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Ryszard Kantor

czy „euroreGIony” są potrzebne?

Łukasz Lewkowicz, Euroregiony na pograniczu
polsko-słowackim. Geneza i funkcjonowanie,
Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu
im. Marii Curie-Skłodowskiej, 2013, 285 s.

W lutym 2014 roku, w Krakowie, w Centralnej Bibliotece Górskiej PTTK, 
odbyła się promocja książki Łukasza Lewkowicza zatytułowanej Euroregiony 
na pograniczu polsko-słowackim. Geneza i funkcjonowanie. Praca ta ukazała się 
w 2013 roku, opublikowało ją Wydawnictwo Uniwersytetu im. Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie. Autor podczas spotkania ze stosunkowo nielicznym 
gronem zainteresowanych, streścił swoje dzieło w sposób przystępny,  
a nawet atrakcyjny – co już samo w sobie było sukcesem, gdyż prace naukowe 
niezbyt do tego pretendują – odbyła się krótka i raczej niemrawa dyskusja 
i promocja dobiegła końca. Nie zabrałem głosu, ponieważ nie zwykłem 
wypowiadać się na temat prac, których nie czytałem, a które znam jedynie 
z omówienia. Teraz, po wnikliwej lekturze dzieła Ł. Lewkowicza, zabieram 
głos, gdyż problematyka „euroregionów” (niebawem wyjaśnię, dlaczego 
posłużyłem się cudzysłowem) żywo mnie interesuje, a „euroregiony” na 
pograniczu polsko-słowackim w szczególności. Nie ukrywam, że jestem 
eurosceptykiem i nie zachwycam się większością pomysłów UE i sposobem 
ich realizacji. Nic dziwnego zatem, że pomysł „euroregionów” traktuję  
z dużym dystansem. Czy praca Ł. Lewkowicza zmieniła moje stanowisko? 
Odpowiedź znajdzie się pod koniec tej recenzji, która właściwie jest wyborem 
refleksji teoretyka i praktyka regionalizmu, na marginesie cennej, niosącej 
wiele doniosłych informacji i w sumie bynajmniej nieentuzjastycznie 
nastawionej do przedmiotu badań publikacji.

Najpierw wypada krótko scharakteryzować dzieło doktora Lewkowicza. 
Jest to – zgodnie z tytułem i podtytułem – solidna relacja o powstaniu  
i funkcjonowaniu trzech „euroregionów” na pograniczu polsko-słowackim: 
„Euroregionu” Karpaty (1993 rok), „Euroregionu” Tatry (1994 rok) 
oraz „Euroregionu” Beskidy (2000 rok). Owe „euroregiony” powołane 
zostały w celu usprawnienia (inicjowania) współpracy transgranicznej  
i są rodzajem stowarzyszeń przygranicznych samorządów zgodnie z ideą 
określoną w Europejskiej Konwencji Ramowej o Współpracy Transgranicznej 
między Wspólnotami i Władzami Terytorialnymi z 1980 roku. Jest to tzw. 
Konwencja Madrycka. Zgodnie z nią, a właściwie z wciąż zmieniającymi się 
przepisami wykonawczymi, tj. Europejską Kartą Regionów Granicznych  
i Transgranicznych, współpraca ta – jak pisze autor omawianego dzieła
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pomaga w łagodzeniu niekorzystnych skutków istnienia granic i położenia 
terenów przygranicznych na obrzeżach państw, a także służy poprawie 
warunków życiowych lokalnej społeczności. […] współpraca transgraniczna 
powinna obejmować wszystkie dziedziny życia kulturalnego, społecznego  
i gospodarczego. W sensie normatywnym powinna ona urzeczywistniać 
zasady prawa międzynarodowego, a także wspierać pokój, wolność, bezpie-
czeństwo, prawa człowieka oraz ochronę mniejszości etnicznych i narodowych 
na pograniczach (s. 21).

W sumie bardzo chwalebne zamiary, nie sposób bowiem zaprzeczyć, 
że zbiorowości zamieszkujące obszary przygraniczne, często jednorodne 
pod względem kultury i języka a rozdzielone sztucznymi granicami, nie 
mają zazwyczaj perspektyw rozwojowych i doznają rozmaitych form 
dyskryminacji. Ponadto, nie ulega wątpliwości, że wszelkie zbiorowości 
żyjące na pograniczach winny ze sobą współpracować dla wspólnego dobra, 
nawet jeśli władze państw z jakichś względów, najczęściej z powodu tzw. 
zaszłości politycznych, wobec owej współpracy zachowują pewien dystans. 
Tak powinno być i tak często bywało – wola obywateli winna stanowić  
o polityce państwa – ale niekoniecznie w naszej części Europy. Retoryka UE  
w tych kwestiach jest nasycona wzniosłymi, choć dość ogólnikowymi hasłami. 
Wielu obserwatorów unijnej praktyki uznaje ją za formę ograniczania 
kompetencji państw, za odbieranie części ich suwerenności. Budzi to, 
oczywiście, duże zastrzeżenia, szczególnie w państwach, które z trudem 
wybiły się na niepodległość w ostatnich dekadach. Już tu zauważymy, że 
używanie terminu „euroregiony” może budzić pewien niepokój.

Obszary Współpracy Transgranicznej (terminu tego używam zamiast 
określenia „euroregion”, dalej jako OWT), która obejmuje sferę gospodarki, 
kultury, turystyki, ekologii itp., w zakresie i stopniu odpowiadającym 
potrzebom zbiorowości przygranicznych, nie mogą kolidować – w moim 
przekonaniu – z narodowymi i państwowymi aspiracjami tych zbiorowości. 
Oznacza to nieobecność nacisków wewnętrznych i zwłaszcza zewnętrznych. 
Unia nie powinna np. ingerować w kwestie mniejszości etnicznych 
i narodowych, należą one bowiem do kompetencji państw i na ogół 
rozwiązywane są, czy być powinny, na zasadzie kontaktów dwustronnych. 
Ingerowanie UE np. w kwestie mniejszości romskiej żyjącej na Słowacji, 
budzi nie tylko reakcje państwa słowackiego, ale także powoduje narastanie 
niechęci społeczeństwa tego kraju do wszelkich, nawet sensownych, 
działań unijnych. W zasadzie, na obecnym etapie europejskiej współpracy 
transgranicznej, unijna pomoc finansowa i idąca za nią ingerencja „ideowa”, 
winna ograniczać się do problemów niekonfliktowych, gospodarki, ekologii, 
turystyki, współpracy kulturalnej.

W ogóle współpraca transgraniczna wymaga od wszystkich stron  
w niej uczestniczących wielkiej kultury politycznej, ale także uprzedniego 
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rozwiązania wątpliwości co do zakresu prawnych kompetencji trzech  
z nich: samorządów, władz państwowych i instytucji unijnych. Wydaje mi 
się, że kompetencje nie do końca są określone, najsłabszym ogniwem jest to, 
które powinno być najsilniejsze, autentyczny samorząd. OWT z powodów 
wymienionych i innych jeszcze, o których będzie jeszcze mowa, bynajmniej 
nie kwitną, raczej wegetują na garnuszku UE. Fundusze unijne są często 
marnotrawione na bezsensowne, efekciarskie i niekontrolowane działa-
nia. Nieodpowiedzialność władz samorządowych, naciski administracji 
państwowej i dość chaotyczna polityka finansowa UE, wielokrotnie podważa 
sens istnienia „euroregionów”, które ja nazywam OWT. Ł. Lewkowicz widzi 
te niebezpieczeństwa, ale wspomina o nich raczej na marginesie. Mnie się 
jednak wydaje, że nieprawidłowościom funkcjonowania „euroregionów” 
należy się przyjrzeć uważniej. Poza nagłaśnianymi sukcesami widać 
wiele mniej chwalebnych dokonań. I to właśnie one, a nie te pierwsze, 
decydują o recepcji całego przedsięwzięcia. Wielka szkoda, że autor nie 
poszerzył swoich zainteresowań właśnie o kwestie recepcji „euroregionów” 
przez mieszkańców pogranicza, nie przez beneficjentów – ludzi władzy, 
urzędników, a przez „prostych” obywateli. Wcześniej, czy później studium 
takie winno powstać.

Czas wyjaśnić, dlaczego piszę „euroregiony”, dlaczego wolę nazwę 
Obszary Współpracy Transgranicznej? To raczej oczywiste w świetle 
dotychczasowych uwag, owe OWT nie są regionami w żadnym rozumieniu 
tego terminu, chyba że są to „regiony potencjalne”. Czyżby zatem , czego 
się wielu obawiało, mamy do czynienia z próbą realizacji poronionego 
pomysłu budowania nowych nadgranicznych regionów, swoistym 
rodza-jem działań socjotechnicznych. Ł. Lewkowicz pisze słowa dość  
zaskakujące:

Sam termin „euroregion” nie ma charakteru oficjalnego. Nie występuje on 
w oficjalnych dokumentach UE ani w większości umów międzypaństwowych 
dotyczących współpracy transgranicznej. Jest to określenie potoczne, używane 
przede wszystkim w mediach, literaturze przedmiotu oraz w niektórych 
regionalnych lub lokalnych dokumentach formalizujących współpracę ponad 
graniczną. Termin ten pełni raczej funkcje psychologiczną niż prawną. Ma na 
celu podkreślenie pozytywnego stosunku UE do obszarów przygranicznych, 
szczególnie w państwach Europy Środkowej i Wschodniej (s. 29).

Dziwią mnie te słowa, jestem zdania, że należy wyeliminować pojęcie 
„euroregion” jako mylące i budzące podejrzenia. Używanie go w pracach 
naukowych i w dokumentach oficjalnych źle świadczy zarówno o badaczach, 
jak i urzędnikach.

OWT łączą odmienne kulturowo regiony, niektóre z nich kształtowały 
się przez wieki. Co więcej, na tych obszarach istnieje, przynajmniej 
po polskiej stronie, dobrze rozwinięty ruch regionalny, specyficzny 
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rodzaj ruchu społecznego, o ponad wiekowej tradycji (np. regionalizm 
podhalański), którego przynajmniej część działań jest zbieżna z działaniami 
„euroregionów”. Jaka jest, jaka ma być relacja OWT do działalności 
ruchów regionalnych na tych terenach, w jakim stopniu włączyły się one  
w budowanie OWT? Czy regionalne organizacje maja wpływ na ich  
kształt i funkcjonowanie, czy tylko od czasu do czasu są wspierane 
unijnymi datkami? Ta kwestia, problem relacji regionalizmu i „euro-
regionalizmu” wydaje mi się ważny, szkoda, że nie został poruszony  
w pracy.

Jak pamiętamy, kiedy powstawały „euroregiony” (OWT), pewna 
część polityków obawiała się utraty suwerenności państw w ten proces 
zaangażowanych, z powodu przekazania pewnych kompetencji tworowi 
ponadpaństwowemu, jakim jest UE. Niebezpieczeństwo takie, moim zdaniem, 
nie istnieje. Nie dlatego, że UE zrezygnowała z prób budowania superpaństwa 
europejskiego, lecz dlatego, że nie ma na to żadnych szans. Sposobem na jego 
powstanie miała być budowa „euroregionów”, nowych nadgranicznych 
wielonarodowych regionów przejmujących kompetencje państw narodowych, 
które miały obumierać. Utopia runęła już na tym poziomie, nie powstały  
i nie powstaną takie regiony, OTW będą działały lepiej lub gorzej realizując 
sensowną współpracę między narodowymi społecznościami pogranicza. Może 
z czasem uda się ograniczyć marnotrawienie unijnych pieniędzy i funduszy 
własnych, może uda się odpolitycznić samorządy, poddać je ściślejszej 
społecznej kontroli, zlikwidować niepotrzebne dublowanie samorządów 
przez administrację państwową. Dziś samorządy nie są równorzędnym 
partnerem UE, dziś Unia – „dobry wujek” wiedzący lepiej, co jest potrzebne 
zbiorowościom lokalnym, daje łaskawie fundusze na cele zaakceptowane 
przez często niekompetentnych urzędników, cele niekoniecznie zgodne 
z potrzebami tych zbiorowości. To się zmieni tylko wtedy, gdy powstanie 
społeczeństwo obywatelskie, ale czy „euroregiony” sprzyjają takiemu  
procesowi?

Do najciekawszych części pracy Ł. Lewkowicza należą te, w których 
rozważa on scenariusze rozwoju „euroregionów”, przyszłość tego 
eksperymentu. Autor rozpatruje trzy scenariusze: scenariusz dominacji, 
scenariusz kontynuacji i scenariusz dezintegracji. Jego zdaniem pierwszy 
i ostatni są najmniej prawdopodobne. Wizja „dominacji euroregionów”, 
owa – przynajmniej dla mnie – absolutna utopia – oznacza zmierzch państw 
narodowych i ukształtowanie się tożsamości euroregionalnej. Zdaniem 
autora, jej mała szansa realizacji wynika z konieczności dokonania 
nowych ustaleń prawnych, w praktyce zrzeczenia się przez państwa 
praw politycznych na rzecz „euroregionów” oraz ogromnych nakładów 
finansowych, przekraczających możliwości Unii. Pozostawmy tę fantazje 
na boku, przyjrzyjmy się scenariuszowi dezintegracji, który opiera się na 
założeniu,
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iż proces integracji europejskiej zostanie zahamowany i pojawi się szereg 
czynników uniemożliwiających dalszą aktywność euroregionów. Pierwszy 
wariant rozwoju wydarzeń zakłada, że czynnikiem, który zahamuje procesy 
integracyjne w Europie, będzie osiągnięcie przez państwa europejskie tak 
wysokiego poziomu integracji, że wyeliminuje on konieczność dalszego istnienia 
euroregionów. Pierwszą istotną zmiana będzie transformacja tradycyjnego 
postrzegania granicy. Dzięki zaawansowanym procesom integracyjnym granice 
przestana pełnić funkcję bariery i zaczną pełnić tylko role administracyjną. 
Jeden z podstawowych celów działalności regionów przestanie więc istnieć. 
Długoletnie doświadczenie w zakresie wdrażania funduszy unijnych pozwoli 
dotychczasowym beneficjentom programów transgranicznych na kontynuowanie 
współpracy już bez udziału euroregionów. Podobnie tworzące euroregiony 
samorządy terytorialne dojdą do wniosku, że dalsze współfinansowanie struktur 
euroregionalnych i dużo efektywniejsze będzie prowadzenie bezpośredniej 
współpracy bilateralnej. Rezultatem takiej filozofii działania będzie 
dobrowolne i naturalne rozwiązanie większości europejskich euroregionów”  
(s. 246).

Otóż, scenariusz ten – wbrew autorowi – uważam za wielce prawdo-
podobny, co więcej, za najkorzystniejszy dla OWT. Nie wierzę, co prawda,  
w osiągniecie poziomu integracji, który miałby doprowadzić do naturalnego 
zaniku „euroregionów”, ani w ich rozwiązanie z powodu nierentowności 
(już są nierentowne, a właściwie od początku były!). Jeśli jednak rola UE 
miała polegać jedynie na aktywizacji pogranicza i na tym się kończyć, to 
może się tak stać, że pewien stopień aktywizacji i idącej za tym integracji 
na takich obszarach skłoni zainteresowanych do rezygnacji z unijnej 
opieki nawet za cenę rezygnacji z funduszy unijnych. Wybicie się na 
niezależność (kiedy miałoby to się stać, za 10, 20 lat, chyba nie wcześniej), 
wymaga jednak wcześniejszego powstania autentycznych społeczeństw 
obywatelskich oraz realizacji innych warunków, np. rzeczywistego, 
odpowiedzialnego systemu samorządowego. O tych sprawach już  
wspomniałem.

Najbardziej prawdopodobny scenariusz zdaniem Ł. Lewkowicza, to 
scenariusz kontynuacji.

Scenariusz – pisze autor – nie zakłada uzyskania przez badane euroregiony 
niezależności politycznej ani też zaistnienia czynników, które uniemożliwiałyby 
ich dalszą działalność. Opiera się on bowiem na założeniu, iż polsko-słowackie 
regiony będą kontynuowały dotychczasową działalność w zakresie współpracy 
transgranicznej, a w celu pogłębienia integracji regionu dokonają także 
niezbędnych reform instytucjonalno-prawnych. Granica polsko-słowacka nie 
„zaniknie” całkowicie, ulegnie jednak procesowi głębokiej transformacji, która 
zwiększy jej przepuszczalność (s. 243).
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Ten scenariusz będzie niezmiernie trudny do realizacji z powodu 
możliwego dziś do przewidzenia głębokiego kryzysu ideowego i finansowego 
UE i rezygnacji jej władz z ambitnych planów. Choćby częściowa z nich 
rezygnacja, już dziś działania takie daje się zauważyć, doprowadzi do 
scenariusza stagnacji, chyba najbardziej niekorzystnego. Oznaczałby on 
rezygnację z działań – zarówno dobrych jak i złych – na rzecz optymistycznej 
retoryki, czyli rodzaju zmasowanej propagandy sukcesu. Zdecydowanie wolę 
wariant stopniowej dezintegracji „euroregionów”, ale po wykonaniu przez 
nie choćby częściowo zadania aktywizacji pogranicza polsko-słowackiego. Na 
pytanie postawione na początku tych rozważań, pytanie czy „euroregiony” są 
potrzebne, odpowiadam: są potrzebne dziś i mam nadzieję, że po spełnieniu 
zadania – choć to wypełnianie zadania nie udaje się tak, jakbyśmy chcieli, 
nie będzie potrzebne jutro.

Jak widać, praca Ł. Lewkowicza wzbudziła we mnie szerokie refleksje  
i to uważam za jej duży atut. Posiada ona jeszcze inne walory, jest przejrzysta, 
dobrze napisana, a autor nie cofa się przed uwagami krytycznymi, co 
potwierdza moje przekonanie, że nie jest apologetą UE – jak to się niestety 
często piszącym o niej zdarza – że jest w stanie dostrzec gorsze strony 
funkcjonowania „euroregionów”.

W jednym przypadku zawiodła autora intuicja, zupełnie niepotrzebnie 
wdał się w spór dotyczący liczebności mniejszości polskiej na Słowacji  
i słowackiej w Polsce (s. 61–62). Temat to szeroki i na dodatek delikatny, 
ściśle związany z problemami kształtowania się świadomości narodowej 
na pograniczu, a także z kwestami osadnictwa na tych terenach. Jeśli liczbę 
mniejszości ustala się według spisów powszechnych, to trzeba być w tym 
konsekwentnym. Nie można twierdzić, że „nieoficjalnie”, tj. wedle przeko-
nań a nie spisu! Słowaków w Polsce jest 10–20 tys. i jednocześnie krytykować  
M. Skawińskiego, który „nieoficjalnie” (w oparciu o wieloletnie 
badania, ale niepotwierdzone przez spis!) uważa, że Polaków na 
Słowacji jest ok. 150 tys. To że do tych danych krytycznie odnosi się 
„wybitny znawca pogranicza polsko-słowackiego, Antoni Kroh”, nie 
jest żadnym argumentem, bo do opinii Antoniego Kroha krytycz-
nie odnoszą się inni wybitni znawcy tego pogranicza, np. Marek  
Skawiński.
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