowanego w ramach danej kultury oraz profil teorii wytwarzanych w jego obrębie.
19

M. Behravesh, op.cit.
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Konstruktywistyczny sposób patrzenia na rzeczywistość międzynarodową umożliwia pogłębioną analizę teoretyczną samych paradygmatów badawczych, co zapewni
ogólnie pojętej teorii stosunków międzynarodowych większy poziom autorefleksji
i krytycznego spojrzenia na własne osiągnięcia. Autorka żywi jednocześnie nadzieję, iż podejmowane do tej pory przez konstruktywistów tropy badawcze nie zostaną
porzucone, a jedynie pogłębione przez kolejne ich pokolenia.
Poszerzanie zakresu geograficznego

Jak zostało do tej pory zauważone, większość badaczy zajmujących się konstruktywizmem pochodzi z zachodniego kręgu cywilizacyjnego, w szczególności
z Ameryki Północnej i Europy. Pomimo faktu, iż autorzy pochodzący z Azji także
publikują bardzo interesujące rozprawy konstruktywistyczne, podejście to ma ciągle zbyt małe poparcie w państwach niezachodnich. Nie chodzi rzecz jasna o to,
by wartościować dane teorie z perspektywy ich popularności na arenie międzynarodowej, jednak spory poziom rozpowszechnienia danej teorii w określonych
kręgach kulturowych może sugerować, iż zaistniały w nich odpowiednie warunki
do wytworzenia się takiej właśnie refleksji albo też tłumaczy ona w sposób właściwy jedynie te zjawiska, które mają miejsce na tamtejszym obszarze. Aby zmienić nieco tę tendencję, potrzebny jest dalszy pogłębiony dialog z badaczami
pochodzącymi z innych kręgów kulturowych, którzy w jego wyniku, być może,
uznają wartość tejże perspektywy badawczej i wzbogacą ją o własne refleksje.
Wtedy też stanie się jasne, czy proponowane podejście do stosunków międzynarodowych okaże się użytecznym narzędziem badawczym, czy jest ono jedynie
emanacją tradycji naukowych zachodniego racjonalizmu i postmodernizmu, które
w innych warunkach kulturowo-społecznych nie znajdują większego poparcia.
Wydaje się jednak, iż ze względu na fakt coraz większego zagęszczania kontaktów
i wymian pracowników naukowych na całym świecie, głębsze wniknięcie w teoretyczny opis świata obecny na innych kontynentach okaże się warunkiem
koniecznym do zapewnienia żywotności myśli zarówno zachodniej, jak i niezachodniej. Przewidywany pozytywny rozwój współpracy naukowej jest jednak jedynie predykcją, której urzeczywistnienie może napotkać szereg problemów, jak
słabą skłonność do współpracy z obydwu stron, zachodnie przeświadczenie o wyższości swojej tradycji intelektualnej wyrosłej na gruncie demokratycznym oraz
czynniki wewnątrzpolityczne obecne w państwach niezachodnich, nierzadko
zakłócające swobodny rozwój nauki.
Stosunek do innych paradygmatów

W kontekście rozważań o konstruktywizmie warto chwilę zastanowić się nad
przyszłością relacji pomiędzy nim a resztą orientacji teoretycznych. Zdaniem autorki nieuprawnione jest ich rozpatrywanie przy użyciu alternatywy „mniej-bardziej
uzasadniony”. Znacznie lepiej jest mówić o poziomie inspiracyjności danego podejścia względem innych.
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Nie ulega wątpliwości, że konstruktywizm czerpie bardzo wiele z realizmu
strukturalnego w odniesieniu do rozumienia struktury międzynarodowej, co jest
widoczne szczególnie w pracach Katzensteina20 i Wendta21. Jednocześnie równie
mocno stoi na gruncie osiągnięć neoliberałów instytucjonalnych, szczególnie
refleksji Roberta Keohane'a, co z kolei jest widoczne w pracach Emanuela Adlera22.
Nie należy jednak zapominać, iż sam konstruktywizm okazał się niezwykle inspirującym podejściem do stosunków międzynarodowych i obecnie nawet zagorzali
zwolennicy realizmu czy też neoliberałowie w stylu wspominanego Keohane'a23
doceniają znaczenie idei i norm jako czynników kształtujących percepcję rzeczywistości międzynarodowej.
Wydaje się zatem, iż nie sposób zbagatelizować znaczenia konstruktywizmu
w ramach teorii stosunków międzynarodowych, a w ciągu kolejnych lat podejście to
będzie zyskiwało na znaczeniu. Jednocześnie nie należy zapominać o opisywanych
wyżej jego dylematach. Brak ich właściwego rozwiązania, niekoniecznie tego sugerowanego, może sprawić, iż omawiana teoria doczeka okresu stagnacji, jej przenikliwość analityczna zostanie zaś wykorzystana przez inne ujęcia teoretyczne, które
sprawniej uporają się ze swoimi własnymi dylematami. Dalszy status naukowy konstruktywizmu zależał będzie zatem przede wszystkim od postaw jego przedstawicieli oraz przyszłej dynamiki jego rozwoju.

Podsumowanie
Podsumowując, należy zauważyć, iż konstruktywistyczna wizja stosunków
międzynarodowych jest niezwykle inspirująca oraz wykazuje dużą użyteczność
badawczą. Teoria ta wydaje się mieć duże zastosowanie w przypadku analitycznego
podejścia do badania konfliktów międzynarodowych, procesu powstawania i artykułowania norm obecnych na arenie międzynarodowej oraz wszelkich innych
aspektów rzeczywistości międzynarodowej, które zawierają tzw. czynnik ludzki
i angażują w tym samym momencie różne formy tożsamości. Wydaje się zatem, że
podejście to ma przed sobą całkiem obiecującą przyszłość.
Należy jednak pamiętać, iż jak każda inna teoria, także i konstruktywizm ma
swoje ograniczenia. Nie sprawdza się on bowiem m.in. w badaniu procesów i zjawisk historycznych, o których możemy wnioskować jedynie na podstawie materiałów zastanych, których błędna interpretacja może prowadzić do błędnych wniosków badawczych. Mimo to konstruktywizm nadal zachowuje wyrazistość swojej
perspektywy, a przyczyna tego stanu rzeczy została trafnie określona przez Cynthię
Weber – ujęcie to jest dlatego tak pociągające intelektualnie, ponieważ mówi to, co
20

21
22
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P. J. Katzenstein, N. Okawa, Japan, Asian-Pacific Security, and the Case for Analytical Eclectism,
„International Security” 2001, vol. 26, no. 3, p. 167-169.
A. Wendt, op.cit., p. 93-112, 134-173.
E. Adler, op.cit., p. 326.
R. Keohane, Ideas Part-Way Down, „Review of International Studies” 2000, vol. 26, no. 1,
p. 126-130.
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możemy uznać za zdrowy rozsądek i co towarzyszy obserwacjom względem naszego
codziennego życia24.

Streszczenie
W artykule autorka postarała się wyróżnić najważniejsze jej zdaniem dylematy i wyzwania naukowe, z którymi będą zmuszeni zmierzyć się przedstawiciele jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się perspektyw w ramach
teorii stosunków międzynarodowych, jaką jest obecnie konstruktywizm.
W artykule, obok nakreślenia głównych cech dystynktywnych omawianego
podejścia teoretycznego, wyróżnione zostały następujące dylematy: ontologiczny – związany z ideacyjnym charakterem przedmiotu badań konstruktywistów; epistemologiczny – kładący nacisk na możliwość podważania, na wzór
postmodernistów, roli teoretyka stosunków międzynarodowych (co nieodłącznie wiąże się z konstruktywistyczną koncepcją prawdy) na gruncie naukowym; aksjologiczny – wiążący się z możliwością utraty legitymacji konstruktywistów do wypowiadania się w imieniu nauki, skoro są oni przedstawicielami
określonego systemu aksjonormatywnego; pragmatyczny – dotyczący właściwego wyważenia przez konstruktywistów proporcji pomiędzy teorią a praktyką badawczą. Wszystko wzbogacone zostało o aspekt językowy, który kładzie
nacisk na niebagatelną rolę dyskursu interparadygmatycznego oraz możliwości przebiegania w jego ramach zakłóceń komunikacyjnych pomiędzy badaczami. Artykuł został podsumowany projekcją przyszłych dróg rozwoju konstruktywizmu na gruncie stosunków międzynarodowych.

24

C. Weber, International Relations Theory: A Critical Introduction, London – New York 2010,
p. 62.
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magisterskie w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku historia. Od 2011 r. studia uzupełniające magisterskie w Instytucie
Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
na kierunku kulturoznawstwo, specjalność amerykanistyka. Od 2012 r.
studia uzupełniające magisterskie w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku stosunki międzynarodowe, specjalność studia strategiczne. Członek Koła Naukowego Amerykanistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowania związane z historią oraz zagadnieniami dotyczącymi państw anglosaskich.
Marta Hoffmann – studentka drugiego roku studiów drugiego stopnia
na kierunkach stosunki międzynarodowe oraz kulturoznawstwo międzynarodowe. Przewodnicząca Koła Naukowego Studentów Kulturoznawstwa Międzynarodowego. Jej publikacje obejmują artykuły naukowe
m.in. w „Jagiellońskim Forum Europejskim”, „Naukach Politycznych”
(nr 9) oraz tomiku „Dziedzictwo romantyczne. O (nie)obecności romantyzmu w kulturze współczesnej”. Zainteresowania naukowe: teorie stosunków międzynarodowych, filozofia polityki, filozofia kultury, teoria nauki.
Zainteresowania pozanaukowe: szeroko rozumiana kultura romantyzmu
w Europie, historia sztuki, kultura polityczna XVIII-wiecznych Prus oraz
filozofia Michela Foucaulta.
Bartłomiej Michał Jasiński – doktorant w Instytucie Nauk Politycznych
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Prowadzi badania
nad lewicą w Polsce, szczególnie nad Sojuszem Lewicy Demokratycznej.
Uczestnik konferencji naukowych z zakresu stosunków międzynarodowych oraz integracji europejskiej. Zawodowo zajmuje się działalnością
polityczną.
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Anika Kowalska – absolwentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Była członkiem Koła Studentów Stosunków
Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie koordynowała
m.in. sekcję praw człowieka oraz sekcję studiów strategicznych. Wyjazdy
zagraniczne są tym, co napędza ją do działania, dlatego stara się jak najczęściej brać w nich udział. Spędziła m.in. pół roku w Szwecji na wymianie „Erasmus” oraz dwa miesiące na Tajwanie, gdzie uczyła w szkole języka angielskiego w ramach programu wolontariatu AIESEC. Ostatnie projekty realizowała w Rosji.
Katarzyna Kropiak – absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2012 r. doktorantka
w zakresie nauk społecznych na Wydziale Studiów Międzynarodowych
i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2013 r. uczestniczka
Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich „Społeczeństwo – Technologia – Środowisko”.
Tomasz Lachowski – magister prawa, doktorant w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Rozprawa doktorska zatytułowana
„Sprawiedliwość okresu przejściowego w prawie międzynarodowym, ze
szczególnym uwzględnieniem praw ofiar poważnych naruszeń”. Szef
działu „Prawo międzynarodowe” i członek redakcji ogólnopolskiego czasopisma „Stosunki Międzynarodowe”. Autor licznych publikacji naukowych i popularno-naukowych w krajowych i zagranicznych periodykach.
Uczestnik szeregu zagranicznych wypraw naukowo-badawczych oraz
konferencji naukowych (m.in. Bangladesz, Izrael, Bośnia i Hercegowina,
Słowenia).
Katarzyna Pietrewicz – studentka trzeciego roku studiów pierwszego
stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Uczestniczka sześciu konferencji naukowych z zakresu szeroko pojętych nauk politycznych. Zainteresowania
badawcze: studia strategiczne, zagrożenia asymetryczne ze szczególnym
uwzględnieniem terroryzmu, multikulturowość w analizach dotyczących
bezpieczeństwa narodowego oraz współpraca wojskowa w ramach Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Zainteresowania pozanaukowe:
podróże, kino, kosmetologia i zwierzęta.
Magdalena Raczyńska – studentka pierwszego roku studiów drugiego
stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego
(INPiSM UJ). Absolwentka studiów pierwszego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe w INPiSM UJ. W latach 2011-2012 członek Zarządu Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiel-
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lońskiego (KSSM UJ) ds. promocji i kontaktów zewnętrznych. W latach
2012-2013 Sekretarz KSSM UJ. Współredaktor „Zeszytów Naukowych
KSSM UJ”. Sekretarz redakcji czasopisma „Poliarchia. Studenckie Zeszyty
Naukowe Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego”. Współautorka publikacji „Podsumowanie polskiej
prezydencji w Radzie UE” (Kraków 2012) oraz „Kryzys w Unii – Unia w kryzysie?” (Kraków 2013). Publikowała w magazynie „ARENA. Sprawy międzynarodowe”. Zainteresowania naukowe: dyplomacja współczesna,
public relations w stosunkach międzynarodowych, Unia Europejska,
organizacja i zarządzanie w biznesie.
Sebastian Rodzik – student bezpieczeństwa narodowego. Członek Koła
Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego
oraz Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Autor artykułów naukowych z zakresu problematyki bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.
Paweł Schmidt – student drugiego roku studiów drugiego stopnia na
specjalizacji marketing polityczny i media na kierunku politologia oraz
trzeciego roku studiów pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo
narodowe na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Trzykrotny stypendysta ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Zainteresowania
badawcze: przywództwo polityczne, studia strategiczne oraz geopolityczne, a także energetyka i relacje Polski z sąsiadami. Zainteresowania
pozanaukowe: kino, astronomia, historia antyczna oraz podróże.
Robert Siudak – student studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunkach europeistyka oraz stosunki międzynarodowe. Zainteresowania ogniskuje wokół studiów nad bezpieczeństwem oraz regionem Bliskiego Wschodu. Studiował także w Izraelu na Tel-Aviv University
oraz w Irlandii w murach Trinity College Dublin. Prywatnie miłośnik twórczości Czesława Miłosza.
Grzegorz Stachowiak – student drugiego roku studiów drugiego stopnia
na kierunku stosunki międzynarodowe w Instytucie Nauk Politycznych
i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (INPiSM
UJ). Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe w INPiSM UJ. W latach 2011-2013 Przewodniczący Koła
Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego
(KSSM UJ). Współredaktor i współautor publikacji „Podsumowanie polskiej prezydencji w Radzie UE” (Kraków 2012). Współredaktor publikacji
„Kryzys w Unii – Unia w kryzysie?” (Kraków 2013). Współredaktor pomocniczy i współautor publikacji „Polityka zagraniczna Polski. Wybrane
zagadnienia i problemy” (Kraków 2012). Współredaktor „Zeszytów Naukowych KSSM UJ”. Redaktor naczelny magazynu „ARENA. Sprawy mię-
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dzynarodowe”. Zainteresowania naukowe: polityka zagraniczna Polski po
1989 r.; polityczne procesy integracyjne w Europie, szczególnie przywództwo polityczne w Unii Europejskiej; współczesne systemy polityczne;
historia stosunków międzynarodowych po 1815 r.
Michał Włodarczyk – student drugiego roku studiów drugiego stopnia
na kierunku stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Wrocławskim.
Członek Koła Integracji Europejskiej KItE, uczestnik programu mobilności
„MOST” na Uniwersytecie Warszawskim, programu „Erasmus LLP” na
Uniwersytecie w Tartu, projektu „RosPolożenie” dofinansowanego przez
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, uczestnik szkoły letniej w Petersburskim Państwowym Uniwersytecie Telekomunikacji.
Uczestnik ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji o tematyce
wschodniej. Obecnie pisze pracę magisterską o polityce zagranicznej Władimira Putina w kontekście realistycznej teorii stosunków międzynarodowych.
Dominik Zając – doktorant w Katedrze Prawa Karnego Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aplikant adwokacki.
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