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GRUPA WYSZEHRADZKA  20 LAT WSPÓŁPRACY

Anna Czyż*

ABSTRACT: Founded in 1991, the Visegrad Group (Poland, the Czech Republic, 
Slovakia, Hungary) has been proved a stable cooperation structure in Central 
Europe. Aft er the achievement of its key objectives, which were membership in 
NATO and the EU, V4 continues its working. Th e main subject of the article are 
the prospects for the further V4 cooperation and the factors and circumstances 
that aff ect its effi  ciency. Th e author also briefl y mentioned the objectives of coope-
ration within the Visegrad Group, its specifi c features and its results. Th e summary 
contains the main conclusions.

DNIA 15 LUTEGO 2011 r. minęło 20 lat od momentu podpisania Deklaracji 
Wyszehradzkiej i powstania Trójkąta Wyszehradzkiego jako forum współpracy 
regionalnej początkowo pomiędzy Polską, Czechosłowacją i Węgrami, a po roz-
padzie Czechosłowacji nazwę zmieniono na Grupę Wyszehradzką1 obejmującą 
Czechy, Polskę, Słowację i Węgry (V4).

Genezy współpracy wielostronnej państw środkowoeuropejskich należy 
poszukiwać jeszcze w latach osiemdziesiątych XX w. Odbywały się wówczas 
nielegalne spotkania przedstawicieli środowisk opozycyjnych Polski, Czecho-
słowacji i Węgier. Podczas tych spotkań uznano, że w przypadku pojawienia 
się nowych warunków politycznych i nowego układu sił w Europie państwa te 
powinny ściśle ze sobą współpracować w celu umacniania pozycji w regionie 

* Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet Śląski w Katowicach.
1 Historia Grupy Wyszehradzkiej, http://www.visegradgroup.eu/historia-v4, odczyt z dn. 29.11.2012.
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i na arenie międzynarodowej2. Po tzw. Jesieni Ludów w 1989 r. do tej koncepcji 
powrócono. Nowe warunki polityczne sprawiły, iż realne stały się dążenia do 
zbliżenia Polski, Czechosłowacji i Węgier. Tendencje do rozwijania współpracy 
regionalnej zapoczątkowała idea Zbigniewa Brzezińskiego, który jeszcze wiosną 
1989 r. zasugerował reaktywowanie koncepcji utworzenia konfederacji polsko-
-czechosłowackiej, nawiązując do pomysłów z czasów II wojny światowej3. 
Brzeziński stwierdził przy tym, że w zmienionej sytuacji daleko idąca integracja 
Polski, Czechosłowacji i Węgier może stać się czynnikiem politycznej stabilizacji 
i gospodarczej odbudowy tej części Europy4. Idea ta była wspierana przez część 
elit intelektualnych i politycznych Polski i Czechosłowacji, jednak nowe władze 
Czechosłowacji odniosły się do niej z niechęcią.

Po raz pierwszy kwestię współpracy czechosłowacko-polsko-węgierskiej 
poruszono 22 stycznia 1990 r. podczas wizyty pierwszego polskiego postko-
munistycznego premiera Tadeusza Mazowieckiego w Pradze. Prezydent Václav 
Havel, który jako dysydent wiele uwagi poświęcił kwestii współpracy środkowo-
europejskiej, teraz po rewolucji aksamitnej pragnął wcielić ten pomysł w życie. 
Z  inicjatywą ściślejszej współpracy wystąpił on ofi cjalnie w  trakcie wizyty 
państwowej w Polsce 25 stycznia 1990 r.5 Na połączonym posiedzeniu obu izb 
polskiego parlamentu powiedział wówczas:

Wspólne lata analogicznych losów i podobnej walki o podobne ideały powinny dziś 
zrodzić prawdziwą przyjaźń i wzajemny szacunek. Z tej rzeczywiście autentycznej 
przyjaźni […] powinna wyrastać naprawdę dobra koordynacja naszej polityki 
w procesie, który my i wy nazywamy powrotem do Europy. W tej dziedzinie 
powinniśmy jak najściślej koordynować nasze wysiłki również z Węgrami […]. Po 
raz pierwszy mamy przed sobą realną szansę historyczną, by czymś sensownym 
wypełnić wielką polityczną próżnię. Mamy szansę zmienić Europę Środkową, 
będącą do tej pory fenomenem głównie historycznym i duchowym w fenomen 
polityczny […]. Obudziliśmy się, więc musimy obudzić i tych, którzy na Zachodzie 

2 F. Gołembski, A. Kupich, Grupa Wyszehradzka, [w:] Europejskie struktury współpracy, red. 
S. Parzymies, Warszawa 2000, s. 189.

3 W. Malendowski, Współpraca wojskowa Polski z państwami Grupy Wyszehradzkiej, „Przegląd 
Zachodni” 1998, nr 2, s. 69.

4 L. Buczma, Czechosłowacja wobec „trójkąta” Warszawa–Praga–Budapeszt, „Sprawy Międzyna-
rodowe” 1991, nr 11, s. 36.

5 R. Zięba, Nowy regionalizm w Europie a Polska, „Sprawy Międzynarodowe” 1992, nr 1 – 2, s. 29.
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przespali nasze przebudzenie. Zaś tym lepiej uda nam się wykonać to zadanie, im 
bardziej razem będziemy działali 6.

Podobną deklarację V. Havel złożył podczas wizyty ofi cjalnej w Budapesz-
cie 26 stycznia 1990 r. Głównym motywem inicjatywy Havla była potrzeba 
międzynarodowego sukcesu nowych czechosłowackich władz7. Już w lutym 
1990 r. V. Havel zaproponował pierwsze spotkanie prezydentów, premierów 
i ministrów spraw zagranicznych Polski, Węgier i Czechosłowacji. Odbyło się 
ono 9 kwietnia 1990 r. w Bratysławie. W przedstawionym przez prezydenta 
V. Havla 10-punktowym programie dyskusji na plan pierwszy wysunął się 
problem opracowania wspólnej strategii wobec nadal krępujących te państwa 
instytucji – Układu Warszawskiego i Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. 
Szczyt bratysławski nie został jednak należycie przygotowany merytorycznie 
i nie przyniósł żadnych ustaleń. Wykazał natomiast, że głównym powodem jego 
zwołania było podniesienie międzynarodowej rangi Czechosłowacji i umożli-
wienie jej dołączenie do adriatycko-dunajskiej grupy państw. Pentagonale było 
dla Czechosłowacji bardziej interesującym wariantem współpracy regionalnej, 
dlatego do Bratysławy zaproszono w charakterze obserwatorów ministrów spraw 
zagranicznych Austrii, Włoch i Jugosławii8. Według czechosłowackiej koncepcji 
Polska nie należała do adriatycko-dunajskiej strefy – widziano ją raczej jako 
część północnej (bałtyckiej) strefy współpracy regionalnej. Czechosłowacja zaś 
miałaby odegrać rolę ogniwa łączącego oba te ugrupowania. Okazało się jednak, 
że zarówno Węgry, jak i Czechosłowacja natrafi ły na trudności w rokowaniach ze 
Związkiem Radzieckim w sprawach gospodarczych oraz dotyczących wycofania 
z ich terenu wojsk radzieckich. Ponadto działania zmierzające do rozwiązania 
Układu Warszawskiego i RWPG wymagały wzajemnej koordynacji i wspólnych 
ustaleń z Polską9. Te impulsy zewnętrzne spowodowały więc powrót do idei 
trójstronnej współpracy w Europie Środkowo-Wschodniej. Podjęte zostały 
negocjacje w  sprawie zwołania kolejnego szczytu czechosłowacko-polsko-
-węgierskiego.

W dniach 12 – 15 lutego 1991 r. w dawnej i obecnej stolicy Węgier – Buda-
peszcie i Wyszehradzie – odbyło się drugie spotkanie prezydentów, premierów 

6 K. Kołodziejczyk, Start do innej przyjaźni, „Rzeczpospolita”, 27 – 28.01.1990.
7 P. Deszczyński, M. Szczepaniak, Grupa Wyszehradzka, Toruń 1995, s. 10.
8 D. Fikus, Środkowoeuropejski szczyt w Bratysławie, „Rzeczpospolita”, 11.04.1990.
9 A. Grajewski, Udział Polski w ugrupowaniach regionalnych, „Rocznik Polskiej Polityki Zagra-

nicznej” 1991, s. 102 – 103.
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i ministrów spraw zagranicznych Polski, Czechosłowacji i Węgier. Dnia 15 lutego 
1991 r. prezydenci Polski – Lech Wałęsa, Czechosłowacji – Václav Havel oraz pre-
mier Węgier – József Antall podpisali „Deklarację o współpracy Rzeczypospolitej 
Polskiej, Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej i Republiki Węgierskiej 
w dążeniu do integracji europejskiej”. Uroczyste podpisanie deklaracji miało 
miejsce w gotyckiej sali zamku w Wyszehradzie, gdzie w 1335 r. odbył się zjazd 
królów Polski, Czech i Węgier. To odniesienie do przeszłości miało podkreślić 
historyczny wymiar wydarzenia.

W przyjętej w Wyszehradzie deklaracji strony oświadczyły, że podobieństwo 
sytuacji ukształtowanej w minionych dziesięcioleciach wyznacza trzem pań-
stwom zasadnicze zbieżne cele:

 – pełne przywrócenie niezależności państwowej, demokracji i wolności;
 – likwidację wszystkich istniejących społecznych, gospodarczych i ducho-

wych przejawów systemu totalitarnego;
 – budowę demokracji parlamentarnej, nowoczesnego państwa prawa, 

poszanowanie praw człowieka i jego podstawowych wolności;
 – stworzenie gospodarki rynkowej;
 – włączenie się w pełnym zakresie w europejski system polityczny i gospo-

darczy oraz system bezpieczeństwa i prawodawstwa10.
Szczególny nacisk położono w dokumencie na kwestię ostatnią, a więc 

integrację europejską i euroatlantycką. Stąd wniosek, że sygnatariusze deklaracji 
jednoznacznie rozumieli tę współpracę jako etap na drodze do zachodnich struk-
tur integracyjnych, a ponadto że ich celem nie jest tworzenie nowych podziałów, 
lecz dążenie do stworzenia nowej, zjednoczonej Europy11.

„Tożsamość celów – stwierdza deklaracja – jak również podobieństwo dróg 
ich urzeczywistniania w wielu dziedzinach stawia też trzy sąsiednie państwa 
przed identycznymi zadaniami”. Sygnatariusze deklaracji zobowiązali się do:

 – zharmonizowania działań na rzecz integracji z instytucjami europejskimi,
 – konsultacji w sprawach dotyczących bezpieczeństwa tych krajów;
 – zniesienia przeszkód w kontaktach osób, instytucji i organizacji spo-

łecznych;

10 Deklaracja o współpracy Rzeczypospolitej Polskiej, Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej 
i Republiki Węgierskiej w dążeniu do integracji europejskiej, [w:] P. Deszczyński, M. Szczepaniak, Grupa 
Wyszehradzka, Toruń 1995.

11 B. Góralczyk, Współpraca Wyszehradzka. Geneza, doświadczenia, perspektywy, Warszawa 1999, 
s. 5.
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 – wolnego przepływu kapitału i siły roboczej;
 – rozwinięcia struktury komunikacyjnej między tymi państwami i innymi 

krajami Europy;
 – stworzenia warunków do swobodnej wymiany informacji i dóbr kultury,
 – pełnej realizacji praw mniejszości narodowych;
 – popierania współpracy regionów i samorządów lokalnych12.

W uzasadnieniu podejmowanej współpracy czytamy:

Skoordynowanie wysiłków – przy uwzględnieniu specyfi ki narodowej – zwiększa 
szanse na osiągnięcie pożądanych rezultatów i przybliża realizację zamierzonych 
celów. Korzystną podstawę dla intensywnego rozwoju współpracy zapewniają 
podobne w swym charakterze i znaczące zmiany zachodzące w tych państwach; tra-
dycyjny, ukształtowany historycznie system ich wzajemnych kontaktów, dziedzictwo 
kulturalne i duchowe oraz wspólne korzenie tradycji religijnych […]. Wzajemne 
wpływy duchowe, kulturalne i gospodarcze […], wynikające z faktu sąsiedztwa 
mogą wspomóc współpracę opartą na naturalnym rozwoju historycznym. Jest 
przekonaniem państw – sygnatariuszy, iż w świetle stojących przed nimi wyzwań 
politycznych, gospodarczych i społecznych oraz wysiłków skierowanych na odnowę 
odbywająca się na demokratycznych zasadach, ich współpraca stanowi ważny krok 
na drodze ku integracji ogólnoeuropejskiej13.

Wyraźnie podkreślano, że współpraca nie będzie skierowana przeciwko 
interesom innych państw – prezydent L. Wałęsa powiedział, że „związki trzech 
krajów nie są wymierzone przeciw komukolwiek”. Wtórował mu prezydent 
V. Havel mówiąc, że „nawiązana współpraca nie jest próbą tworzenia kordonu 
sanitarnego wokół ZSRR”14.

Od momentu podpisania deklaracji porozumienie Polski, Czechosłowacji 
i Węgier zaczęto określać mianem Trójkąt Wyszehradzki. Gdy 1 stycznia 1993 r. 
nastąpił podział Czechosłowacji na dwa suwerenne państwa – Czechy i Słowację, 
zrezygnowano ze stosowanej do tej pory nazwy Trójkąt Wyszehradzki, zastępując 
ją nową – Grupa Wyszehradzka.

U podstaw współpracy w ramach Trójkąta Wyszehradzkiego leżało prze-
konanie o potrzebie wypełnienia pustki politycznej, gospodarczej i wojskowej, 

12 M. Kamiński, Szczyt w Wyszehradzie, „Gazeta Wyborcza”, 16 – 17.02.1991.
13 Deklaracja o współpracy…, op.cit.
14 W. Pawłowski, Trójkąt, sześciokąt i reszta Europy, „Polityka”, 23.02.1991.
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jaka pojawiła się w Europie Środkowej po rozpadzie bloku wschodniego, 
ZSRR oraz zjednoczeniu Niemiec15. Motywy przyświecające podjęciu współ-
pracy regionalnej przez Polskę, Węgry i Czechosłowację można podzielić na 
zewnętrzne i wewnętrzne. Zewnętrzne wiążą się ze stanowiskiem państw 
Europy Zachodniej, dla których współpraca regionalna wyżej wymienionych 
państw była elementem polityki wobec tej części Europy. Rozwój owej współ-
pracy miał z jednej strony uchronić kraje wyszehradzkie przed destabilizują-
cymi skutkami rozpadu bloku wschodniego, a z drugiej strony miał częściowo 
uwolnić państwa zachodnie od wyłącznej odpowiedzialności politycznej 
i ekonomicznej za rozwój sytuacji w regionie16. W ocenie państw zachodnich 
współpraca regionalna powinna stać się cennym doświadczeniem w kierunku 
utrwalania mechanizmów integracyjnych. Takie stanowisko Zachodu było 
jednak interpretowane jako próba oddalenia w czasie perspektywy przyjęcia 
krajów środkowoeuropejskich do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej 
(później Unii Europejskiej)17.

Motywy wewnętrzne wynikały z podobieństwa losów trzech omawianych 
państw u progu lat dziewięćdziesiątych XX w. Kraje te wiele łączyło – m.in. 
załamał się ich dotychczasowy system bezpieczeństwa i stanęły one w obliczu 
konieczności określenia swojego miejsca na kontynencie europejskim oraz zde-
fi niowania na nowo celów swej polityki zagranicznej. Decydując się na podjęcie 
współpracy w regionie kierowały się m.in.:

 – koniecznością uregulowania stosunków ze Wschodem w sytuacji zała-
mania systemu komunistycznego i rozpadu bloku wschodniego;

 – poszukiwaniem gwarancji bezpieczeństwa;
 – nawiązaniem bliższych kontaktów z Zachodem, przede wszystkim z EWG 

(później Unią Europejską) i NATO.
Współpraca regionalna wydawała się więc najlepszą drogą zbliżającą do reali-

zacji głównego celu polityki zagranicznej państw Grupy, jakim była integracja 
polityczna, gospodarcza i militarna z Zachodem18.

B. Góralczyk wymienia pięć przesłanek funkcjonowania Grupy Wyszehradz-
kiej, zwłaszcza w latach 90. XX w. Była ona:

15 F. Gołembski, Grupa Wyszehradzka – próba realizacji koncepcji wielostronnej współpracy 
w Europie Środkowej, „Sprawy Międzynarodowe” 1994, nr 3, s. 61.

16 G. Bernatowicz, Nowy europejski regionalizm, „Sprawy Międzynarodowe” 1994, nr 3, s. 35.
17 F. Gołembski, op.cit., s. 62.
18 G. Bernatowicz, op.cit., s. 35.
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–  środkiem służącym do przekonywania państw Unii Europejskiej o zasadności 
rozszerzenia UE;

–  narzędziem harmonizowania integracji i płaszczyzną wypracowywania strategii 
negocjacji z UE;

–  forum pogłębiania współpracy i nawiązywania ściślejszych kontaktów pomiędzy 
społeczeństwami;

–  środkiem pozwalającym Słowacji przełamać zapóźnienia i zaniedbania z okresu 
rządów V. Mečiara;

–  ważnym mechanizmem w zwalczaniu skutków destabilizacji na wschód i zachód 
od granic państw Grupy19.

Wśród czynników pozytywnie wpływających na rozwój współpracy w ramach 
Trójkąta Wyszehradzkiego można wskazać na następujące: podobny potencjał 
i poziom rozwoju gospodarki oraz zaawansowanie przemian gospodarczych 
i  powszechność procesów demokratyzacji, bliskość geografi czna, wspólne 
korzenie cywilizacyjne, podobieństwo najnowszych doświadczeń historycznych 
i wspólne priorytety w polityce zagranicznej20.

Oprócz czynników pozytywnie wpływających na potrzebę współpracy 
regionalnej należy mieć również na uwadze te, które od początku oddziaływały 
negatywnie lub hamująco na jej rozwój. Odnoszą się one głównie do przeszłości 
i do stosunków między poszczególnymi państwami Europy Środkowej. U pod-
staw tych stosunków leżały problemy terytorialne, etniczne, a także odmienność 
koncepcji politycznych21. Wspomnieć tu należy o narastających konfl iktach na 
pograniczu węgiersko-słowackim, głównie o status mniejszości węgierskiej 
żyjącej w południowej Słowacji oraz wokół zapory wodnej Gabčíkovo–Nagy-
maros. Według źródeł słowackich mniejszość węgierska na Słowacji liczy około 
570 tys., strona węgierska utrzymuje zaś, że żyje tam około 650 tys. Węgrów. 
W marcu 1990 r. nie zaakceptowano propozycji posłów mniejszości węgierskiej 
na Słowacji dotyczącej powołania urzędu ministra ds. mniejszości narodowych. 
Jednocześnie antagonizm podsycały antywęgierskie manifestacje w Bratysławie22. 
Przedstawiony problem uwidocznił się ze zdwojoną siłą zwłaszcza po rozpadzie 

19 B. Góralczyk, op.cit., s. 20.
20 A. Kupich, R. Morawiec, Udział Polski we współpracy regionalnej, „Rocznik Polskiej Polityki 

Zagranicznej” 1993/1994, s. 83.
21 F. Gołembski, op.cit., s. 62.
22 A. Grajewski, Udział Polski w ugrupowaniach regionalnych, „Rocznik Polskiej Polityki Zagra-

nicznej” 1991, s. 1.
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Czechosłowacji i powstaniu 1 stycznia 1993 r. dwóch państw – Czech i Słowacji. 
Od tego momentu strona węgierska konsekwentnie dążyła do przyznania obsza-
rowi południowej Słowacji statusu autonomii terytorialnej, walczyła o prawa 
mniejszości węgierskiej na Słowacji, m.in. w odniesieniu do ustawy językowej 
przewidującej obowiązkową znajomość języka państwowego23.

Innym drażliwym punktem stosunków środkowoeuropejskich pozostawała 
kwestia sudecka – nawiązująca do dramatycznego wydarzenia z przeszłości, 
a mianowicie wygnania ponad 3 mln Niemców Sudeckich i Węgrów z Czecho-
słowacji w latach 1945 – 1946 na podstawie tzw. Dekretów Benesza. Sprawa ma 
wymiar nie tylko moralny i humanitarny, ale też materialny i prawny. Obejmuje 
zarówno postulaty organizacji Niemców Sudeckich, jak i czeskie roszczenia 
o odszkodowania dla ofi ar faszyzmu. Nabrała ona także znaczenia międzynaro-
dowego poprzez zapowiedzi strony niemieckiej, iż brak odszkodowań dla Niem-
ców Sudeckich może spowodować weto wobec czeskiego wejścia do NATO i Unii 
Europejskiej. A każda przeszkoda na drodze integracji Czech z tymi strukturami 
w sposób pośredni może utrudnić ten proces również innym państwom Grupy 
Wyszehradzkiej24.

Współpraca w  ramach Trójkąta Wyszehradzkiego, a  następnie Grupy 
Wyszehradzkiej obejmuje dziedzinę polityczną, gospodarczą, obronną, spo-
łeczną, ekologiczną, transportową. Dotyczy konkretnych problemów, które 
mogą być rozwiązywane w skali regionalnej z udziałem poszczególnych państw25. 
Od samego początku przedstawiciele państw Grupy mocno podkreślali, że nie 
tworzą nowej europejskiej struktury, bloku, czy sojuszu, stąd brak określonych 
form instytucjonalnych współpracy. Owa współpraca jest realizowana na pod-
stawie ustaleń, które zapadają podczas nieregularnych spotkań szefów państw 
i rządów, ministrów spraw zagranicznych i przedstawicieli innych resortów. 
Postanowienia na nich zapadające nie mają jednak dla państw członkowskich 
charakteru wiążącego i są w związku z tym trudne do wyegzekwowania26. Grupa 
nie posiada formalnej struktury (sekretariatu lub stałego organu) kierującej na 
bieżąco jej pracami. Spotkania o charakterze politycznym mają więc za zadanie 
nadawanie impulsu do podejmowania działań w konkretnych dziedzinach, zaś 
poszczególne postanowienia są wcielane w życie przez grupy robocze27. Takie 

23 Idem, Grupa Wyszehradzka – narodziny i zmierzch, „Przegląd Polityczny” 1996, nr 32, s. 2
24 Ibidem, s. 23.
25 F. Gołembski, Grupa Wyszehradzka, „Sprawy Międzynarodowe” 1994, nr 3, s. 63.
26 G. Bernatowicz, Nowy europejski regionalizm, „Sprawy Międzynarodowe” 1994, nr 3, s. 37.
27 F. Gołembski, op.cit., s. 64.
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rozwiązania są w tym sensie pozytywne, gdyż nie wiążą poszczególnych krajów 
sztywnymi ramami organizacyjnymi, dopuszczając większą elastyczność. Pojawia 
się jednak problem egzekwowania przyjętych ustaleń ze względu na stosunkowo 
luźny charakter współpracy. Jedyną instytucją Grupy pozostaje Sekretariat Mię-
dzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego28 z siedzibą w Bratysławie, który 
powstał w 2000 r. i dysponując własnym budżetem i strukturą, realizuje wspólne 
projekty w różnych dziedzinach z udziałem zarówno instytucji rządowych, jak 
i pozarządowych. Dzięki działalności Funduszu możliwe jest fi nansowanie 
wspólnych przedsięwzięć Grupy na polu kultury, edukacji i wymiany młodzieży29.

Stosunek państw Grupy Wyszehradzkiej wobec idei wielostronnej współ-
pracy od samego początku był bardzo zróżnicowany. Elity polityczne tych 
państw postrzegały samo istnienie Trójkąta Wyszehradzkiego, wypływające stąd 
korzyści i zagrożenia przez pryzmat własnych interesów narodowych30. Najbar-
dziej niekorzystne z punktu widzenia przyszłości współpracy było stanowisko 
władz Republiki Czeskiej. Były one przekonane, że ściślejsze związki w ramach 
ugrupowania mogą opóźnić bądź utrudnić realizację głównego celu czeskiej 
polityki zagranicznej, jakim była integracja ze strukturami zachodnioeuropej-
skimi i atlantyckimi. Początkowo górę wzięły więc indywidualistyczne nastroje 
w Czechach niż szanse grupowe. Wyraz temu dał premier Czech Václav Klaus 
w wywiadzie udzielonym „Le Figaro”, w którym stwierdził, iż: „Wyszehrad nas nie 
dotyczy. Był to proces rozpoczęty w Europie Środkowo-Wschodniej w całkowicie 
sztuczny sposób przez Zachód, być może przez Brukselę, ale z całą pewnością nie 
przez nas”31. Za samodzielną drogą do członkostwa w strukturach europejskich 
opowiadał się także minister spraw zagranicznych Czech Jozsef Zieleniec. Dłużej 
zwolennikiem współpracy w regionie pozostawał czeski prezydent Václav Havel, 
choć i jego poglądy zaczęły ewoluować32. Po spotkaniu w Pradze z prezydentem 
Stanów Zjednoczonych Billem Clintonem w 1994 r. zakwestionował potrzebę 
współpracy wyszehradzkiej. Powiedział wówczas: „Kiedy rozwiązywaliśmy Układ 
Warszawski i RWPG, starając się jak najszybciej wyprowadzić wojska radzieckie, 

28 Visegrad Fund – Basic Facts, http://visegradfund.org/about/basic-facts/, odczyt z dn. 29.11.2012.
29 http://www.msz.gov.pl/Grupa,Wyszehradzka,1728.html?PHPSESSID=652ebadcbfd3e351b9a-

2777ada77986d, odczyt z dn. 19.10.2011.
30 A. Kupich, R. Morawiec, Udział Polski we współpracy regionalnej, „Rocznik Polskiej Polityki 

Zagranicznej” 1993/1994, s. 83.
31 M. Szymanowski, Co dalej Grupo Wyszehradzka?, „Gazeta Wyborcza”, 29 – 30.01.1993.
32 I. Kobrinskaja, Długi koniec zimnej wojny, Warszawa 1998, s. 64.
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musieliśmy wspólnie demonstrować i manifestować. Dzisiaj już nie trzeba cią-
gnąć za jeden sznurek. Czasy się zmieniły”33.

Rozpad Czechosłowacji w 1993 r. wpłynął na ograniczenie współpracy 
regionalnej. Czechy po odłączeniu Słowacji utwierdziły się w przekonaniu 
o samodzielnym „dochodzeniu do Europy” i rozluźnieniu więzów współpracy 
wyszehradzkiej34.

Stanowisko Słowacji w kwestii współpracy regionalnej od początku było słabo 
artykułowane. Od momentu powstania państwowości Słowacji nowe władze 
z premierem Vladimírem Mečiarem na czele zajęły się głównie problemami 
wewnętrznymi, zapominając jakby o  środowisku zewnętrznym. Formalnie 
Słowacja opowiadała się za integracją z Unią Europejską i NATO, zgłosiła 
akces do obu tych organizacji, ale faktycznie polityka integracyjna gabinetu 
V. Mečiara była coraz bardziej ambiwalentna. Mimo ostrzeżeń płynących z kraju 
i z zagranicy V. Mečiar przyjął swój własny kurs – zacieśnianie stosunków z Rosją 
i Wschodem35. Wewnętrzna i zewnętrzna polityka V. Mečiara spowodowała 
krytykę słowackiej rzeczywistości i negatywną ocenę gotowości tego państwa 
do członkostwa w strukturach zachodnich. Czechy, Polska i Węgry znalazły się 
w pierwszej grupie państw kandydujących do Unii Europejskiej i NATO, zaś 
Słowacja została zaliczona do innej kategorii państw – niespełniających kry-
teriów politycznych. Okres rządów V. Mečiara odbił się niekorzystnie również 
na współpracy wyszehradzkiej, która w tym czasie obejmowała jedynie sferę 
gospodarki.

Postawa rządu węgierskiego w sprawie Wyszehradu była niejednoznaczna. 
Z jednej strony wyrażano przekonanie o zaletach samodzielnego dążenia do 
struktur zachodnioeuropejskich, z drugiej zaś obecność i problemy licznej mniej-
szości węgierskiej w krajach ościennych skłaniały Budapeszt do podejmowania 
starań o ułożenie stosunków z najbliższymi sąsiadami. Strona węgierska nie kwe-
stionowała potrzeby rozwijania współpracy politycznej w ramach ugrupowania, 
ale bardziej eksponowała współpracę gospodarczą36.

Najbardziej jednoznaczne stanowisko w kwestii nawiązania i kontynuowania 
współpracy regionalnej w ramach Trójkąta, a potem Grupy Wyszehradzkiej 

33 B. Osadnik, Nowy regionalizm w Europie Środkowo-Wschodniej, [w:] Bezpieczeństwo państw 
Grupy Wyszehradzkiej, red. J. Przewłocki,  Katowice 1997, s. 26.

34 T. Szayna, Rozpad Czechosłowacji, „Sprawy Międzynarodowe” 1993, nr 1, s. 72.
35 B. Góralczyk, Współpraca wyszehradzka, Warszawa 1999, s. 11.
36 A. Kupich, R. Morawiec, Udział Polski we współpracy regionalnej, „Rocznik Polskiej Polityki 

Zagranicznej” 1993/1994, s. 84.
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zachowywała Polska. Akcentuje ona przede wszystkim korzyści płynące 
z funkcjonowania Grupy i stale dąży do zacieśniania wzajemnych powiązań. 
W założeniach polskiej polityki zagranicznej Trójkąt Wyszehradzki został uznany 
za mechanizm zmniejszania zagrożeń ze Wschodu i utrwalający poczucie bez-
pieczeństwa i stabilności w regionie, a tym samym mający korzystny wpływ 
na bezpieczeństwo w całej Europie. Polska podkreślała, iż współpraca wyszeh-
radzka może odgrywać ważną i pozytywną rolę w dążeniu do Unii Europejskiej 
i NATO. Ma być ponadto łącznikiem pomiędzy Unią a państwami poradzieckimi, 
głównie Ukrainą37. Dla Polski, która pragnie utrzymywać dobre stosunki ze 
swoimi sąsiadami, współpraca wyszehradzka stanowi dogodną formę wymiany 
poglądów, doświadczeń i rozwiązywania pojawiających się problemów. Mimo iż 
dyplomacja polska od samego początku przejawiała największą konsekwencję 
we współpracy wyszehradzkiej, nie była mile widzianym partnerem współdzia-
łania w regionie. Niechęć Węgier, Czech i Słowacji podyktowana była zawiścią 
o intensywność procesów transformacji, a także obawą przed fi zyczną wielkością 
państwa polskiego, które mogłoby zdominować mniejsze kraje. Sugerowano też 
Polsce, iż z geopolitycznego punktu widzenia bardziej przynależy do regionu 
bałtyckiego niż środkowoeuropejskiego. Pozostaje jednak faktem, iż Polska była 
i jest aktywnym uczestnikiem współpracy wyszehradzkiej38.

Krótko, ale trafnie scharakteryzował stosunek poszczególnych państw do 
współpracy regionalnej Grzegorz Kolankiewicz, który w 1994 r. napisał, że 

strategia czeska jest minimalistyczna (zabezpieczenie własnego interesu narodo-
wego), Słowacja widzi Wyszehrad jako linię ratowniczą łączącą ją z Zachodem i jako 
swą jedyną szansę pozostania w kontakcie z czołowymi demokracjami. Pozycja 
Węgrów jest pragmatyczna i instrumentalna – w Grupie Wyszehradzkiej widziały 
środek do integracji europejskiej. Najpewniej jawi się stanowisko Polski, dla której 
współpraca w regionie wzmacnia realizację strategicznych celów państwa39.

Państwa Grupy Wyszehradzkiej podjęły ponadto także współpracę gospo-
darczą w ramach Środkowoeuropejskiego Porozumienia Wolnego Handlu – 
CEFTA (ang. Central European Free Trade Agreement). Na spotkaniu w Krakowie 

37 R. Kuźniar, Polska polityka bezpieczeństwa 1989 – 2000, Warszawa 2001, s. 244.
38 B. Osadnik, Grupa Wyszehradzka jako element polityki bezpieczeństwa państw Europy Środkowej 

lat 90-tych, [w:] Bezpieczeństwo państw Europy, red. B. Łomiński, Katowice 1997, s. 120 – 121.
39 L. Hensel, Sąsiedzi południowi. Szanse Wyszehradu i CEFTA, [w:] Polska w Europie na przełomie 

wieków, red. J. Stefanowicz, Warszawa 1997, s. 171.
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21 grudnia 1992 r. przedstawiciele Czech, Słowacji, Polski i Węgier uzgodnili 
zasady stopniowej liberalizacji handlu, zakres, formy i etapy wzajemnych powią-
zań integracyjnych40. Za współpracą gospodarczą przemawiały:

 – bliskość terytorialna;
 – sieć powiązań transportowych i handlowych;
 – zbieżność kierunków transformacji systemowej – budowa wolnego rynku 

w miejsce gospodarki centralnie planowanej;
 – podobne problemy makroekonomiczne;
 – korelacja interesów w sferze techniczno-ekonomicznej41;
 – poparcie państw zachodnich, które postrzegały ten rodzaj współpracy 

regionalnej za cenny sprawdzian umiejętności współdziałania byłych 
państw socjalistycznych.

Początkowo CEFTA obejmowała cztery państwa Grupy Wyszehradzkiej, 
później jej skład rozszerzał się o kolejne z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. 
Obecnie CEFTA42 obejmuje kraje Europy Środkowo-Wschodniej, które aspirują 
do członkostwa w Unii Europejskiej (Albania, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, 
Macedonia, Mołdawia, Czarnogóra, Serbia i Kosowo), z chwilą bowiem wejścia 
do UE pierwotni członkowie CEFTY przestawali być jej członkami.

Współpraca regionalna państw wyszehradzkich stała się międzynarodową 
wizytówką Europy Środkowej, służąc przyspieszeniu transformacji, przezwy-
ciężeniu historycznych obciążeń czy wspierając działania na rzecz członkostwa 
krajów regionu w Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckim. Przyczyniła 
się ona do szybszego i bezkonfl iktowego rozwiązania Układu Warszawskiego 
i RWPG, unieważnienia dwustronnych układów sojuszniczych ze Związkiem 
Radzieckim oraz ewakuacji wojsk radzieckich z Czechosłowacji, Polski i Węgier. 
Grupa Wyszehradzka zainicjowała czterostronną kooperację gospodarczą, czego 
wyrazem było podpisanie w grudniu 1992 r. umowy CEFTA. Zapoczątkowała 
procesy integracyjne z zachodnimi strukturami politycznymi, gospodarczymi 
i obronnymi. Państwa zachodnie traktowały Grupę jako istotny czynnik stabili-
zacji w postkomunistycznej części Europy. To były niewątpliwe sukcesy państw 
wyszehradzkich z lat 1991 – 1992, kiedy to ich współpraca osiągnęła wysoki 

40 E. Stadtmüller, Państwa Europy Środkowo-Wschodniej w procesie integracji europejskiej, [w:] 
Demokracje Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej, red. A. Antoszewski, 
R. Herbut, Wrocław 1997, s. 206.

41 J. Wojnicki, Droga Europy Środkowej do Unii Europejskiej (Czechy, Słowacja, Słowenia, Węgry), 
Warszawa 2007, s. 44.

42 http://www.ceft a2006.com/, odczyt z dn. 29.11.2012.
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poziom. Od 1993 r. współpraca polityczna Grupy znalazła się jednak w stanie 
„uśpienia”. Przestała ona kolektywnie zabiegać o osiągnięcie swych strategicznych 
celów. Wręcz przeciwnie – Czechy stanęły na stanowisku, iż ich starania indy-
widualne szybciej doprowadzą je do członkostwa w Unii Europejskiej. Znalazło 
to potwierdzenie w późniejszych decyzjach polityków zachodnich, które prze-
kreśliły szanse wspólnego traktowania państw wyszehradzkich. Od momentu 
przyjęcia kryteriów kopenhaskich nastąpiła indywidualizacja dążeń do Unii 
Europejskiej. W przypadku Sojuszu Północnoatlantyckiego taką granicą stał się 
program Partnerstwo dla Pokoju, do którego poszczególne kraje przystępowały 
każde z osobna.

„Przebudzenie” Grupy nastąpiło w  1998 r., na co wpływ miały zmiany 
polityczne w Czechach i na Słowacji. W Czechach niechętnego Wyszehradowi 
Václava Klausa na stanowisku premiera po wyborach parlamentarnych zastą-
pił socjaldemokrata Milosz Zeman, zaś na Słowacji władzę utracił Vladimir 
Mečiar, a rządy przejęła reformatorska ekipa Mikuláša Dzurindy. Na spotkaniu 
w Budapeszcie 21 października 1998 r. premierzy Polski, Czech i Węgier wezwali 
Słowację, aby zajęła ponownie swoje miejsce w V4, co można było traktować jako 
symboliczną reaktywację Grupy. Zadeklarowano wówczas poparcie dla starań 
Słowacji o wejście do NATO, w 1999 r. bowiem tylko Czechy, Polska i Węgry stały 
się pełnoprawnymi członkami Sojuszu Północnoatlantyckiego. Sojusz był przez 
te kraje postrzegany jako sprawdzony i jedyny skuteczny system bezpieczeństwa, 
który nie tylko zapewnia obronę w razie agresji, ale także sprzyja rozwojowi 
wszystkich wartości leżących u podstaw społeczeństw demokratycznych. Druga 
runda rozszerzenia NATO miała miejsce w 2004 r. i wtedy NATO rozrosło się do 
liczby 26 członków. Wśród „szczęśliwej siódemki” nowych sojuszników znalazła 
się wówczas Słowacja, dla której również urzeczywistniła się wizja uzyskania 
gwarancji bezpieczeństwa ze strony euroatlantyckiej organizacji. Pozostało 
jeszcze jedno wyzwanie – członkostwo w Unii Europejskiej. Proces integracji 
wymagał wysiłku organizacyjnego, woli politycznej i dostosowania do standar-
dów europejskich. Rozszerzenie Unii Europejskiej o kraje postkomunistyczne 
Europy Środkowo-Wschodniej stało się faktem, na który czekano przez całą 
dekadę lat 90. XX w. i przełom wieków. Dnia 1 maja 2004 r. kraje Grupy Wyszeh-
radzkiej razem wchodziły do Unii Europejskiej – ten cel w polityce zagranicznej 
udało się zrealizować wspólnie, choć oczywiście każdy kraj z osobna prowadził 
negocjacje akcesyjne we wskazanych przez partnerów zachodnich dziedzinach 
współpracy. Grupa Wyszehradzka spełniła zadania, jakie przed nią postawiono 
w momencie jej powstania, pojawiły się więc zasadne pytania o przyszłość owej 
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struktury współpracy. Pojęcie Grupa Wyszehradzka na stałe weszło do słownika 
polityków i publicystów, wywołując jednoznacznie pozytywne konotacje ze 
stabilnym regionem, konsekwentnymi reformami i dojrzewającą demokracją. 
Wyszehrad stał się marką, która może być przykładem integracji dla innych 
regionów. Mówienie o  końcu Grupy wydawało się przedwczesne, bardziej 
wskazane okazało się określenie nowych zadań i  wyzwań, właściwych dla 
funkcjonowania Grupy w nowych europejskich realiach, którym łatwiej będzie 
sprostać wspólnymi siłami. W 2004 r. ówczesny minister spraw zagranicznych 
Polski Włodzimierz Cimoszewicz tak mówił o przyszłości: 

Wyzwaniem dla Polski jest udział we wspólnej dyskusji nad nową wizją stosunków 
w naszym regionie. Wizja poszerzenia UE integrowała Europę Środkową. Sam 
termin „Europa Środkowa” stał się politycznym projektem, którego celem było 
zniszczenie podziału jałtańskiego, wyrwanie się państw tego regionu spod wpływów 
Rosji i zwrócenie ku Zachodowi. Ten projekt polityczny zaowocował mechani-
zmami i platformami współpracy regionalnej. Udaną koncepcją – przy wszystkich 
jej słabościach – okazała się Grupa Wyszehradzka. Dziś jednak, po przyjęciu Polski, 
Czech, Słowacji i Węgier do UE i NATO, wielu polityków twierdzi, że teraz każde 
państwo może pójść własną drogą. To wszakże rodzi groźbę dekompozycji Europy 
Środkowej. Dlatego kwestia tożsamości tego regionu powinna być postrzegana […] 
w kategoriach wyzwania strategicznego43.

Dnia 12 maja 2004 r. na spotkaniu premierów państw Grupy w Kroměříž 
została podpisana deklaracja w sprawie współpracy Polski, Czech, Słowacji 
i Węgier po ich wejściu do Unii Europejakiej44. Jak podkreślono w deklaracji 
państwa Grupy Wyszehradzkiej zamierzają kontynuować wzajemną współpracę 
na rzecz budowy demokratycznej Europy, a skupiać się będą na wzmacnianiu toż-
smości Europy Środkowej oraz na szerzeniu idei integracji i pomocy państwom 
aspirującym do członkostwa w UE. Fakt podpisania deklaracji z Kroměříž przez 
premierów Czech – Vladimíra Špidlę, Polski – Marka Belkę, Słowacji – Miku-
láša Dzurindę oraz Węgier – Pétera Medgyessyego oznaczał, iż głosy o końcu 
Wyszehradu po wejściu tych krajów do Unii Europejskiej były nietrafi one. 

43 W. Cimoszewicz, Polska w zamęcie świata, „Gazeta Wyborcza”, 12.06.2004, s. 9.
44 Declaration of Prime Ministers of the Czech Republic, the Republic of Hungary, the Republic of 

Poland and the Slovak Republic on cooperation of the Visegrad Group countries aft er their accession to 
the European Union, http://www.visegradgroup.eu/2004/declaration-of-prime, odczyt z  dn. 
02.11.2011.



21Grupa Wyszehradzka – 20 lat współpracy

Premierzy państw Grupy zgodnie podkreślili wolę utrzymania i rozwijania 
współpracy w ramach UE, traktując Grupę jako forum konsultacji i uzgodnień 
w zakresie wspólnych interesów w Unii i poszukiwania wspólnego mianownika 
dla istotnych z punktu widzenia Warszawy, Pragi, Bratysławy i Budapesztu spraw. 
Tak było np. w przypadku starań o wejście do strefy Schengen czy w kwestii 
wzmocnienia wschodniego wymiaru polityki UE45. Jednym z głównych założeń 
polskiej prezydencji w Grupie w pierwszej połowie 2005 r. było „utrzymanie 
Grupy Wyszehradzkiej jako regionalnego, zgodnego z duchem i praktyką Unii 
Europejskiej, forum dialogu w kwestiach europejskich”46. W nowych warunkach 
realne stawało się budowanie koalicji ad hoc dla konkretnych spraw, gdyż w miarę 
upływu czasu uwidaczniały się różnice w poglądach między partnerami z Grupy 
co do procesu integracji i pojawiających się na forum europejskim problemów. 
Pojawiło się przekonanie, że współpraca wyszehradzka jest pożyteczna, ale nie 
zawsze skuteczna. Odzwierciedleniem różnic w postrzeganiu przez państwa 
Grupy reformy instytucjonalnej Unii był proces ratyfi kacji Traktatu z Lizbony, 
który został niezwłocznie zatwierdzony przez Słowację i Węgry, zaś Polska 
i Czechy blokowały ten proces zwlekając z ratyfi kacją47.

Korzyści płynące z istnienia Wyszehradu to nie tylko pozytywny wizerunek 
na zewnątrz, ale także współpraca między czterema państwami w wielu dziedzi-
nach, m.in. kultury, obrony, transportu, sprawiedliwości i ochrony środowiska. 
Kwestią równie istotną jest wspieranie współpracy na szczeblu lokalnym, podej-
mowanej przez inicjatywy obywatelskie i organizacje pozarządowe. Realizację 
projektów proponowanych przez podmioty pochodzące co najmniej z trzech 
państw tworzących Grupę Wyszehradzką wspiera Fundusz Wyszehradzki, który 
został utworzony w 2000 r. Są to zarówno seminaria czy spotkania, jak również 
wielkie imprezy kulturalne oraz fundusz stypendialny promujący wymianę 
młodzieży i rozwój kontaktów międzyludzkich. Dotychczasowe doświadczenia 

45 M. Gniazdowski, Polityka Polski w Grupie Wyszehradzkiej, „Rocznik Polskiej Polityki Zagra-
nicznej” 2008, nr 1, s. 196, http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=a81ec50f-a719 – 422d-
-becd-bf54e1f1c317&articleId=eabf6212 – 8b73 – 48e5 – 93bb-188ec85b4698, odczyt z dn. 02.11.2011.

46 J. Gajewski, Polityka regionalna Polski, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej” 2006, nr 1, 
s. 169, http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=c72b609e-f9b8 – 459d-910b-80bff 34a-
363a&articleid=c60869c1 – 2766 – 4338 – 903c-c09988c3594b#ac60869c1 – 2766 – 4338 – 903c-
-c09988c3594b, odczyt z dn. 09.11.2011.

47 R. Morawiec, Polityka Polski w Grupie Wyszehradzkiej, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej” 
2010, nr 1, s.  184, http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=942e4bdc-13be-4d9f-
-ab47 – 8b369d10c514&articleid=4b9db2dc-792e-4e72 – 99ed-8e96a0d818b4#a4b9db2dc-792e-
-4e72 – 99ed-8e96a0d818b4, odczyt z dn. 09.11.2011.



22 Anna Czyż

Wyszehradu pokazują, że współpraca instytucji rządowych i pozarządowych 
jest możliwa i korzystna dla wszystkich stron. Równie istotnym polem działania 
Grupy Wyszehradzkiej w ramach Unii Europejskiej jest polityka zagraniczna 
UE na kierunku wschodnim – wobec państw byłego ZSRR oraz polityka wobec 
Bałkanów. Znalazły one swoje potwierdzenie w priorytetach węgierskiej (pierw-
sze półrocze 2011 r.) i polskiej (drugie półrocze 2011 r.) prezydencji w Radzie 
Unii Europejskiej w 2011 r. Wówczas to zakończyły się negocjacje akcesyjne 
w sprawie wejścia do UE Chorwacji i w grudniu 2011 r. został ofi cjalnie podpi-
sany traktat akcesyjny. Odbył się także szczyt partnerstwa wschodniego (wspólny 
polsko-szwedzki projekt współpracy), który zakłada pomoc i współpracę Unii 
z państwami byłego ZSRR, m.in. Ukrainą, Mołdawią czy Gruzją.

Grupa Wyszehradzka nigdy nie rozszerzyła swojego składu o nowe państwa, 
przyjęła jednak koncepcję współpracy z innymi państwami niebędącymi człon-
kami Grupy. W ramach tzw. Partnerstwa Regionalnego, które zostało powołane 
w 2001 r. z inicjatywy szefowej austriackiej dyplomacji Benity Ferrero-Waldner, 
aby wspierać austriackich sąsiadów w procesie integracji europejskiej, Grupa 
współpracuje z Austrią i Słowenią. W przypadku Słowenii w przeszłości poja-
wiały się sugestie jej dołączenia do V4, czego zwolennikiem był głównie czeski 
premier Milosz Zeman. Sama Słowenia sygnalizowała też, że byłaby zaintere-
sowana „członkostwem” w Funduszu Wyszehradzkim. Jak na razie współpraca 
w  formule partnerstwa obejmuje różne dziedziny i  jest podejmowana dla 
realizacji konkretnych projektów. Podobnie wygląda współpraca w ramach tzw. 
Programu Wyszehrad Plus (V4+), który zakłada szerszą współpracę regionalną 
krajów Grupy z wybranymi państwami przy określonych projektach.

Grupa Wyszehradzka stała się ważną platformą wymiany poglądów, wyzna-
czania wspólnych celów i podejmowania współpracy w wielu sferach życia 
publicznego czterech środkowoeuropejskich państw. Od momentu powstania 
inicjatywa ta przechodziła różne fazy rozwoju. Początkowo współpraca w ramach 
Trójkąta obejmowała głównie dziedzinę polityki – głównym celem było wejście 
do EWG i NATO, później rozszerzono ją o gospodarkę, powołując do życia inne 
ugrupowanie – CEFTA. Po rozpadzie Czechosłowacji, od 1993 r. współpraca stra-
ciła impet, zabrakło wspólnych deklaracji i działań na forum międzynarodowym, 
a górę wzięły indywidualne interesy i dążenia poszczególnych państw tworzących 
Grupę. Dopiero od 1999 r. można mówić o „przebudzeniu” Grupy i ponownym 
nawiązaniu współpracy politycznej. Zwieńczeniem wieloletnich starań Czech, 
Polski, Słowacji i Węgier stało się rozszerzenie Unii Europejskiej w 2004 r., kiedy 
wszystkie te państwa weszły do UE, a Słowacja dołączyła do pozostałej trójki 
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i znalazła się w Sojuszu Północnoatlantyckim. Podstawowe cele Grupy zostały 
zrealizowane – dla omawianych państw rozpoczął się nowy rozdział we wzajem-
nej współpracy. Zdecydowały się one ją kontynuować, zmieniając jednak jej profi l 
i wyznaczając nowe cele. Teraz główną ideą przyświecającą współpracy stała się 
promocja Europy Środkowej, rozwijanie kontaktów międzyludzkich poprzez 
popieranie wspólnych inicjatyw naukowych, kulturowych i społecznych oraz 
w miarę możliwości wspólne wystąpienia na forum Unii Europejskiej.
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NIEDŁUGO PO ROZPOCZĘCIU politycznych i  gospodarczych reform sys-
temowych oraz zasadniczej reorientacji swoich polityk zagranicznych trzy 
państwa Europy Środkowej (od 01.01.1993 r., po rozpadzie Czechosłowacji, 
cztery) podjęły współpracę w ramach Grupy Wyszehradzkiej (V4). Jest ona 
kontynuowana już ponad dwie dekady, a  więc można ją uznać za trwałą 
strukturę kooperacji w Europie. Ponad dwadzieścia lat funkcjonowania tego 
dosyć specyfi cznego ugrupowania daje wystarczającą wiedzę i podstawy do 
podjęcia próby zarysowania dalszych perspektyw tej współpracy. Wydaje się to 
szczególnie ważne z powodu osiągnięcia najważniejszych celów zainicjowania 
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współpracy w ramach V4 oraz w kontekście dynamicznych zmian zachodzących 
w Unii Europejskiej. Dlatego też celem postawionym w niniejszym opracowaniu 
jest próba krótkiego zarysowania perspektyw przyszłej współpracy państw 
Grupy Wyszehradzkiej. Posłużą temu czynniki (uwarunkowania) wpływające 
na tę współpracę. Najpierw jednak, w części wstępnej artykułu, bardzo krótko 
zarysowana zostanie specyfi ka współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej, 
jej cele oraz najważniejsze efekty – kwestie te mają bardzo znaczący wpływ na 
przyszłość kooperacji V4.

GRUPA WYSZEHRADZKA  CELE, CHARAKTER 
I NAJWAŻNIEJSZE REZULTATY WSPÓŁPRACY

Formalnie współpraca Polski, Czechosłowacji (od 01.01.1993 r. Czech i Słowacji) 
i Węgier w ramach tzw. Trójkąta Wyszehradzkiego, a od 1993 r. Grupy Wyszeh-
radzkiej została ustanowiona na mocy deklaracji podpisanej 15.02.1991 r. na 
zakończenie szczytu tych trzech państw w Wyszehradzie przez prezydentów 
Lecha Wałęsę, Václava Havla i Jozsefa Antalla1.

Wśród jej celów znalazły się m.in. „pełne przywrócenie niezależności pań-
stwowej”, „likwidacja wszystkich […] przejawów systemu totalitarnego” oraz 
„włączenie się w pełnym zakresie w europejski system polityczny, gospodarczy 
oraz system bezpieczeństwa i prawodawstwa”. Ze względu na „tożsamość celów” 
i „podobieństwo dróg ich urzeczywistniania” koordynacja wysiłków, zdaniem 
sygnatariuszy, zwiększała szansę na realizację założonych celów. Aby to osią-
gnąć, zadeklarowali oni harmonizację swoich działań dotyczących współpracy 
z instytucjami europejskimi oraz konsultacje w „sprawach dotyczących ich 
bezpieczeństwa”2.  

Grupa Wyszehradzka jest wielostronną formą współpracy międzynarodo-
wej czterech państw, która ma szeroki zakres i dotyczy bardzo wielu dziedzin 

1 Warto dodać, że wpływ na ustanowienie współpracy miały także państwa Wspólnot Europej-
skich oraz USA. Mówił o tym np. ówczesny minister spraw zagranicznych Polski K. Skubiszewski. 
Por. Nic o Polsce bez Polski,  rozmowa z K. Skubiszewskim, „Gazeta Wyborcza”, 24.01.1991, s. 10 – 11. 
Zob. też: B. Osadnik, Nowy regionalizm w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa Wyszehradzka, [w:] 
Bezpieczeństwo państw Grupy Wyszehra-dzkiej, red. J. Przewłocki, Katowice 1995, s. 22 – 23.  

2 Deklaracja o współpracy Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej, Rzeczypospolitej Polskiej 
i Republiki Węgierskiej w dążeniu do integracji europejskiej, http://www.visegradgroup.eu/documents/
visegrad-declarations/visegrad-declaration-110412 – 2, odczyt z dn. 02.01.2013. 
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– polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i  obrony, gospodarki, transportu 
i  infrastruktury, rolnictwa, rozwoju regionalnego, spraw wewnętrznych, 
ochrony środowiska, edukacji, kultury, turystyki, sportu i  innych. V4 nie 
posiada żadnej formalnej struktury instytucjonalnej; opiera się na cyklicznych 
spotkaniach przedstawicieli państw członkowskich różnych szczebli (od szefów 
państw lub rządów do ekspertów) i realizacji przez grupy robocze ustaleń 
zapadających na tych spotkaniach. Od 1999 r. jedno z państw członkowskich 
sprawuje roczną prezydencję (trwającą od lipca do czerwca), która pozwala mu 
określić priorytety współpracy w ramach V4. Jedyną instytucją w ramach V4 
jest powołany w 2000 r. Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, wspierający 
współpracę w zakresie nauki, edukacji i kultury, którego sekretariat mieści się 
w Bratysławie3.

Biorąc pod uwagę wspomniane uprzednio cele podjęcia współpracy przez 
państwa V4, dotyczące ich stosunków zewnętrznych, za najważniejsze efekty tej 
kooperacji należy uznać:

1. przebiegające bez większych zakłóceń rozwiązanie Układu Warszaw-
skiego oraz Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej; nastąpiło to już 
w 1991 r. Wycofanie wojsk rosyjskich z terytorium ostatniego państwa 
V4, w którym one stacjonowały (Polska) nastąpiło w 1993 r.;

2. ustanowienie strefy wolnego handlu (Środkowoeuropejskie Porozumie-
nie o Wolnym Handlu – CEFTA, które weszło w życie 01.03.1993 r.). 
Układ ustanawiający CEFTA został zawarty przez państwa Grupy; póź-
niej przystępowały do niej inne państwa Europy Środkowej i Bałkanów. 
Warto tutaj zwrócić uwagę na to, że znacznie CEFTA było, przynajmniej 
z dwóch powodów, ograniczone. Po pierwsze, stanowiła ona tylko strefę 
wolnego handlu i nie było planowane pogłębianie integracji w kierunku 
unii celnej czy wspólnego rynku. Jednak brak takich zamierzeń nie należy 

3 Na temat genezy i przebiegu współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej np.: F. Gołembski, 
Grupa Wyszehradzka – próba realizacji koncepcji wielostronnej współpracy w Europie Środkowej, 
„Sprawy Międzynarodowe” 1994, nr 3, s. 59 – 72; P. Deszczyński, M. Szczepaniak, Grupa Wyszehradzka. 
Współpraca polityczna i gospodarcza, Toruń 1995; Państwa wyszehradzkie: systemy polityczne, gospo-
darka, współpraca, red. M. Szczepaniak, Poznań 1996; F. Gołembski, A. Kupich, Grupa Wyszehradzka, 
[w:] Europejskie struktury współpracy, red. S. Parzymies, Warszawa 2000, s. 189 – 200; M. Herman, 
Grupa Wyszehradzka. Narodziny, rozwój, perspektywy, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2001, nr 2 
(2), s. 161 – 193; Th e Visegrad Group. A Central European Constellation, red. A. Jagodziński, Bratisla-
va 2006; Two Decades of Visegrad Cooperation. Selected V4 Bibliography, red. B. Dančák, M. Gniaz-
dowski, J. Hamberger, A. Hudek, Bratislava 2011, s. 14 – 38.
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oceniać negatywnie – biorąc pod uwagę to, że ostatecznym celem państw 
tworzących CEFTA było przystąpienie do UE, to siłą rzeczy CAFTA sta-
nowiła coś w rodzaju poligonu doświadczalnego przed znacznie szerszą 
i głębszą integracją gospodarczą w ramach UE. Po drugie, ograniczone 
znacznie i swoista tymczasowość CEFTA wynikała stąd, iż w momencie 
wchodzenia do UE kolejne państwa opuszczały CEFTA4. Jednocześnie 
CEFTA miała przyczynić się do odbudowy handlu pomiędzy państwami 
członkowskimi, który załamał się na początku lat dziewięćdziesiątych 
XX w.5 Cel ten udało się osiągnąć; 

3. uzyskanie członkostwa w NATO. 12.03.1999 r. nastąpiło to w przypadku 
Polski, Czech i Węgier, z kolei Słowacja weszła do NATO 29.03.2004 r.;

4. uzyskanie członkostwa w UE – w tym przypadku wszystkie państwa V4 
weszły do UE 01.05.2004 r. chociaż Polska, Czechy i Węgry zostały zapro-
szone do rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych na podstawie decyzji Rady 
Europejskiej obradującej w Luksemburgu w grudniu 1997 r., natomiast 
w przypadku Słowacji nastąpiło to dwa lata później, tzn. na mocy decyzji 
Rady Europejskiej zebranej w Helsinkach w grudniu 1999 r.;  

5. V4 stanowiła i  stanowi stałe forum współpracy nie tylko pomiędzy 
państwami członkowskimi, ale także pomiędzy nimi a  innymi pań-
stwami oraz organizacjami międzynarodowymi. W ramach tzw. formuły 
„Grupa Wyszehradzka +” odbyło się wiele spotkań z najważniejszymi 
przywódcami politycznymi z państw UE, liderami unijnych instytucji czy 
przedstawicielami takich struktur współpracy regionalnej, jak Benelux 
czy Rada Nordycka. Były one szczególnie istotne przed akcesją państw 
V4 do UE i umożliwiały uzyskanie wsparcia i pomocy w działaniach 
na rzecz integracji z UE czy przedstawienie wspólnego stanowiska V4 
w różnych sprawach.

Biorąc pod uwagę wskazane fakty, państwa V4 osiągnęły cele zawarte 
w Deklaracji z 1991 r. dotyczące ich polityk zagranicznych. Jest jednak sprawą 
oczywistą, że dwa najważniejsze z nich – członkostwo w NATO i UE – były 
sukcesami przede wszystkim poszczególnych państw i rezultatem ich indywidu-

4 Były to Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, Rumunia i Bułgaria. Dziś (styczeń 2013 r.) 
do CEFTA należą więc Chorwacja (opuści tę strukturę z chwilą wejścia do UE, co ma nastąpić 1 lipca 
2013 r.), Macedonia, Albania, Bośnia i Hercegowina, Mołdawia, Czarnogóra, Serbia i Kosowo.   

5 S. Miklaszewski, Unia Europejska a interesy ekonomiczne krajów Grupy Wyszehradzkiej, Kraków 
1997, s. 59. 
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alnych decyzji, działań itp. niż Grupy Wyszehradzkiej jako całości. Współpraca 
w ramach V4 nie była warunkiem ani koniecznym, ani wystarczającym do tego, 
aby uzyskać członkostwo w NATO i UE. Warto jednak w tym kontekście zwrócić 
uwagę na jeszcze jeden aspekt funkcjonowania V4. Otóż współpraca jej członków 
była także wartościowa sama w sobie – pokazała bowiem, iż państwa byłego 
bloku wschodniego są w stanie pokojowo ułożyć swoje stosunki oraz zgodnie 
i efektywnie z sobą współpracować, a ewentualne konfl ikty czy sprzeczności 
interesów rozwiązywać na drodze dyplomatycznej. Trudno sobie wyobrazić, 
że państwa V4, i w ogóle Europy Środkowej i Wschodniej, zostałyby przyjęte 
do takich organizacji, jak NATO czy UE, gdyby relacje pomiędzy nimi były 
postrzegane jako zagrażające stabilności tych struktur i zamiast, po rozszerzeniu, 
przyczyniać się do poszerzania strefy stabilności, ich członkostwo wzbudzałoby 
obawy co do wewnętrznej spójności tych organizacji.   

PERSPEKTYWY DALSZEJ WSPÓŁPRACY PAŃSTW 
GRUPY WYSZEHRADZKIEJ

Osiągnięcie najważniejszego celu jakiejś struktury – w przypadku państw V4 
było nim uzyskanie członkostwa w NATO i UE – powoduje, że nasuwają się 
pytania o dalszy sens jej funkcjonowania. Przejawem tego była deklaracja sze-
fów rządów państw V4 przyjęta już  kilkanaście dni po uzyskaniu członkostwa 
w UE – 12 maja 2004 r. Stwierdzili w niej,,z pełną satysfakcją”, że główny cel 
Deklaracji z Wyszehradu z 1991 r. został osiągnięty oraz zadeklarowali dalszą 
współpracę6. Nieco precyzyjniej cele kooperacji państw V4 po wstąpieniu do 
UE zawarto w przyjętych wytycznych. Wymieniono tam obszary współpracy 
w ramach Grupy Wyszehradzkiej, w UE, z państwami spoza UE oraz w ramach 
NATO i z organizacjami międzynarodowymi, a także wskazano mechanizmy tej 
współpracy7. Są one również relatywnie ogólne i oczywiście brak w nich zapisów 
dotyczących  celów o porównywalnej wadze jak samo członkostwo w UE czy 

6 Declaration of Prime Ministers of the Czech Republic, the Republic of Hungary, the Republic of 
Poland and the Slovak Republic on Cooperation of the Visegrad Group Countries aft er their Accession 
to the European Union (12 May 2004), http://www.visegradgroup.eu/documents/visegrad-declara-
tions/visegrad-declaration-110412 – 1, odczyt z dn. 02.01.2013.

7 Guidelines on the Future Areas of Visegrad Cooperation, http://www.visegradgroup.eu/coopera-
tion/guidelines-on-the-future-110412, odczyt z dn. 02.01.2013.
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NATO. Jednak nie oznacza to, że dalsze funkcjonowanie V4 zupełnie nie ma 
sensu – istnieje przynajmniej kilka bardzo istotnych sfer, w których ta współ-
praca mogłaby być korzystna i przynieść większe efekty, niż gdyby poszczególne 
państwa Grupy działały w pojedynkę.

Pierwszym potencjalnym obszarem współdziałania państw V4 jest współ-
praca na forum UE. Zbliżony poziom rozwoju ekonomicznego, podobieństwa 
w strukturze gospodarczej, zamożności mieszkańców, duże znaczenie środków 
fi nansowych z budżetu UE dla rozwoju gospodarczego i społecznego oraz 
położenie geografi czne to uwarunkowania, które powodują, że państwa V4 
bardzo często mają i będą miały zbieżne interesy, jeśli chodzi o kształt unijnych 
polityk i decyzje zapadające w UE. Współpraca ta jest możliwa i pożądana 
w instytutcjach zarówno międzyrządowych (Rada Europejska i Rada UE), 
jak i wspólnotowych (Parlament Europejski i Komisja Europejska). W Radzie 
Europejskiej, Radzie i Komisji Europejskiej kraje V4, jak wszystkie inne państwa 
UE, mają po jednym przedstawicielu. Podczas głosowania większością kwalifi -
kowaną – a więc podstawowym sposobem podejmowania decyzji przez Radę 
UE – V4 dysponuje razem 58 głosami ważonymi spośród 345 oraz potencjałem 
ok. 64,1 mln ludzi wśród ok. 502,5 mln ogółu ludności UE. W PE, którego 
znaczenie polityczne i wpływ na decyzje zapadające w UE jest coraz większy, 
i w którym bardzo często linie podziałów przebiegają nie zgodnie z różnicami 
ideologicznymi, ale narodowymi, państwa V4 mają razem 108 miejsc spośród 
754. Wszystko to stanowi dość znaczący potencjał dla budowania koalicji 
mających przeforsować decyzje zgodne z interesami państw V4 lub zablokować 
decyzje sprzeczne z nimi.

Współpraca państw V4 może okazać się istotna szczególnie w kontekście 
decyzji określających przyszły kształt UE i charakter dalszej integracji w jej 
ramach. Wyraźnie bowiem widać, że działania i  decyzje zapadające w  UE 
w związku z kryzysem zadłużeniowym i gospodarczym oznaczają pogłębianie 
zróżnicowania integracji, a najważniejszym kryterium staje się tutaj członkostwo 
w strefi e euro. Od razu należy zwrócić uwagę na to, że znaczącą okolicznością 
rzutującą na perspektywy współpracy V4 w tym kontekście jest to, że Słowacja 
jako jedyne państwo V4 należy (od 2009 r.) do strefy euro, a pozostałe kraje V4 
nie przyjmą wspólnej waluty w ciągu najbliższych kilku lat.

Podobnie jak w przypadku UE, także współpraca w ramach NATO wydaje 
się naturalna w przypadku państw V4. Jest tak z powodu, pisząc najogólniej, 
podobnych wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego. Według niektó-
rych opinii, to właśnie względy bezpieczeństwa były główną przesłanką podjęcia 
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współpracy przez państwa V48. W tej dziedzinie potencjalne obszary współpracy 
to dbanie o to, aby interesy bezpieczeństwa Europy Środkowej były należycie 
uwzględnione w działaniach NATO, podobnie jak różnego rodzaju współpraca 
wojskowa i przemysłów obronnych, w tym w zakresie modernizacji i zakupów 
dla armii. Warto w tym miejscu wspomnieć np. o trwających pracach mających 
na celu utworzenie przez państwa V4 grupy bojowej w ramach UE, która ma 
liczyć 3000 osób i być gotowa w pierwszej połowie 2016 r.9                   

Doświadczenia sugerują tutaj jednak co najwyżej bardzo umiarkowany opty-
mizm. Jest tak dlatego, że np. państwa V4 początkowo poparły interwencję USA 
w Iraku z 2001 r., ale później prezentowały bardziej zdystansowane stanowisko; 
wzięły wprawdzie w niej udział, ale w bardzo zróżnicowanym zakresie. Usta-
nowiona na przełomie lat 2001 i 2002 wielonarodowa czesko-polsko-słowacka 
brygada wojskowa została rozwiązana, jeszcze zanim osiągnęła pełną zdolność 
bojową w 2005 r. Wreszcie fi askiem zakończyły się plany koordynacji w sferze 
zakupów samolotów wielozadaniowych dla armii państw V4 – każde z nich 
dokonało w tym względzie  innego wyboru10.

Uwarunkowania o charakterze ekonomicznym powodują, że zbieżność inte-
resów i współpraca państw V4 mogłaby dotyczyć przede wszystkim tych wspól-
nych polityk UE, które wiążą się z redystrybucją dochodów. Chodzi więc tutaj 
przede wszystkim o budżet UE, a szczególnie o wieloletnie ramy fi nansowe, które 
determinują budżety jednoroczne UE. Ramy fi nansowe UE na lata 2014 – 2020 
zostaną prawdopodobnie przyjęte w pierwszym półroczu 2013 r., a wszystkie 
państwa V4 należą do grupy tzw. przyjaciół polityki spójności UE i ich celem jest 
to, aby na tę politykę przeznaczać jak najwięcej środków fi nansowych. Zbieżność 
interesów państw V4 będzie miała miejsce najprawdopodobniej także podczas 
negocjowania ram fi nansowych na następny okres. Jeszcze wcześniej współpraca 
będzie pożądana podczas podejmowania decyzji dotyczących zmian w tych poli-
tykach UE, które wiążą się z największym transferem środków fi nansowych, tzn. 
w polityce spójności oraz w polityce rolnej11. Założenia, cele czy kształt unijnych 

8 B. Osadnik, op.cit., s. 28.  
9 Joint Communiqué of the Ministers of Defence of the Visegrad Group, Litoměřice, 04.05.012, http://

www.visegradgroup.eu/calendar/2012/joint-communique-of-the, odczyt z dn. 05.01.2013.  
10 R. Morawiec, Military Cooperation in Visegrad Group, [w:] Cooperation on Security in Central 

Europe: Sharing V4 Experience with the Neighboring Regions, red. M. Madej, Warsaw 2010, s. 17 – 24.  
11 Na temat konsekwencji reform wspólnej polityki rolnej UE dla państw V4 zob. np.: W. Guba, 

Implications of the Common Agricultural Policy Reforms for Agriculture in the Visegrad Coun-
tries,  [w:] Five Years of the EU East-ward Enlargement Eff ects on Visegrad Countries: Lessons for the 
Future, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, Warsaw 2009, s. 189 – 196. 
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polityk i budżetu są z sobą ściśle powiązane i wzajemnie na siebie oddziaływają, 
więc aby współpraca państw V4 mogła być efektywna, to musi mieć charakter 
ciągły i systematyczny, a nie tylko doraźny przy okazji negocjowania wieloletnich 
ram fi nansowych. 

Potencjalnym obszarem współpracy Grupy Wyszehradzkiej, który w ostat-
nich latach przyciąga szczególnie wiele uwagi, jest kooperacja mająca na celu 
wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego tych państw. Szczególnie chodzi 
tutaj o bezpieczeństwo zaopatrzenia w gaz ziemny. Znaczenie tej sprawy było 
dobrze widoczne w styczniu 2009 r., gdy nieporozumienia pomiędzy Rosją 
a Ukrainą spowodowały zakłócenia w dostawach gazu także do państw V4, co 
najmocniej odczuła Słowacja. Najistotniejszymi czynnikami, które powodują, 
że współdziałanie krajów V4 w tej dziedzinie może być nie tylko znacznie bar-
dziej efektywne niż działania samodzielne, ale wręcz konieczne, aby osiągnąć 
jakiekolwiek znaczące rezultaty, są: uzależnienie państw V4 od importu gazu, 
a tutaj od dostaw z  jednego źródła, czyli Rosji (tabela 1), brak wspólnego rynku 
energii, system najważniejszych rurociągów biegnących na linii wschód–zachód 
(co jest dziedzictwem funkcjonowania bloku wschodniego) oraz sąsiedztwo 
geografi czne.

Tabela 1. Import gazu ziemnego oraz jego struktura w państwach V4

Państwo Udział gazu z importu
w całości zużycia (%)

Udział gazu
sprowadzanego z Rosji

w całości importu gazu (%)

Czechy 97,8 78

Polska 63 82

Słowacja 98,3 ponad 98 

Węgry 79,3 ponad 80

Dla Czech i Polski dane za 2009 r., dla Słowacji i Węgier –  za 2010 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Oil&Gas Security. Emergency Response of IEA Countries, 
Poland, 2011, s. 2, 13,  http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/poland_2011 – 1.
pdf; Oil&Gas Security. Emergency Response of IEA Countries, Czech Republic, 2011, s. 2, 14, http://
www.iea.org/publications/freepublications/publication/czech_2010 – 1.pdf; Oil&Gas Security. Emer-
gency Response of IEA Countries, Slovak Republic, 2011, s. 2, 14, http://www.iea.org/publications/
freepublications/publication/slovak_republic_2011 – 1.pdf; Oil&Gas Security. Emergency Response of 
IEA Countries, Hungary, 2012, s. 2, 17, http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/
Hungary_2012 – 1.pdf, odczyt z dn. 07.01.2013.
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Nowy impuls współpracy V4 w polityce energetycznej został nadany podczas 
spotkania szefów rządów 3 czerwca 2009 r. w Wieliczce, na którym podjęto 
decyzję o odnowieniu „V4 grupy infrastruktury energetycznej” (ang. V4 energy 
infrastructure group)12. Od tego czasu współpracy w dziedzinie energetycznej V4 
poświęconych było wiele spotkań.

Działaniami, które pozwoliłyby na podniesienie poziomu bezpieczeństwa 
energetycznego państw V4 i które stanowią potencjalne dziedziny współpracy 
są przede wszystkim:

 – rozbudowa infrastruktury umożliwiającej przesył pomiędzy tymi pań-
stwami gazu, energii elektrycznej czy ropy naft owej; szczególnie istotna 
wydaje się tutaj budowa sieci przesyłowych gazu na linii północ–południe 
(tzw. Korytarz Energetyczny Północ–Południe13);

 – działania mające na celu uzyskanie środków z UE pozwalających na 
fi nansowanie czy współfi nansowanie projektów podnoszących poziom 
bezpieczeństwa energetycznego V4;

 – oddziaływanie na treść regulacji prawnych dotyczących rynku energii 
w UE tak, aby jak najlepiej uwzględniały interesy i specyfi kę państw V4;

 – aktywność na rzecz podejmowania przez UE działań mających na celu 
dywersyfi kację źródeł importu; 

 – współpraca w zakresie energetyki atomowej, co mogłoby być szczególnie 
ważne dla Polski dlatego, że wszystkie pozostałe państwa V4 mają już 
elektrownie atomowe;

 – wpływanie na treść porozumień UE–Rosja, dotyczących dostaw surow-
ców energetycznych (przede wszystkim gazu);

 – wypracowywanie jednego stanowiska w  negocjacjach dotyczących 
dostaw gazu z Rosji;

 – współpraca podczas kontraktowania dostaw surowców energetycznych, 
przede wszystkim gazu – występujące razem państwa V4 stanowią więk-
szy i przez to atrakcyjniejszy rynek zbytu oraz są w stanie wynegocjować 
lepsze warunki dostaw;

 – harmonizacja ram prawnych dla zagranicznych inwestycji w energetykę, 
– wraz z rozwojem infrastruktury przesyłowej pomiędzy państwami V4 

12 Press Release of the Polish V4 Presidency aft er the Offi  cial Summit of the Prime Ministers of the 
Visegrad Group Countries, Wieliczka, 03.06.009, http://www.visegradgroup.eu/2009/press-release-of-
-the, odczyt z dn. 04.01.2013.

13 Zob. np.: Declaration of V4 Energy Ministers, Bratislava, 25.01.2011, http://www.visegradgroup.
eu/2011/declaration-of-v4-energy, odczyt z dn. 07.01.2013. 
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funkcjonowanie jako jeden duży rynek energetyczny mogłoby ułatwić 
przyciągnięcie inwestycji zagranicznych.  

Jednocześnie, chociaż obszarów potencjalnej współpracy państw V4 mającej 
podnieść poziom ich bezpieczeństwa energetycznego jest sporo, to kilka czyn-
ników może oddziaływać tutaj w przeciwnym kierunku. Po pierwsze, pomiędzy 
państwami V4, chociaż istnieją zasadnicze podobieństwa, to występują także 
pewne różnice, których konsekwencją są działania o charakterze indywidu-
alistycznym. W najlepszej sytuacji pod względem bezpieczeństwa energetycz-
nego są Czechy – bezpieczeństwo jest tam oceniane jako relatywnie wysokie, 
a państwu temu udało się przełamać monopol Rosji na dostawy ropy i gazu14. 
Znaczną część zapotrzebowania na energię jest w stanie pokryć z własnych 
źródeł także Polska, podczas gdy Słowacja i Węgry znacznie bardziej są tutaj 
uzależnione od importu15. Widoczna jest także  różnica w postrzeganiu Rosji 
jako dostawcy surowców energetycznych, przede wszystkim gazu, pomiędzy 
Polską a pozostałym państwami V4, tzn. Polska wyraźnie bardziej obawia się 
działań Rosji w tym obszarze16. Poszczególne państwa V4 inaczej postrzegają 
również pewnie kwestie – np. gazociąg Nord Stream przez Polskę, Węgry 
i Słowację jest uważany za projekt oznaczający wzmocnienie uzależnienia od 
Rosji, podczas gdy niektórzy czescy eksperci mają w związku z nim nadzieje na 
wzrost stabilności dostaw gazu do Czech. Z kolei inny rosyjski projekt – South 
Stream przez Węgry – czasami postrzegany jest jako szansa na dodatkowe źródło 
dostaw gazu17. W kontekście współpracy (i jej potencjalnych efektów) państw V4 
w polityce energetycznej nie można nie wspomnieć o tym, że olbrzymi wpływ na 
tę politykę w UE mają interesy narodowe oraz interesy olbrzymich koncernów 
energetycznych, co powoduje, że aby osiągnąć w tej dziedzinie jakieś wymierne 
rezultaty, konieczne jest zaangażowanie poważnego potencjału politycznego 
i ekonomicznego. W pojedynkę państwom o takich potencjałach, jak członkowie 
V4, byłoby trudno przeforsować swoje interesy na forum UE. 

14 P. Binhack, J. Jaroš, Polityka energetyczna Czech, [w:] Bezpieczeństwo energetyczne państw Grupy 
Wyszehradzkiej. Jak zmieniają się relacje energetyczne w Europie, red. J. Świątkowska, Kraków 2011, 
s. 35. 

15 P. Ševce, Polityka energetyczna Słowacji, [w:] Bezpieczeństwo energetyczne…, op.cit., s. 40. 
16 Zob. np.: „Rocznik Strategiczny” 2006/2007, Warszawa 2007, s. 318; M. Gniazdowski, Polska 

polityka w Grupie Wyszehradzkiej: paradoksy skali, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2012, nr 2 (64), 
s. 49.  

17 I. Albrycht, Wstęp, [w:] Bezpieczeństwo energetyczne…, op.cit., s. 5. 
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Kolejny obszar potencjalnie efektywnej współpracy państw V4 to oddziały-
wanie na państwa nienależące do UE, przede wszystkim w Europie Wschodniej, 
na Bałkanach czy Zakaukaziu. Stabilność, demokratyczny system polityczny 
i pomyślny rozwój gospodarczy państw w tych regionach mają oczywiście 
duże znaczenie i wpływ na państwa V4 i całej UE. Ze względu na położenie 
geografi czne czy historię kraje V4 są tutaj grupą zainteresowaną tymi regionami. 
Skuteczne oddziaływanie na sytuację wewnętrzną i politykę zagraniczną innych 
państw nie jest sprawą łatwą, ale aby można było liczyć na jakiekolwiek trwałe 
rezultaty, to wydaje się, że warunkiem koniecznym jest właśnie współpraca 
większej grupy państw. Stąd tzw. wschodni wymiar polityki sąsiedztwa UE, 
a w jej ramach takie programy, jak Partnerstwo Wschodnie, to kolejna sfera, 
w której współpraca państw V4 może przynieść widoczne rezultaty, a bez której 
raczej trudno byłoby ich oczekiwać. Jednocześnie czynnikiem komplikującym 
tę współpracę jest chociażby to, że nie wszystkie państwa V4 są tak samo zainte-
resowane poszczególnymi państwami czy regionami – np. dla Węgier ważniejsze 
są Bałkany niż Białoruś.     

Państwa V4 ze względu na wiele cech, jak np. członkostwo w UE, stosunkowo 
niskie koszty pracy w relacji do wydajności, wysokie kwalifi kacje pracowników, 
rynek liczący ponad 60 milionów bogacących się ludzi, których zaspokojenie 
potrzeb konsumpcyjnych ciągle pozostaje na niższym poziomie w porównaniu 
do np. tzw. starych państw UE mogą być postrzegane jako atrakcyjne miejsce 
do inwestowania18. Jednak podobieństwa te powodują, że państwa V4 raczej 
wyraźnie rywalizują o zagraniczne inwestycje bezpośrednie, niż współpracują 
z sobą w tym zakresie. Bardzo trudno jest spodziewać się, aby sytuacja ta uległa 
zmianie; rywalizacja o przyciągnięcie kapitału, zwłaszcza w postaci inwestycji 
bezpośrednich, z którymi wiąże się powstawanie nowych miejsc pracy, jest zja-
wiskiem powszechnym we współczesnej gospodarce światowej. W przypadku 
takich państw, jak V4, napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych to najczę-

18 W rankingu łatwości prowadzenia działalności gospodarczej Doing Bussines 2013, w którym 
uwzględniono 185 państw, kraje V4 zajmują następujące miejsca: Słowacja – 46, Węgry – 54, Polska 
– 55, Czechy – 65; http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/
Annual-Reports/English/DB13-Chapters/Executive-Summary.pdf., odczyt z dn. 07.01.2013. Na temat 
wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na państwa V4 zob. np.: S. Krawczyk, Implikacje 
napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na gospodarki krajów Grupy Wyszehradzkiej, Gliwice 
2010. Na temat konkurencyjności państw V4 zob. np.: K. Ivanička, Competitiveness of Business 
Structures of Visegrad Countries, [w:] Państwa Grupy Wyszehradzkiej po dwóch latach członkostwa 
w Unii Europejskiej, red. S. Belniak, Tarnów 2007, s. 71 – 85.
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ściej gra o sumie zerowej, tzn. napływ tych inwestycji do jednego z tych państw 
oznacza, że nie zostaną podjęte w innym.     

Obszarem, w którym państwa V4 nie muszą stanowić dla siebie konkurencji, 
ale ich współpraca może przynieść korzyści całej V4, to współdziałanie w takich 
sprawach, jak pozyskiwanie środków z budżetu UE na duże inwestycje infrastruk-
turalne, których znaczenie ma charakter regionalny. Tak samo jest w przypadku 
np. transgranicznych projektów edukacyjnych, naukowych, kulturalnych, czy 
w sferze turystyki. Dla pewnej grupy turystów, zwłaszcza z odleglejszych państw 
świata, wpływ na decyzję o przyjeździe może mieć atrakcyjność jakiegoś regionu, 
a nie tylko pojedynczego kraju. Zachęcenie ich do przyjazdu do jednego z państw 
V4 może oznaczać, że odwiedzą także inne. W tym kontekście szczególnie ważna 
jest odpowiednia infrastruktura transportowa, umożliwiająca szybkie i sprawne 
przemieszczanie się pomiędzy państwami regionu. 

Kolejnym ważnym polem dla efektywnej współpracy państw V4 jest 
współdziałanie wtedy, kiedy pojawia się możliwość objęcia jakiegoś znaczącego 
stanowiska w organizacjach i instytucjach międzynarodowych – nie tylko w UE 
czy NATO – przez kandydata z Grupy Wyszehradzkiej albo pochodzącego 
z innego państwa, ale przynajmniej postrzeganego jako taki, który będzie pia-
stował swoje stanowisko z odpowiednim uwzględnieniem interesów i specyfi ki 
państw V4.      

Istnienie obszarów potencjalnej współpracy państw V4, której rezultaty 
mogłyby być korzystniejsze w porównaniu do braku takiej kooperacji, nie ozna-
cza, że takie efektywne współdziałanie we wszystkich tych sferach rzeczywiście 
nastąpi. Ponad dwadzieścia lat istnienia V4 pokazuje, że mamy do czynienia 
z występowaniem wielu czynników tę współpracę komplikujących. I chociaż na 
podstawie doświadczeń z przeszłości trudno formułować kategoryczne wnioski 
dotyczące przyszłości, to jednak wskazują one, że współpraca V4 nie jest sprawą 
łatwą ani oczywistą.

Czynnikiem, który ma charakter stały, który rzutował na V4 w przeszło-
ści i który zapewne będzie miał swoje znaczenie w przyszłości, jest różnica 
potencjałów, i związanych z tym aspiracji, pomiędzy Polską a pozostałymi 
państwami V4. Ta różnica i wynikające z niej aspiracje Polski do odgrywania 
roli swoistego,,lidera” w regionie niekoniecznie muszą być akceptowane przez 
inne państwa V4. Mogą też powodować rozbieżności interesów, chociaż oczy-
wiście nie muszą stanowić przeszkody w efektywnej współpracy i zdaniem np. 
M. Gniazdowskiego partnerzy Polski mogą korzystać dzięki temu, że Polska gra 
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w „innej lidze”19. Kwestie postrzegania swojego państwa i pozostałych członków 
V4 i wpływu tej percepcji doskonale były widoczne w przeszłości. Na początku 
procesu integracji z zachodnimi strukturami Węgry, a w jeszcze większym stop-
niu Czechy, postrzegały Polskę raczej jako balast, z powodu którego wejdą do 
NATO czy UE później, niż gdyby ze względów politycznych państwa zachodnie 
nie dążyły do tego, aby Polska znalazła się w pierwszej grupie nowo przyjętych. 
Było to dostrzegalne szczególnie w przypadku Czech, które w pierwszej połowie 
lat 90. XX w. uważane były20, i same uważały się, za kraj wyraźnie przodujący 
w regionie pod względem zaawansowania reform: „[…] wierzyliśmy, że […] 
w Unii Europejskiej będziemy wiele lat przed Słowakami, Węgrami, o Pola-
kach nie wspominając”21. Sytuacja bardzo wyraźnie zmieniła się w 1997 r., gdy 
kondycja czeskiej gospodarki pogorszyła się, a premier V. Klaus podał się do 
dymisji. W wystąpieniu w parlamencie Czech prezydent V. Havel za główny błąd 
swojego kraju uznał pychę22.      

Kwestią ściśle związaną z przedstawioną jest waga przykładana do V4 przez 
poszczególne państwa i ich ekipy rządzące oraz nastawienie do współpracy. 
Jest to oczywiście zmienne w czasie i nie musi się powtórzyć w przyszłości, 
ale doświadczenia sugerują tutaj ostrożność na przyszłość. Doskonale było to 
widoczne chociażby w wypadku Czech, które sprawę dążenia do NATO uważały 
za kwestię indywidualną, a nie wspólną w ramach V4 i które w związku z tym 
były niechętne jakiejś szerzej koordynacji działań23; niechęć do uczestnictwa 
Czech w zinstytucjonalizowanej współpracy regionalnej była widoczna w wypo-
wiedziach V. Klausa w czasie, gdy był premierem Czech24. Wpływ na V4 sytuacji 
wewnętrznej oraz polityki danego rządu doskonale była widoczna również 
w przypadku Słowacji. V. Mecziar „nie popierał” współpracy w ramach V4 i „nie 
przyczyniał się do jej rozwoju”25, a Słowacja wypadła z pierwszej grupy przyjętych 

19 M. Gniazdowski, op.cit., s. 45 – 46.  
20 „Rocznik Strategiczny” 1996/1997, Warszawa 1997, s. 183. 
21 L. Palata, Tylko Słowacy mają się z czego cieszyć, „Gazeta Wyborcza” 02.01.2013, s. 9. W 1993 r. 

ówczesny premier Czech V. Klaus mówił, że Czechy będą gotowe do integracji ze Wspólnotami 
Europejskimi„w ciągu dwóch, trzech lat”, a „Wyszehrad nas nie dotyczy”. Zob. Optymizm Klausa, 
„Gazeta Wyborcza”, 09 – 10.01.1993, s. 7.  

22 V. Havel stwierdził też: „[…] storpedowaliśmy na przykład ścisłą współpracę z najbliższymi 
sąsiadami – mam na myśli to, co nazywano Wyszehradem – ponieważ czuliśmy się lepsi niż oni”. 
V. Havel, Błąd lisiej neutralności, „Gazeta Wyborcza”, 24 – 25.01.1998, s. 19 – 20. 

23 F. Gołembski, A. Kupich, op.cit., s. 191 – 193.  
24 „Rocznik Strategiczny” 1996/1997…, op.cit., s. 186. 
25 F. Gołembski, A. Kupich, op.cit., s. 194 – 195.  
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do NATO oraz zaproszonych do negocjacji akcesyjnych z UE.  Istnienie i współ-
praca w ramach V4 nie była w stanie nic tutaj zmienić.

Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na efektywność współ-
pracy V4 to relacje pomiędzy samymi państwami V4. O ile np. rozpad Czecho-
słowacji i związane z tym problemy należą już do przeszłości, o tyle np. problem 
relatywnie licznej (ok. 0,5 mln) mniejszości węgierskiej na południu Słowacji 
bardzo mocno oddziaływał na relacje słowacko-węgierskie w przeszłości i może 
mieć znaczenie także w przyszłości.

Doświadczenia niecałej dekady członkostwa w UE pokazują także, że państwa 
V4 bardzo często różnią się w swojej polityce dotyczącej funkcjonowania UE, 
a wypracowywanie wspólnych stanowisk oraz konsekwentne ich forsowanie 
w UE nie jest łatwe ani oczywiste. Już na fi niszu negocjacji akcesyjnych państwa 
V4 dążyły przede wszystkim do realizacji własnych celów negocjacyjnych, a soli-
darność i lojalność z pozostałym członkami V4 zeszła na dalszy plan26. Jeszcze 
przed ofi cjalnym przystąpieniem do UE różnice wśród państw V4 widoczne były 
w związku z Traktatem ustanawiającym Konstytucję dla Europy27, a szczególnie 
tych jego postanowień, które dotyczyły zmiany sposobu głosowania większością 
kwalifi kowaną w Radzie UE. Polska dążyła do utrzymania defi nicji tej większości 
zapisanej w Traktacie z Nicei28, ale pozostałe państwa V4 jej nie poparły: „[…] 
kraje regionu tego egzaminu nie zdały. Bojąc się ewentualnych nieformalnych 
sankcji ze strony »unijnych możnych«, nie poparły postulatów broniących ich 
pozycji w przyszłej Unii. W decydującym momencie nie wsparły starań Polski 
i stały się zakładnikami Niemiec i Francji, obawiając się wykluczenia z głównego 
nurtu integracji. Co więcej, niektóre z nich – jak Węgry, Słowacja czy Czechy 
– otwarcie krytykowały nasze stanowisko”29. Później, po rozpoczęciu prac nad 
kolejnym traktatem (którym okazał się Traktat z Lizbony30), Polska nadal postu-
lowała zmianę sposobu defi niowania większości kwalifi kowanej w Radzie UE, 
forsując tzw. system pierwiastkowy. I ponownie nie spotkało się to z uznaniem 
wszystkich państw V4 – zrozumienie dla polskiego pomysłu okazały tylko Cze-

26 Two Decades…, op.cit., s. 22.   
27 Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy, „Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej”, C 310, 

16.12.2004. 
28 Zob. na ten temat np.: T. Kubin, Pozycja Polski w Radzie (Radzie Ministrów) oraz Komisji Eu-

ropejskiej. Traktat z Nicei a Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy, „Przegląd Zachodni” 2005,  
nr 4, s. 113 – 136.

29 „Rocznik Strategiczny” 2003/2004, Warszawa 2004, s. 246.
30 Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę 

Europejską, „Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej”, C 306, 17.12.2007.
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chy, podczas gdy Słowacja i Węgry były za jak najszybszym przyjęciem traktatu 
w jego wersji uzgodnionej w ramach konferencji międzyrządowej31.   

Innym przykładem znaczących różnic wśród państw V4 była kwestia 
rozmieszczenia w Polsce i w Czechach elementów tzw. tarczy antyrakietowej – 
państwom tym „nie tylko nie udało się przekonać pozostałych partnerów z V4 
do życzliwości wobec tych zamierzeń, ale nawet zneutralizować ich niechęci”32. 
Również np. w sprawie uznania niepodległości Kosowa doszło do różnic w V4 
– Polska, Węgry i Czechy uczyniły to w różnych terminach, a Słowacja w ogóle 
tego nie zrobiła. Polska, Węgry i Słowacja rywalizowały z sobą także o siedzibę 
Europejskiego Instytutu Technologicznego, a Słowacja nawet złożyła wspólną 
aplikację z Austrią33.  

PODSUMOWANIE

Grupa Wyszehradzka okazała się trwałą strukturą współpracy w  regionie 
Europy Środkowej. Po pierwszym okresie optymizmu wynikającego z prze-
mian wewnętrznych, reorientacją polityk zagranicznych państw członkowskich 
i nadziejami wiązanymi z szybkimi i widocznymi efektami wzajemnej współ-
pracy, czynniki utrudniające współpracę tak bardzo zaczęły brać górę, że wyda-
wało się, że spowodują one zanik V4 – w 1997 r. pisano o Grupie Wyszehradzkiej, 
że „nie przetrwała ona próby czasu”34. Przytoczone  słowa okazały się jednak 
przedwczesne – od 1998 r. mamy do czynienia z odnowieniem współpracy 
pomiędzy wyszehradzką czwórką i już kilka lat później opinie były zupełnie inne, 
np. takie, że V4 „stanowi jedną z najciekawszych form współpracy regionalnej 
i jest przykładem środkowoeuropejskiej solidarności i samopomocy, gotowości 
i umiejętności decydowania naszych państw o losie swoim i całego regionu”35. 
Chociaż członkostwo w NATO i UE oznaczało osiągnięcie najważniejszych 
celów współpracy V4, to jednak nie zakończyło jej. W ostatnich latach jest ona 

31 „Rocznik Strategiczny” 2007/2008, Warszawa 2008, s. 309. Ostatecznie polska propozycja nie 
została zaakceptowana; przedłużono natomiast obowiązywanie tzw. nicejskiego systemu głosowania 
i stopniowe zastępowanie go tzw. podwójną większością. Szerzej na ten temat zob.: T. Kubin, Głoso-
wanie większością kwalifi kowaną w Radzie Unii Europejskiej w Traktacie z Lizbony, „Polski Przegląd 
Dyplomatyczny” 2008, nr 4 (44), s. 75 – 90.

32 M. Gniazdowski, op.cit., s. 49.  
33 Two Decades…, op.cit., s. 25.   
34 „Rocznik Strategiczny” 1996/1997…, op.cit., s. 185. 
35 „Rocznik Strategiczny” 1999/2000, Warszawa 2000, s. 236.
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stosunkowo intensywna, a np. M. Gniazdowski o osobach wyrażających opinie, 
że współpraca w ramach V4 jest „martwa” pisze jako o „źle poinformowanych 
grabarzach”36.

Jak wskazano, spraw, w których interesy państw V4 są zbieżne i potencjalnych 
obszarów współpracy nie brakuje; w przyszłości pojawią się też zapewne nowe. 
Współpraca ta ma szansę być korzystna dla wszystkich państw V4, przede wszyst-
kim tam, gdzie nie konkurują one z sobą, ale wzajemnie się uzupełniają, a ich 
współdziałanie może przynieść lepsze rezultaty, niż gdyby działały samodzielnie. 
Takie sprawy były, są i będą w przyszłości. Przy wszystkich ograniczeniach V4, 
biorąc pod uwagę to, że jest ona strukturą, o której można powiedzieć, że ma 
pewne osiągnięcia, które przewyższają nakłady poniesione na jej funkcjonowanie 
(szeroko rozumiane), to wydaje się, że należy współpracę w ramach V4 szano-
wać i z zaangażowaniem starać się ją kontynuować. Tym bardziej, że podobne 
w jakimś stopniu ugrupowania regionalne funkcjonują w Europie od dawna 
i odgrywają istotną rolę, np. współpraca państw Beneluksu, państw nordyckich 
czy Trójkąt Weimarski. 

Jednocześnie, jak wynika z ponaddwudziestoletnich doświadczeń funkcjo-
nowania V4 oraz pewnych czynników obiektywnych, nadmierny optymizm co 
do możliwych rezultatów współpracy V4 byłby nieuzasadniony. Często znaczący 
wpływ na funkcjonowanie V4 jako całości miała sytuacja wewnętrzna w jakimś 
państwie czy też stosunki dwustronne państw V4 (np. rozpad Czechosłowacji czy 
relacje słowacko-węgierskie). Znaczenie tych czynników jest w przypadku V4 
tym większe z powodu braku jej zinstytucjonalizowania. Państwa V4 nie określiły 
także czegoś, co można by określić mianem długofalowej strategii rozwoju regio-
nalnego, której realizacja byłaby niezależna od zmian wewnętrznej i zewnętrznej 
sytuacji politycznej37. Stałymi okolicznościami będą: rywalizacja ekonomiczna 
czy różnice dotyczące reform i przyszłego kształtu integracji w UE. Wielokrotnie 
bardzo wyraźnie widoczne było także to, że dążenia do osiągania własnych, ego-
istycznych interesów przez poszczególne państwa V4 dominowały nad poczuciem 
wspólnoty w ramach V4 i dążeniami do wypracowania wspólnego stanowiska. 
W tych sprawach, w których państwa V4 uważały, że samodzielne działania będą 
dla nich korzystniejsze, nie oglądały się na pozostałych członków V4, a współpraca 
pomiędzy nimi po prostu nie działała. W przyszłości to się nie zmieni.

36 M. Gniazdowski, op.cit., s. 45.  
37 J.J. Mizgała, Perspektywy Grupy Wyszehradzkiej, Warszawa 2003, s. 10. 
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ABSTRACT: Th e article presents an analysis of the early stage of contemporary 
political parties structure in four Central European countries: Czech Republic, 
Hungary, Poland and Slovakia and their contemporary dimension. Author tries 
to compare diff erent parties presenting their specifi c and common qualities. Th e 
analysis includes more than two decades since the beginning of democratic trans-
formation in Central Europe.

WSTĘP

EWOLUCJA PARTII POLITYCZNYCH przebiegała inaczej w Europie Zachodniej 
i w Europie Środkowej i Wschodniej. Wśród czynników, które przyczyniły się 
do zróżnicowania procesu rozwoju partii i systemów partyjnych na pierwsze 
miejsce wysuwają się te o  charakterze historycznym związane z  okresem 
sprzed I wojny światowej, okresem międzywojennym i pierwszymi latami po 
zakończeniu II wojny światowej. Istotne znaczenienie w dyferencjacji partii 
w Europie Zachodniej oraz Środkowej i Wschodniej zostało wywołane przede 

* Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet Śląski w Katowicach.
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wszystkim doświadczeniem socjalizmu w systemach politycznych państw tzw. 
bloku wschodniego1.

Zmiany, jakie w Europie Środkowej i Wschodniej pojawiły się po 1989 r., 
objęły swoim zasięgiem systemy polityczne, gospodarkę oraz strukturę państwa, 
które musiało zmienić model wykonywania zadań2. Należy sobie zadać pytanie 
o rolę i znacznie partii w procesie demokratyzacji państw Europy Środkowej. 
Jeżeli nawet w okresie przechodzenia systemów politycznych od autorytaryzmu 
do demokracji partie nie były w stanie zdominować tego procesu, to niewątpliwie 
stały się istotnym elementem konsolidacji demokracji. Powstanie partii w naszej 
części Europy w związku z demokratyzacją systemów politycznych i skutki tego 
zjawiska są wielorakie. Partie rodziły się w społeczeństwach niechętnych polityce, 
którą znały z czasów socjalizmu. Nie odwoływały się wprost do określonych seg-
mentów podziału społeczeństwa, w związku z czym od samego początku miały 
z nim mniej wspólnego niż np. z państwem, które wspierało fi nansowo partie. 
Powstawały raczej odgórnie, a nie w wyniku rozwoju świadomości określonych 
grup społecznych, co prowadziło do niskiego poziomu uczestnictwa obywateli 
w partiach. Również zaufanie obywateli do partii politycznych nie jest wysokie, 
a eklektyzm programowy jest cechą immanentną współczesnych ugrupowań 
politycznych Europy Środkowej3.

Celem artykułu jest ukazanie procesu narodzin i kształtowania się współcze-
snych partii politycznych Czech, Polski, Słowacji i Węgier w ujęciu historycz-
nym i porównawczym z uwzględnieniem perspektywy ponad dwudziestu lat 
transformacji ustrojowej. W tym celu analizie zostaną poddane jedynie wybrane 
zagadnienia odnoszące się do partii omawianych krajów: pojawienie się partii 
na przełomie lat 80. i 90. XX w., rozwój partii oraz ich konsolidacja w latach 
90. XX w. i w pierwszej dekadzie XXI w., a także słabnięcie i znikanie ze sceny 
politycznej.

1 K. Sobolewska-Myślik, Partie i systemy partyjne na świecie, Warszawa 2004, s. 23 – 41; R. Herbut, 
Partie polityczne, [w:] Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza, red. A. Antoszewski, 
R. Herbut, Wrocław 1997, s. 65 – 101.

2 C. Off e, Capitalism by Democratic Design? Democratic Th eory Facing the Triple Transition in East 
Central Europe, „Social Research” 1991, vol. 58, s. 865 – 881.

3 A. Antoszewski, Partie polityczne Europy Środkowej i Wschodniej, Poznań 2005, s. 23 – 32.
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PROBLEM TYPOLOGIZACJI PARTII POLITYCZNYCH 
W EUROPIE ŚRODKOWEJ

Na proces powstania i  rozwoju partii politycznych w  Europie Środkowej 
i Wschodniej możemy spojrzeć dzisiaj z perspektywy ponad dwudziestu lat. 
Węgierski politolog Atilla Ágh wyodrębnia cztery etapy przeobrażeń partii 
środkowo i wschodnioeuropejskich: 1) pierwsza faza cechowała się funkcjono-
waniem partii typu forum o luźnym charakterze niechętnych wobec komunizmu; 
2) następnie na początku lat 90. XX w. nowe przepisy przyznają przywileje 
nowym partiom, które stają się pierwszoplanowym aktorem procesu transfor-
macji (partie zaczynają mieć ustabilizowaną bazę członkowską); 3) w połowie lat 
90. XX w.liderzy frakcji stają na czele swoich ugrupowań, następuje oddzielanie 
się elit partyjnych od szeregowych członków; pojawiła się idea kongresów partyj-
nych, które mają stanowić surogat codziennej aktywności partyjnej; 4) w drugiej 
połowie lat 90. XX w. można zauważyć presję zewnętrznych wobec partii aktorów 
sceny politycznej oraz słabe zakorzenienie się partii w strukturach społecznych. 
Głównym gwarantem pozycji partii stało się państwo, które dostarcza 90% 
fi nansów dla partii4. 

Przemiana jakościowa w sferze partii politycznych, jaka dokonała się na 
przełomie lat 80. i 90. XX wieku, była wynikiem dwóch sprzężonych ze sobą 
procesów. Po pierwsze, dominujące partie socjalistyczne utraciły przewodnią 
rolę w wyniku pogłębiających się słabości wewnętrznych i zewnętrznych. Kryzys 
społeczny i ekonomiczny państwa przyczynił się do utraty legitymizacji działal-
ności partii socjalistycznych. W związku z zaistniałą sytuacją do głosu zaczęły 
dochodzić ugrupowania o charakterze antysystemowym, a także zwiększyła się 
rola dotychczasowych partii satelickich wobec komunistycznych. Pojawienie się 
partii w systemach politycznych państw Europy Środkowej zostało zagwaranto-
wane przez wprowadzenie regulacji prawnych nadających partiom osobowość 
prawną. Jak podaje Jacek Wojnicki, w przypadku Czechosłowacji nastapiło to 23 
stycznia 1990 r. mocą ustawy o partiach politycznych uchwaloną przez Zgroma-
dzenie Narodowe, a w przypadku Węgier jeszcze w okresie ancient-regim’u mocą 
ustawy o stowarzyszeniach z 11 stycznia 1989 r. (liberalizacja), a później ustawą 

4 A. Ágh, Th e End of Beginning: the Partial Consolidation of East Central European Parties and 
Party Systems, [w:] Comparing Party Systems, red. P. Pennings, J.E. Lane, New York–London 1998, 
s. 203 – 206.
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o partiach politycznych z dnia 19 października 1989 r.5 Natomiast w Polsce 
pierwsza ustawa o partiach politycznych została uchwalona przez parlament 
28 lipca 1990 r., ale jak wskazuje Marek Migalski jedynie w niewielkim stopniu 
regulowała zasady życia politycznego6. Obecnie obowiązuje ustawa o partiach 
politycznych z 27 czerwca 1997 r.

Wśród typologii genezy partii w Europie Środkowej i Wschodniej możemy 
wymienić tę zaproponowaną przez Andrzeja Antoszewskiego, który wskazuje 
na następujące grupy partii: 1) wywodzące się ze starego reżimu; 2) reaktywo-
wane z okresu przedkomunistycznego; 3) wywodzące się z frontów antyko-
munistycznych; 4) powstałe jako całkowicie nowe byty7. Zbliżoną, aczkolwiek 
nieco odmienną koncepcję powstania partii politycznych prezentuje Jerzy 
J. Wiatr. Wskazuje on na pięć sposobów narodzin współczesnych partii Europy 
Środkowej i Wschodniej: 1) przekształcenie partii istniejących w systemie 
komunistycznym; 2) pojawienie się ruchów masowych lub partii opozycyjnych, 
z których następnie wyłoniły się partie polityczne; 3) legalizacja partii działa-
jących w konspiracji; 4) restytucja partii historycznych; 5) powstanie nowych 
partii po upadku systemu8.

W niniejszym artykule proponuję spojrzeć na powstawanie partii politycz-
nych z dwóch perspektyw. W pierwszej umieściłem partie hegemonistyczne 
okresu socjalizmu, które ze względu na swoje dziedzictwo znalazły się w skompli-
kowanej sytuacji. Posiadały bardzo dobrą strukturę organizacyjną i fi nansową, ale 
brakowało im legityzmiacji społecznej. Druga perspektywa dotyczy pozostałych 
organizmów politycznych, które w przeciwieństwie do partii komunistycznej, nie 
miały dobrych struktur organizacyjnych i majątku, ale mogły liczyć na poparcie 
społeczne. Ta druga grupa ulega wewnętrznemu podziałowi, o czym poniżej. 
Ten dychotmiczny podział ma zarówno zalety, jak i wady. Niewątpliwą zaletą jest 
oddzielenie bytów dobrze zorganizowanych, jakimi były partie komunistyczne 
od tworów powstających po upadku socjalizmu, które bardzo często okazywały 
się efemerydami. Ten podział był szczególnie ostry w latach 90. XX w. Obecnie 
wydaje się, że granice między tymi dwoma grupami partii ulegają zatarciu, 
o czym świadczą wyniki ostatnich wyborów w Polsce i na Węgrzech, gdzie partie 

5 J. Wojnicki, Kształtowanie się systemów wielopartyjnych Europy Środkowowschodniej. 1989 – 2004, 
Pułtusk 2004, s. 44 – 45, 58.

6 M. Migalski, Czeski i polski system partyjny, Warszawa 2008, s. 137 – 146.
7 A. Antoszewski, op.cit., s. 32 – 33.
8 J.J. Wiatr, Europa postkomunistyczna. Przemiany państw i społeczeństw po 1989 r., Warszawa 

2006, s. 162 – 163.
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postkomunistyczne uzyskują znacznie słabsze wyniki niż miało to miejsce kilka – 
kilkanaście lat temu. Poza tym zjawisko legitymizacji dla tych partii nie jest już 
tak istotnym problemem.

Oczywiście podział partii ze względu na ich powstanie i rozwój nie jest ich 
jedynym sposobem typologizacji. Partie polityczne można pogrupować także 
ze względu na głoszone przez nie idee zawarte w programach. W związku z tym 
autorzy proponują umieszczenie partii w rodzinach partyjnych. Jak zauważa 
Katarzyna Sobolewska-Myślik, jest to najczęściej stosowana w nauce klasyfi kacja 
partii politycznych9. Opiera się na trzech kryteriach: genetycznym, materialnym 
i organizacyjnym10. Klaus von Beyme proponuje dziewięć rodzin: liberalne 
i radykalne, konserwatywne, socjalistyczne i socjaldemokratyczne, chadeckie, 
komunistyczne, agrarne, regionalne i etniczne, ekologiczne, skrajnie prawicowe. 
Zauważa że w państwach byłego bloku wschodniego nie pojawiły się partie 
typu mieszczańskiego. Partie socjaldemokratyczne, popularne na w Europie 
Zachodniej po II wojnie światowej, musiały radzić sobie w Europie Środkowej 
i Wschodniej z dziedzictwem rządów z okresu reżimu socjalistycznego. Zauwa-
żalna jest także słabość partii chadeckich mimo stosunkowo silnej pozycji 
Kościoła katolickiego w Polsce, na Słowacji i Węgrzech11.

EWOLUCJA POZYCJI PARTII POSTKOMUNISTYCZNYCH 
W NOWYM ŁADZIE POLITYCZNYM

W każdym z państw socjalistycznych niezaprzeczalnym hegemonem była par-
tia komunistyczna, ale w niektórych mieliśmy do czynienia z wielopartyjnym 
układem. Jednopartyjne systemy występowały w następujących socjalistycznych 
państwach Europy: Albania, Jugosławia, Rumunia, Węgry i ZSRR. W innych pań-
stwach istniały systemy, w których partia socjalistyczna miała status dominującej, 
ale nie jedynej: Bułgaria, Czechosłowacja, NRD, Polska. W omawianych w arty-
kule państwach zatem jedynie na Węgrzech nie występowała żadna satelicka 
partia, w Polsce i Czechosłowacji partię komunistyczną uzupełniały inne. Na 
Węgrzech Węgierska Socjalistyczna Partia Robotnicza (węg. Magyar Szocialista 

9 K. Sobolewska-Myślik, op.cit., s. 57.
10 M. Gallagher, M. Laver, P. Mair, Representative Government in Western Europe, New York–

–St. Louis–San Francisco 1992, s. 59.
11 K. von Beyme, Parties and Party Systems in Eastern Europe, [w:] Central and Eastern Europe in 

Transition, vol. I, red. F. Columbus, New York 1998, s. 2 – 3.
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Munkáspárt – MSZM) zmieniła nazwę na Węgierską Partię Socjalistyczną (węg. 
Magyar Szocialista Párt – MSZP) w 1989 r.12 Dokonało się to jeszcze w okresie 
posiadania władzy przez socjalistyczną elitę w chwili, gdy dominującą pozycję 
uzyskali reformatorzy pokroju Imre Pozsgaya, czy Rezső Nyersa, spychając tym 
samym na boczny tor konserwatystów. Jednakże ci drudzy nie mogli pogodzić się 
z całkowitym odejściem od zasad doktryny komunistycznej i powołali Węgierską 
Komunistyczną Partię Pracujących (węg. Magyar Kommunista Munkáspárt – 
MKP). Przekształcenia partii socjalistycznych w trzech pozostałych krajach miały 
miejsce już po upadku reżimu. W Polsce Polska Zjednoczona Partia Robotnicza 
(PZPR) odbyła ostatni zjazd pod koniec stycznia 1990 r., a w jej miejsce pojawiła 
się Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (SdRP), która od 1991 r. wcho-
dziła w skład koalicji Sojuszu Lewicy Demokratycznej (SLD). W 1999 r. SLD 
przekształcił się w partię polityczną o tej samej nazwie i tworzył koalicję rządową 
w latach 1993 – 1997 oraz 2001 – 2005. Inny scenariusz wydarzeń miał miejsce 
w Czechosłowacji. Do 1 stycznia 1993 r. istniało niepodzielne, federacyjne 
państwo, ale proces autonomizacji struktur politycznych rozpoczął się znacznie 
wcześniej. Przejawem tego zjawiska było powstanie dwóch, odrębnych organi-
zacji politycznych wywodzących się z Komunistycznej Partii Czechosłowacji 
(czes. Komunistická strana Československa – KSČ).  31 marca 1990 r. w Czechach 
pojawiła się Komunistyczna Partia Czech i Moraw (czes. Komunistická strana 
Čech a Moravy – KSČM), która jako jedyna partia o rodowodzie komunistycz-
nym spośród omawianych państw nie zdecydowała się na zmianę wizerunku 
i pozostała wierna dawnym zasadom. Doprowadziło to do izolacji ugrupowania 
na krajowej scenie politycznej, pomimo tego, że czescy komuniści przestrzegają 
reguł wynikających z parlamentarnych procedur i nieprzerwanie od powstania 
Republiki Czech posiadają swoją reprezentację w Izbie Poselskiej13. Na Słowa-
cji w październiku 1990 r. pojawiła się Komunistyczna Partia Słowacji (słow. 
Komunistická strana Slovenska – KSS), ale w lutym 1991 r. zmieniła wizerunek 
polityczny i nazwę na Partię Lewicy Demokratycznej (słow. Strana demokratickej 
ľavice – SDĽ) zajmując pozycję ugrupowania o charakterze socjaldemokratycz-
nym, podobnie jak w przypadku polskim i węgierskim. Podsumowując możemy 

12 A. Czyż, S. Kubas, Doświadczenia węgierskiej transformacji ustrojowej – od Jánosa Kádára do 
Viktora Orbána, Katowice 2011, s. 70.

13 D.M. Olson, Democratization and Political Participation, the Experience of the Czech Republic, 
[w:] Th e Consolidation of Democracy in East-Central Europe, red. K. Dawisha, B. Parrot. Cambridge 
1999, s. 187.
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powiedzieć, że partie hegemonistyczne okresu socjalizmu przyjęły jedną z dwóch 
strategii działania w nowych warunkach, albo podjęły działania reformatorskie 
(SLD, MSZP) albo pozostawały w sferze nostalgii (KSČM, KSS)14. 

UGRUPOWANIA POLITYCZNE BEZ RODOWODU 
POSTKOMUNISTYCZNEGO W OKRESIE TRANSFORMACJI 

USTROJOWEJ

Powstawanie partii z uwzględnieniem drugiej perspektywy jest dużo bardziej 
skomplikowane. Partie o  niekomunistycznym rodowodzie na politycznej 
scenie Polski, Czech, Słowacji i Węgier mogły pojawiać się w oparciu o cztery 
różne scenariusze. Po pierwsze, działające w systemach socjalistycznych partie 
satelickie postanowiły kontynuować swoją działalność w nowych warunkach. 
Po drugie, pojawiły się partie, które wcześniej wchodziły w skład organizacji 
masowych o charakterze antysystemowym lub jak w przypadku Węgier zostały 
zalegalizowane jeszcze przed upadkiem socjalizmu. Po trzecie, niektóre partie 
dokonały restytucji swojej działalności z okresu międzywojennego. Po czwarte, 
w miarę upływu czasu zaczęły powstawać nowe partie, których korzenie nie mają 
nic wspólnego z okresem socjalizmu.

W pierwszym przypadku możemy odnieść się do dwóch przykładów: Polski 
i Czechosłowacji. W systemach partyjnych okresu socjalizmu rodzime partie 
komunistyczne były wspierane przez inne ugrupowania. W PRL były to Zjed-
noczone Stronnictwo Ludowe (ZSL) oraz Stronnictwo Demokratyczne (SD). 
W sierpniu 1989 r. ZSL weszło w skład niekomunistycznego rządu Tadeusza 
Mazowieckiego, po czym w listopadzie uległo samorozwiązaniu i powołano 
Polskie Stronnictwo Ludowe-Odrodzenie (PSL). Działacze PSL-Odrodzenie 
połączyli się w maju 1990 r. z tzw. wilanowskim PSL, tworzonym przez ludowców 
odwołujących się do przedwojennych tradycji ugrupowań ludowych. Ugrupo-
wanie to występuje na polskiej scenie partyjnej do dzisiaj, posiada potencjał 
koalicyjny i uważane jest za tzw. partię obrotową. PSL wchodził w skład koalicji 
rządowej z SLD w latach 1993 – 1997 oraz z SLD i Unią Pracy (UP) w okresie lat 
2001 – 2005, a od 2007 r. z Platformą Obywatelską (PO). Stronnictwo Demokra-

14 Szerzej: J. Wojnicki, op.cit., s. 96 i n.; W. Jednaka, Partie polityczne wybranych państw Europy 
Środkowo-Wschodniej, [w:] Demokracje Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej, 
red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wrocław 1997, s. 112 i 116.
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tyczne także weszło w skład rządu Tadeusza Mazowieckiego. Jednakże po 1990 
r. doszło do sporów wewnętrznych w partii. W 1991 r., w pierwszych wolnych 
wyborach parlamentarnych mandat zdobył tylko jeden kandydat z SD, po czym 
znaczenie partii zmalało.

W Czechosłowacji w ramach Frontu Narodowego poza partią komunistyczną 
znajdowały się: Socjalistyczna Partia Czechosłowacji (czes. Československá 
strana socialistická – ČSS), Ludowa Partia Czechosłowacji (czes. Československá 
strana lidová – ČSL), a na Słowacji dodatkowo Partia Słowackiego Odrodze-
nia (słow. Strana slovenskej obrody – SSO) oraz Partia Wolności (słow. Strana 
sľobody – SS). W 1990 r. ČSS połączył się z działającą na wygnaniu Czechosło-
wacką Partią Narodowo-Socjalistyczną (czes. Československou stranou národně 
sociální – ČSNS) tworząc Czeską Partię Narodowo-Socjalistyczną (czes. Česká 
strana národně sociální – ČSNS). W latach 1991 – 1993 uczestniczył w koalicji 
Unii Liberalno-Społecznej (czes. Liberálně sociální unie – LSU) z dwoma innymi 
ugrupowaniami, co pozowoliło po wyborach z 1992 r. na umieszczenie kilku 
kandydatów w ławach parlamentu. W 1993 r. zmienił nazwę na Liberalną Partię 
Narodowo-Socjalistyczną (czes. Liberální strana národně sociální – LSNS), by 
w 1997 r. powrócić do poprzedniej nazwy. W ostatnich wyborach parlamen-
tarnych w 2010 r. otrzymał zaledwie 286 głosów. W 1989 r. do ČSL wstąpiło 
wielu nowych członków, co znacznie wzmocniło pozycję partii. W wyborach 
parlamentarnych w 1990 r. partia zdołała wprowadzić swoich przedstawicieli 
zarówno do Zgromadzenia Federalnego, jak i Czeskiej Rady Narodowej. W 1992 
r. partia połączyła się z Unią Chrześcijańsko-Demokratyczną (czes. Křesťanská 
a demokratická unie – KDU) i przyjęła nazwę Unii Chrześcijańsko-Demokra-
tycznej – Czechosłowackiej Partii Ludowej (obecenie Czeskiej) (czes. Křesťanská 
a demokratická unie – Československá strana lidová- KDU-ČSL). Partia była 
członkiem koalicji rządowej po 1992 r.15 W wyborach do Izby Poselskiej i Senatu 
Republiki Czeskiej KDU-ČSL uzyskiwała od 13 do 22 mandatów, z wyjątkiem 
wyborów w 2010 r., gdy do parlamentu nie wszedł żaden kandydat ugrupowania.

W przypadku Słowacji Strana sľobody nie otrzymała wystarczającego poparcia 
społecznego w wyborach w 1990 r., w wyniku czego uległa samorozwiązaniu i nie 
kontynuuje swojej działalności. Natomiast SSO powstał w 1948 r. jako kontynu-
ator rozwiązanej Partii Demokratycznej. Po aksamitnej rewolucji SSO rozpadł 
się, a członkowie wstąpili do odtworzonej Partii Demokratycznej (Demokratická 
strana – DS). Od 1990 r. partia startowała w wyborach samodzielnie lub w koali-

15 D.M. Olson, op.cit., s. 179 – 85.
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cjach kilka razy wprowadzając swoich kandydatów do ław Rady Narodowej. 
W 2006 r. DS utworzył koalicję ze Słowacką Unią Demokratyczno-Chrześci-
jańską (słow. Slovenská demokratická a kresťanská únia – SDKÚ) i w 2010 r. 
współtworzył koalicję gabinetową.

Zmiana systemu politycznego w krajach Europy Środkowej wiązała się 
z wcześniejszym pojawieniem się wielkiego społecznego sprzeciwu wobec socja-
lizmu. W przypadku polskim mówimy tutaj o Solidarności, czeskim o Forum 
Obywatelskim (czes. Občanské fórum – OF), a słowackim o Społeczeństwie 
Przeciw Przemocy (słow. Verejnosť proti násiliu – VPN). Były to masowe fora, 
których działalność miała charakter antysystemowy, a wpływ na politykę zaczął 
się urzeczywistniać w 1989 r. (OF powstał 19.11.1989 r., a VPN dzień później). 
Ruchy miały charakter apartyjny o znacznym amorfi zmie ideologiczno-organi-
zacyjnym, mimo to doszło do przejęcia władzy przez te ruchy masowe. Później 
fora zaczęły podlegać procesom fragmentaryzacji, a na ich zgliszczach pojawiły 
się partie polityczne16. Ruchy reprezentowały szerokie spektrum opcji politycz-
nych, dlatego też po pierwszych wyborach parlamentarnych zaczęła wyraźnie 
zaznaczać się różnica poglądów między ich poszczególnymi członkami, co stało 
się główną przyczyną fragmentaryzacji.

W  wyniku rozpadu OF na czeskiej scenie partyjnej pojawiło się kilka 
ugrupowań politycznych. Część z nich, jak: Obywatelska Partia Demokratyczna 
(czes. Občanská demokratická strana – ODS) oraz Ruch Obywatelski (Občanské 
hnutí – OH) wywodziły się bezpośrednio z ruchu, a część: Obywatelska Partia 
Demokratyczna (czes. Občanská demokratická aliance – ODA), czy Partia Libe-
ralno-Demokratyczna (czes. Liberálně demokratická strana – LDS) popierała 
i weszła do OF mając przed listopadem 1989 r. swoje własne struktury, a po 
rozpadzie ruchu powróciła do niezależnych działań17. 

ODS jest ugrupowaniem centro-prawicowym popierającym zasady wol-
norynkowe w gospodarce i ograniczenie roli państwa w życiu społecznym. 
Wieloletnim przywódca partii był Vaclav Klaus, Prezydent Republiki Czech. 
Partia jest jednym z dwóch najsilniejszych czeskich ugrupowań i kilkakrotnie 
tworzyła gabinety rządowe. OH proponował rozbudowę polityki socjalnej, która 
miała chronić społeczeństwo przed trudami transformacji ustrojowej. Poza 

16 W. Jednaka, op. cit., s. 106 – 109.
17 Proces rozpadu OF przedstawiony jest szeroko w literaturze. Patrz m.in.: M. Migalski, op.cit., 

s. 62 – 67; P. Ukielski, Aksamitny rozwód. Rola elit politycznych w procesie podziału Czechosłowacji, 
Warszawa 2007, s. 162 – 174.



49Geneza i współczesność partii politycznych państw Grupy Wyszehradzkiej

tym proponował reformy gospodarczo-polityczne. W ten sposób program OH 
oscylował między lewą stroną a centrum. W 1993 r. przekształcił się w Wolnych 
Demokratów (czes. Svobodní demokraté – SD) przyjmując liberalne stanowisko 
i odchodząc od założeń programu socjalnego. Obecnie działa pod nazwą Ruchu 
na rzecz społeczeństwa otwartego (czes. Stranu pro otevřenou společnost – SpOS). 
ODA reprezentował wyraźnie prawicowe poglądy społeczne, a w dziedzinie 
gospodarczej popierał liberalizm. Funkcjonował do 2007 r., kilkakrotnie uczest-
niczył w gabinetach rządowych. LDS przyjął liberalne założenia programowe, ale 
w 1992 r. uległ samorozwiązaniu.

Także słowacki VPN okazał się ruchem nietrwałym. Jednak w przeciwień-
stwie do OF, z VPN wywodzi swoje bezpośrednie istnienie jedynie Ruch na rzecz 
Demokratycznej Słowacji (słow. Hnutie za demokratické Slovensko – HZDS). 
Pozostałe słowackie ugrupowania w początkowym okresie nie wywodziły 
swojej działalności z VPN, ale wyodrębniały się wskutek konfl iktów między 
poszczególnymi działaczami, a także tworzonymi ad hoc partiami. W ruchu 
działałało wielu znanych polityków, m.in. Vladimír Mečiar, Milan Kňažko, 
Fedor Gál, Alexander Dubček, czy Marián Čalfa. VNP rozpadł się w wyniku 
różnych stanowisk zajmowanych odnośnie reform gospodarczych oraz kwestii 
niepodległości Słowacji18. Na czele HZDS stanął Vladimír Mečiar, a ruch VNP 
przekształcił się w Obywatelską Unię Demokratyczną (słow. Občianska demo-
kratická únia – ODÚ), która zawiesiła swoją działalność w listopadzie 1992 r. 
Tymczasem HZDS w latach 90. XX w. stał się głównym słowackim ugrupowa-
niem politycznym. Jest partią populistyczną o zabarwieniu lewicowym. W 1993 
r. w wyniku konfl iktu między V. Mečiarem a M. Kňažko, ten drugi założył Sojusz 
Demokratów Słowacji (słow. Aliancie demokratov Slovenska – ADS). W 1994 r. 
doszło do kolejnego rozłamu w wyniku czego powstała Alternatywa Politycz-
nego Realizmu (słow. Alternatívy politického realizmu – APR). W 1994 r. ADS 
i APR połączyły się tworząc Demokratyczną Unię Słowacji (słow. Demokratická 
únia Slovenska – DEÚS). 

W przypadku Polski po wyborach w 1989 r. parlamentarzyści Solidarności 
utworzyli Parlamentarny Klub Obywatelski „Solidarność”. Jednakże w wyniku 
wewnętrznych sporów ideologicznych klub zaczął się rozpadać. Ostatecznie 
z tego masowego ruchu powstało wiele ugrupowań, m.in. Ruch Obywatelski 
Akcja Demokratyczna, który potem przekształcono w Unię Demokratyczną. 

18 L. Kopeček, System partyjny Słowacji, [w:] Partie i systemy partyjne Europy Środkowej, red. 
A. Antoszewski, P. Fiala, R. Herbut, J. Sroka, Wrocław 2003, s. 176 – 177.
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UD połączyła się z Kongresem Liberalno-Demokratycznym, w wyniku czego 
powstała Unia Wolności reprezentująca poglądy centrowe i liberalne. W marcu 
1990 r. bracia Jarosław i Lech Kaczyński utworzyli prawicowe Porozumienie Cen-
trum. Częściowo także działacze narodowo-katolickiego Zjednoczenia Chrze-
ścijańsko-Narodowego rekrutowali się z obozu solidarnościowego. W 1993 r. 
powstał Bezpartyjny Blok Wspierania Reform, który stanowił zaplecze polityczne 
dla prezydenta Lecha Wałęsy. Ciekawym bytem była Unia Pracy, która powstała 
w 1992 r. w wyniku porozumienia zawartego przez lewicowych działaczy ruchu 
solidarnościowego oraz byłych reformatorów partii komunistycznej. 

Na Węgrzech nie mieliśmy do czynienia z ruchem typu forum, jak w Polsce 
i Czechosłowacji. Upadek socjalizmu poprzedziło powstanie, a nawet legalizacja 
ugrupowań opozycyjnych. Wiązało się to z liberalizacją systemu autorytarnego 
przed jego demokratyzacją. Reformatorzy w MSZP zdobyli na przełomie lat 1988 
i 1989 na tyle dużą przewagę19, że przeforsowali projekt uchwalenia przez par-
lament ustawy o wolności stowarzyszeń. Pierwsze antysytemowe ugrupowanie 
Węgierskie Forum Demokratyczne (węg. Magyar Demokrata Forum – MDF) 
powstało jeszcze w 1987 r.. Rok później na arenę polityczną weszły: Związek 
Młodych Demokratów (węg. Fiatal Demokraták Szövetsége – Fidesz) i Związek 
Wolnych Demokratów (węg. Szabad Demokraták Szövetsége – SZDSZ). Do 
dzisiaj te trzy ugrupowania są obecne na węgierskiej scenie politycznej, aczkol-
wiek ich znaczenie na przestrzeni ponad dwóch dekad znacznie się zmieniło. 
Początkowo największą rolę odgrywał MDF, który w 1990 r. wygrał wybory20. Po 
1994 r. stopniowo traci znaczenie. W 1998 r. wybory wygrał Fidesz, który także 
od 2010 r. jest ugrupowaniem rządzącym. Z liberalnych pozycji, jakie zajmował 
na początku okresu transformacji, przeszedł na pozycje centro-prawicowe oraz 
częściowo nacjonalistyczne. Natomiast SZDSZ kilkakrotnie umieszczał swoich 
przedstawicieli w ławach parlamentu i wchodził w skład koalicji rządowej z par-
tią postkomunistyczną w latach 1994 – 1998 i 2002 – 2008.

Trzecią drogą powstania partii politycznych po 1989 r. było pojawienie 
się bytów odwołujących się do tradycji ugrupowań sprzed czasu socjalizmu. 

19 Z. Ripp, Th e Hungarian Socialist Workers’ Party: Towards the Multiparty System (June 1987–Fe-
bruary 1989), http://www.polhist.hu/index.php?…the-hungarian-socialist-workers-party-towards, 
odczyt z dn. 22.07.2011, s. 403 – 404.

20 Z. Ripp, Th e Politics of the Roundtable Talks. Unity and Division: Th e Opposition Roundtable 
and Its Relationship to the Communist Party, [w:] Th e Roundtable Talks of 1989. Th e Genesis of 
Hungarian Democracy: Analysis and Documents, red. A. Bozóki, Budapest 2002, s. 3 – 39.
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Partie, do których odwoływały się nowe ugrupowania, działały kilkadziesiąt lat 
wcześniej w zupełnie odmiennych warunkach. Na Słowacji partiami historycz-
nymi były: Słowacka Partia Narodowa (słow. Slovenská národná strana – SNS) 
i  Socjaldemokratyczna Partia Słowacji (słow. Sociálnodemokratická strana 
Slovenska – SDSS). SNS został założony w grudniu 1989 r. jako kontynuator 
przedwojennej Partii Narodowej. Opowiada się za wolnorynkowymi reformami, 
ale z zapewnieniem opieki socjalnej. W 2001 r. doszło do rozłamu w partii. Grupa 
polityków utworzyła Prawdziwą Słowacką Partię Narodową (sł. Pravá Slovenská 
národná strana – PSNS). Obecnie SNS cechuje izolacjonistyczne i radykalnie 
konserwatywne podejście. SDSS pojawił się w 1990 r., odwołując się do działają-
cej aż do zakończenia I wojny światowej Słowackiej Partii Socjaldemokratycznej 
na Węgrzech (słow. Slovenská sociálnodemokratická strana v Uhorsku). W 2004 r. 
połączył się ze SMERem.

Na ziemiach czeskich partią historyczną, która odniosła największy i długo-
trwały sukces polityczny była Czeska Partia Socjaldemokratyczna (czes. Česká 
strana sociálně demokratická – ČSSD). ČSSD odwoływał się do powstałej jeszcze 
w 1878 r. partii o tej samej nazwie, a został reaktywowany w 1989 r. Po wyborach 
w Czechosłowacji (lata 1990 i 1992) nie był znaczącym ugrupowaniem. Noto-
wania zaczęły wzrastać od czasu rozpadu państwa21 i od wyborów w 1996 r. do 
dzisiaj uzyskuje ponad 50 mandatów w izbie niższej. W latach 1998 – 2006 partia 
tworzyła koalicję gabinetową.

Na Węgrzech niepowodzeniem zakończyła się podobna próba odbudowy 
partii socjaldemokratycznej, gdyż jej pozycję zajęli postkomuniści. Socjaldemo-
kratyczna Partia Węgier (węg. Magyarországi Szociáldemokrata Párt – MSZDP) 
obecnie nie odgrywa znaczącej roli. Chrześcijańsko-Demokratyczną Partię 
Ludową (węg. Kereszténydemokrata Néppárt – KDNP) także należy zaliczyć 
do ugrupowań historycznych. Odwołuje się do powstałej pod koniec II wojny 
światowej partii, której odmówiono legalizacji po 1945 r. Jedynie w wyborach 
parlamentarnych w 1990 r. była w stanie samodzielnie umieścić kandydatów 
w Zgromadzeniu Krajowym. Obecnie jest zależna od Fidesz. Natomiast Nieza-
leżna Partia Drobnych Rolników (węg. Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári 
Párt – FKGP) uważa się za spadkobierczynię partii o tej samej nazwie założonej 
w 1930 r. Zarejestrowana została w 1988 r., a w wyborach w 1990 r. uzyskała 

21 P. Fiala, V. Hloušek, System partyjny Republiki Czeskiej, [w:] Partie i systemy partyjne…, op.cit., 
s. 31.



52 Sebastian Kubas

44 mandaty i weszła do koalicji rządowej. W wyniku wewnętrznych podziałów 
i sporów partia nie posiada obecnie większego znaczenia22.

W Polsce partie, które postanowiły odtworzyć swoje istnienie w oparciu 
o historyczne przesłanki nie odniosły znaczącego sukcesu. Można tutaj wymienić: 
Polską Partię Socjalistyczną (PPS), czy Stronnictwo Narodowe (SN). PPS pojawił 
się jeszcze w 1987 r. i uważał się za kontynuatora partii powstałej w 1882 r. SN 
reaktywowano w 1990 r., odwoływał się do tradycji endeckich.

Ostatnią grupę omawianych partii stanowią te podmioty, które pojawiły się na 
scenie politycznej jako niezależne byty niezwiązane z systemem socjalistycznym, 
a ich odwołanie do doświadczeń opozycyjnych nie ma charakteru bezpośredniej 
kontynuacji. Znaczna część tych partii nie istnieje już. Wśród partii omawianego 
typu możemy wskazać na takie podmioty, które posiadały cechy relewancji 
politycznej, ale ją utraciły oraz te, które w chwili obecnej są głównymi siłami 
politycznymi w omawianych krajach. Oprócz tych ugrupowań pojawiły się byty 
o mniejszym znaczeniu politycznym.

W Czechach w początkowym okresie transformacji do ugrupowań relewant-
nych niezwiązanych w żaden sposób z poprzednim ustrojem, a także w nie-
wielkim stopniu z działalnością w ruchu opozycyjnym można zaliczyć: Unię 
Chrześcijańsko-Demokratyczną (czes. Křesťanská a demokratická unie – KDU), 
Stowarzyszenie na rzecz Republiki (czes. Sdružení pro republiku – Republikánská 
strana Československa – SPR-RSČ) oraz Ruch na rzecz Demokracji Samorzą-
dowej – Stowarzyszenie dla Moraw i Śląska (czes. Hnutí za samosprávnou 
demokracii- Společnost pro Moravu a Slezsko – HSD-SMS). Te trzy ugrupowania 
zyskiwały poparcie w wyborach parlamentarnych w latach 1990, 1992 i 1996. 
Ale od 1998 r. ich znaczenie uległo redukcji. KDU został zarejestrowany w 1991 
r., a rok później połączył się z ČSL i występuje pod nazwą KDU-ČSL. Partia 
jest ugrupowaniem o profi lu konserwatywnym i chrześcijańsko-demokratycz-
nym. Ma charakter ugrupowania obrotowego, które tworzyło koalicje rządowe 
zarówno z ODS, jak i ČSSD. Obecnie nie posiada reprezentacji w parlamencie. 
SPR-RSČ został utworzony w 1989 r. i zdecydowanie wypowiadał się przeciwko 
komunistom, ale także mniejszości romskiej i nielegalnie przebywającym 
w kraju cudzoziemcom. Jego charakter był skrajnie prawicowy. Na scenie poli-
tycznej partia była izolowana. W 2010 r. Sąd Najwyższy nakazał rozwiązanie 
partii. HSD-SMS był ugrupowaniem regionalnym, które w 1992 r. zasiadło 
w ławach Izby Poselskiej. Sukcesu nie powtórzył w następnych wyborach par-

22 A. Czyż, S. Kubas, op.cit., s. 122.
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lamentarnych. Ruch opowiadał się za autonomią ziem Moraw i Śląska w ramach 
federacji Republiki Czeskiej. Od 1994 r. partia przechodzi notoryczne zmiany 
nomenklaturowo-organizacyjne i obecnie występuje pod nazwą Morawianie 
(czes. Moravané)23.

W  1998 r. do parlamentu weszli przedstawiciele Unii Wolności (czes. 
Únie Slobody – US). Jest to partia liberalna, która powstała w wyniku kryzysu 
wewnętrznego ODS w 1998 r. Na początku 2002 r. doszło do połączenia Unii 
Wolności z Unią Demokratyczną (czes. Demokratická unie – DEU) i tym samym 
do utworzenia US-DEU. Z kolei Unia Demokratyczna miała charakter centro-
prawicowy, pojawiła się w 1994 r. US-DEU wystartował w wyborach w 2002 r. 
z KDU-ČSL zdobywając ponad 14% głosów, a następnie stał się częścią koalicji 
rządowej z ČSSD. Wchodził w jej skład do 2006 r. Czescy Zieloni weszli po raz 
pierwszy do parlamentu w 2006 r., ale początki ich działalności sięgają r. 1989. 
W latach 2006 – 2012 wraz z ODS i KDU-ČSL tworzył koalicję rządową. W wybo-
rach 2010 r. partia nie przekroczyła 5-procentowego progu uprawniającego do 
udziału w podziale mandatów w Izbie Poselskiej.

Na uwagę zasługują jeszcze dwie partie polityczne w Czechach. Odniosły one 
spory sukces wyborczy w 2010 r. i zdobyły łącznie 65 mandatów czyli 32,5%. Jest 
to o tyle interesujące, że ugrupowania te zasiadły po raz pierwszy w parlamencie, 
a ich staż jest stosunkowo niedługi. TOP 09, czyli Tradycja, Odpowiedzialność, 
Dobrobyt 09 (czes. Tradice Odpovědnost Prosperita 09) sytuuje się na prawej 
stronie sceny politycznej24. Powstał w 2009 r. z  inicjatywy byłych działaczy 
prawego skrzydła KDU-ČSL. Po wyborach w 2010 r. TOP 09 jest członkiem 
koalicji rządowej. Drugim ugrupowaniem są Sprawy Publiczne (czes. Věci 
veřejné – VV)25. Jest to partia centroprawicowa, która datuje swoje początki na 
2001 r. Po wyborach w 2010 r. partia weszła w skład koalicji rządowej premiera 
Petra Nečasa.

Rządząca Słowacją partia Smer, czyli Kireunek – Socjalna Demokracja (sł. 
SMER – sociálna demokracia) została założona w grudniu 1999 r. przez Roberta 
Fico. W programie założycielskim Smeru znajdowały się zbitki myślowe różnych 
ideologii, których naczelną zasadą był pragmatyzm polityczny. Dlatego Smer 
jest uważany za partię populistyczną. Od 2001 r. partia popierała tzw. trzecią 
drogę, ale po bliższej lekturze nowego programu okazywało się, że Smer nadal 

23 D.M. Olson, op.cit., s. 187 i n. 
24 Strona Partii TOP 09, http://www.top09.cz/, odczyt z dn. 03.11.2012.
25 Strona Partii Sprawy Publiczne, http://www.veciverejne.cz/, odczyt z dn. 24.05.2012.



54 Sebastian Kubas

pozostawał ugrupowaniem populistycznym. W ekonomii optuje za udziałem 
państwa w gospodarce, popiera funkcję redystrybucyjną państwa oraz głosi 
hasła walki z rosnącą przestępczością26. W 2004 r. ofi cjalnie zmieniono nazwę 
partii na Smer – Socjalna Demokracja. Po wyborach parlamentarnych w 2006 r. 
razem z SNS i HZDS partia utworzyła koalicję rządową. Warto wspomnieć, 
że w 2000 r. HZDS zmodyfi kował swoją nazwę na Partia Ludowa – Ruch na 
rzecz Demokratycznej Słowacji (słow. Ľudová strana – Hnutie za demokratické 
Slovensko – ĽS-HZDS). Jednakże w wyborach w 2010 i w 2012 r. nie uzyskał 
żadnego mandatu w Radzie Narodowej. Natomiast Smer po wyborach w 2012 r. 
sprawuje samodzielne rządy, którym przewodzi Robert Fico.

Ruch Chrześcijańsko-Demokratyczny (słow. Kresťanskodemokratické hnutie – 
KDH) powstał 17 lutego 1990 r. w Nitrze. Jest partią centro-prawicową, a dzięki 
uczestnictwu w Słowackiej Koalicji Demokratycznej (lata 1998 – 2002) jeden 
z liderów KDH Mikuláš Dzurinda piastował funkcję premiera. W 2000 r. w łonie 
partii nastąpił rozłam, w wyniku którego M. Dziurinda i grupa jego zwolenników 
odeszła z KDH, tworząc Słowacką Unię Chrześcijańsko-Demokratyczną (słow. 
Slovenská demokratická a kresťanská únia – SDKÚ). W latach 2010 – 2012 KDH 
ponownie weszła w skład rządu wraz z SDKÚ-DS, SaS i Most-Híd. W wyborach 
parlamentarnych w 2002 r. SDKÚ zajął drugie miejsce, co umożliwiło stworzenie 
koalicji rządowej z KDH, SMK i ANO, a Mikuláš Dzurinda objął ponownie 
stanowisko premiera. Nastąpiła kontynuacja reform społeczno-gospodarczych, 
których zwieńczeniem była akcesja Słowacji do UE i NATO w 2004 r. W 2006 r. 
doszło do połączenia ugrupowania z Partią Demokratyczną (słow. Demokratická 
únia – DÚ) działającą od 1994 r.. W latach 2010 – 2012 partia była członkiem 
koalicji rządowej, obecnie znajduje się w opozycji. Na uwagę zasługuje jeszcze 
Most-Híd, które stanowi koalicję ugrupowań mniejszości węgierskiej.

Po 1990 r. na Węgrzech pojawiło się kilka partii o względnej relewancji, 
które nie były związane bezpośrednio z okresem poprzedzającym zmianę sys-
temu. Za taki podmiot można uznać Węgierską Partię Sprawiedliwość i Życie 
(węg. Magyar Igazság és Élet Pártja – MIÉP), która powstała w czerwcu 1993 r. 
w wyniku wyodrębnienia się ze struktur MDF. MIÉP cechował się opozycją 
zarówno w stosunku do MDF, jak i MSZP. Lider ugrupowania István Csurka 
publicznie krytykował rządy za nierozliczenie dawnej nomenklatury. Partia 
w swoich wypowiedziach często używa haseł nacjonalistycznych i antysemic-

26 K. Wojtas, Partie populistyczne w Czechach i na Słowacji, Warszawa 2011, s. 177 – 181.
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kich27. MIÉP tylko w wyborach w 1998 r. zdołał przekroczyć pięcioprocentowy 
próg zaporowy i dostał się do parlamentu po czym popularność znacznie 
spadła28. Od połowy pierwszej dekady XXI w. widoczny jest ponowny wzrost 
siły prawicowego radykalizmu z czego korzysta Ruch na rzecz lepszych Węgier 
(węg. Jobbik Magyarországért Mozgalom – Jobbik). Partia powstała w 2003 r., 
a po raz pierwszy umieściła swoich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim 
w wyborach w 2009 r., a potem w wyborach do krajowego parlamentu uzyskała 
16,67% poparcia. Po wejściu do Zgromadzenia Krajowego Jobbik liberalizuje 
swoją niezwykle radykalną postawę i odchodzi od haseł o charakterze anty-
systemowym. Obecnie stara się izolować od skrajnie prawicowych i ekstre-
mistycznych formacji, z którymi łączyły go więzi bliskiej współpracy. Lider 
Jobbik Gábor Vona uważa, że większe korzyści partia uzyska, jeżeli zrezygnuje 
z nawoływania do brutalnych akcji wymierzonych w swoich przeciwników29. 
Niemniej jednak partia nadal prezentuje postawę pełną nienawiści w stosunku 
do mniejszości romskiej i Żydów oraz popiera nielegalną paramilitarną grupę 
Gwardii Węgierskiej (węg. Magyar Gárda)30.

Na uwagę zasługuje jeszcze jedno węgierskie ugrupowanie, którym jest Poli-
tyka Może Być Inna (węg. Lehet Más a Politika – LMP). Partia powstała w 2009 r., 
a rok później w wyborach parlamentarnych zdołała uzyskać 16 mandatów. 
Wśród haseł LMP można odnaleźć te, które odwołują się do ochrony środo-
wiska, idei zrównoważonego rozwoju, czy walki z korupcją. Były socjalistyczny 
premier Gordon Bajnai próbuje obecnie stworzyć szeroką koalicję podmiotów 
politycznych o nazwie Razem 2014 (węg. Együtt 2014), która ma przejąć władzę 
w wyborach 2014 r. W listopadzie 2012 r. LMP odrzucił propozycję wstąpienia 
do tej koalicji.

Do partii ostatniego typu w przypadku Polski można zaliczyć: PO, PiS, LPR, 
Samoobronę, a w dalszej przeszłości także koalicję AWS (Akcja Wyborcza Soli-
darność). Ten ostatni byt polityczny posiadał realny wpływ na kształt polskiej 
rzeczywistości w latach 1997–2001 po wygranych wyborach parlamentarnych. 
Został stworzony na bazie koalicji blisko 40 mniejszych podmiotów, w tym 

27 P. Sula, System partyjny Republiki Węgierskiej, Wrocław 2005, s. 125.
28 L. Benda, System partyjny Węgier, [w:] Partie i systemy partyjne…, op.cit., s. 100.
29 P. Krekó, Jobbik Takes Cautious Steps towards Centre Ground, „Budapest Times”, 10.11.2012, 

http://www.budapesttimes.hu/2011/11/10/jobbik-takes-cautious-steps-towards-centre-ground/, 
odczyt z dn. 27.11.2012.

30 B. Kenady, EU Elections: Far-Right Rising, „Transitions Online” 2009, nr 6/16, http://www.tol.
org/client/article/20639-far-right-rising.html, odczyt z dn. 20.12.2012.
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związku zawodowego Solidarność. Po porażce w 2001 r. uległ dezintegracji. Dwa 
obecnie dominujące podmioty polityczne PO i PiS w pewien sposób wyrosły 
z tradycji AWS, UW oraz innych centro-prawicowych postsolidarnościowych 
ugrupowań.

PO został zarejestrowany jako partia w 2002 r. Pod względem programowym 
ugrupowanie odwołuje się do centroprawicowych postulatów oraz idei chadec-
kich, a w sferze gospodarki do liberalizmu. Od 2001 r. posiada reprezentację 
w Sejmie i Senacie, a po wyborach w latach 2007 i 2011 wraz z PSL tworzy koalicję 
rządzącą. W 2010 r. kandydat PO Bronisław Komorowski został Prezydentem RP, 
a w latach 2009 – 2012 członek PO Jerzy Buzek był przewodniczącym Parlamentu 
Europejskiego. PiS powstał w 2001 r. Założycielami ugrupowania byli Jarosław 
i Lech Kaczyńscy. W swoim programie partia podkreśla wartości chadeckie, repu-
blikańskie oraz narodowo-konserwatywne. PiS zachowuje ambiwalentny stosunek 
wobec integracji z UE, a Rosję postrzega jako jedno z największych zagrożeń 
dla naszego kraju. Od 2001 r. PiS posiada reprezentację w parlamencie, w latach 
2005 – 2007 był odpowiedzialny za sprawowanie rządów. W 2005 r. kandydat partii 
Lech Kaczyński został prezydentem RP.

Liga Polskich Rodzin powstała w kwietniu 2001 r. Największe sukcesy odno-
siła w wyborach parlamentarnych w 2001 r. oraz w 2005 r. Od maja 2006 r. do 
sierpnia 2007 r. LPR wchodził w skład koalicji rządowej z Samoobroną i PiS, 
a lider ugrupowania Roman Giertych pełnił funkcję wicepremiera. LPR apeluje 
do elektoratu prokościelnego, podkreślając znaczenie narodu i religii w życiu 
społecznym. Samoobrona jest partią populistyczną. Jej korzenie sięgają 1992 r. 
Od tego momentu aż do 2011 r. liderem partii był Andrzej Lepper. Partia odwo-
łuje się do etatyzmu, sprzeciwia się reformom o charakterze liberalnym, potępia 
zmiany obyczajowe. Samoobrona posiadała swoją reprezentację w parlamencie 
po wyborach w latach 2001 oraz 2005, a w latach 2006 – 2007 była członkiem 
koalicji rządzącej. 

PODSUMOWANIE

Partie hegemonistyczne okresu socjalizmu w Polsce i na Węgrzech zdolne 
były do szybkiego odrodzenia się po krótkim okresie stagnacji i już w 1993 r. 
(Polska) oraz 1994 r. (Węgry) ponownie przejęły władzę. Później także potra-
fi ły zwyciężyć w wyborach parlamentarnych i kierować poczynaniami rządu 
(Polska: 2001 – 2005, Węgry: 2002 – 2010). Obecnie ich pozycja jest nieco słabsza. 
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Ortodoksyjna postawa czeskich komunistów niechętnych przekształceniu się 
po 1990 r. uniemożliwiła odegranie tej partii podobnej roli do węgierskigo 
i polskiego odpowiednika. Los słowackich postkomunistów jest najbardziej 
skomplikowany i obecnie nie tworzą oni jednej siły politycznej. Spośród partii, 
które miały charakter satelicki w czasach socjalistycznych jedynie polski PSL 
potrafi ł zreorganizować swoje struktury i pozostać silnym podmiotem na sce-
nie politycznej. Na uwagę zasługuje jeszcze czeski ČSL, który przeszedł wiele 
reorganizacji, stworzył koalicję z chadecją o nazwie KDU-ČSL, co pozwoliło na 
uczestnictwo w kilku rządach.

Partie historyczne miały o tyle utrudnione zadanie, że warunki ich poprzed-
niej aktywności przypadały na okres międzywojenny, gdy charakter podziałów 
socjopolitycznych był zupełnie odmienny. Spośród tych partii najlepszą pozy-
cją może poszczycić się czeski ČSSD, który wygrywał wybory parlamentarne 
i rządził krajem. Początkowo bardzo dobrą pozycję zajmowały też węgierskie 
partie historyczne: FKGP oraz KDNP, które uczestniczyły w koalicyjnym rządzie 
z MDF w latach 1990 – 1994. Potem FKGP wchodził do rządu jeszcze w latach 
1998 – 2002, a KDNP obecnie współrządzi krajem. Na Słowacji jedynie SNS miał 
realny wpływ na kształtowanie losów kraju, gdyż po wyborach w latach 1994 
i 2006 współtworzył koalicję rządową.

Dwa odmienne scenariusze obserwowaliśmy w przypadku narodzin i roz-
woju ruchów opozycyjnych. W Polsce i Czechosłowacji pojawiły się masowe 
fora (Solidarność, OF i VPN), podczas gdy na Węgrzech przed 1989 r. działały 
już partie opozycyjne (MDF, SZDSZ, Fidesz). W każdym z tych krajów opozycja 
wygrała pierwsze wybory, ale później w Polsce i Czechosłowacji zaczęła ulegać 
fragmentaryzacji.

Na dzisiejszej scenie politycznej Czech i Węgier dominującą rolę odgrywają 
bezpośredni sukcesorzy ruchów opozycjnych: ODS i Fidesz. W Polsce przekształ-
cenia partyjne były tak duże, że bezpośredni następcy Solidarności zniknęli ze 
sceny politycznej lub ulegli znacznym przekształceniom. Obecnie na scenie 
politycznej dominują dwa prawicowe byty polityczne: PO i PiS, które w pewien 
sposób odwołują się do tradycji solidarnościowych. Natomiast na Słowacji duże 
znaczenie odgrywały ugrupowania populistyczne: HZDS i Smer. Populizm był 
i jest też obecny w Czechach (Sprawy Publiczne) oraz Polsce (Samoobrona). 
W Czechach i na Słowacji istotną rolę odgrywały również partie chadeckie 
(odpowiednio KDU-ČSL oraz KDH i SDKÚ-DS).
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* Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana 
Pawła II w Lublinie.

1 A. Cottey, East-Central Europe aft er the Cold War: Poland, the Czech Republic, Slovakia and 
Hungary in Search of Security, London 1995; Visegrad Countries in an Enlarged Trans-Atlantic Com-
munity, red. M. Šastny, Bratislava 2002; W. Gizicki, A Security Community. Poland and Her Visegrad 
Allies: Czech Republic, Hungary and Slovakia, Lublin 2013. Problematyce bezpieczeństwa w ramach 
V4 poświęcony został niemal w całości „Th e Polish Quarterly of International Aff airs” 2012, nr 4.
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środkowoeuropejska tożsamość regionalna. Daje to szansę na pokonywanie wza-
jemnych uprzedzeń i poszukiwanie coraz to nowych, konstruktywnych podstaw 
współpracy. Dotyczy to wielu wymiarów. Potwierdzeniem tego wydaje się być jed-
noznaczne zdefi niowanie celu w obszarze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 
we wszystkich państwach wyszehradzkich. Konsekwencją tego było ostateczne 
przekonanie o konieczności współdziałania w tym zakresie. Zdano sobie sprawę, 
że partykularne, choć stosunkowo zbieżne, cele łatwiej będzie osiągnąć manifestu-
jąc jedność i współpracę. Nie była ona zawsze idealna i zgodna, niemniej jednak 
została podjęta i systematycznie prowadzona; dała też założone efekty. Co więcej, 
mimo osiągnięcia celu, jest nadal kontynuowana2. Państwa wyszehradzkie dekla-
rują i praktykują wzajemne wsparcie, podejmują wspólne działania w obszarze 
politycznym, ekonomicznym, społecznym, kulturalnym. Sprzyjają temu zarówno 
bliskość terytorialna, jak również trudne doświadczenia historyczne.

Celem prezentowanego tekstu jest wskazanie na wybrane aspekty współpracy 
wojskowej i charakteru sił zbrojnych państw Grupy Wyszehradzkiej. Zainicjo-
wana w 1991 r. współpraca Czech, Polski, Słowacji i Węgier obejmuje swym 
zasięgiem także problematykę bezpieczeństwa. Obszar ten był jednym z najistot-
niejszych, szczególnie w kontekście najważniejszego celu V4: osiągnięcia przez 
wszystkie państwa ją tworzące członkostwa w NATO i UE. Po jego zrealizowaniu 
inicjatywa nadal trwa a państwa wyszehradzkie podejmują działania na rzecz 
rozwoju integracji i bezpieczeństwa w przestrzeni euroatlatyckiej. Zasadnicze 
znaczenie ma odpowiedź na kilka pytań badawczych. Jakie są konkretne efekty 
podejmowanej współpracy wojskowej? W jakim kierunku podąża modernizacja 
armii, zarówno w wymiarze osobowym, jak i sprzętowym? W jakim stopniu 
państwa wyszehradzkie angażują się w wojskową współpracę sojuszniczą? 
W realizacji celu badawczego dokonano przede wszystkim analizy zawartości 
dokumentów, stanu literatury i danych statystycznych.

WSPÓŁPRACA WOJSKOWA

Wybór określonej wizji w zakresie polityki zagranicznej zdeterminował również 
przestrzeń polityki wojskowej i obronnej. Państwa Europy Środkowej po upadku 
dwubiegunowego podziału świata zdały sobie szybko sprawę z konieczności 
uzyskania członkostwa w silnym i stabilnym bloku militarnym. Po 1989 r. taki 

2 R. Fawn, Visegrad: Fit for Purpose?, „Communist and Poost Communist Studies” 2013, nr 3.
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charakter ma jedynie NATO. Zrealizowanie tego celu oraz wstąpienie do UE 
wzmogło potrzebę reform w obszarze polityki obronnej. Dotyczy to zwłaszcza 
restrukturyzacji sił zbrojnych, jak i aktywności związanej z udziałem w misjach 
wojskowych.

Zasadnicze cele w ramach polityki wojskowej i obronnej są ściśle związane 
z członkostwem zarówno w NATO, jak i UE. Najistotniejsze znaczenie dla 
wszystkich państw V4 ma zacieśnianie współpracy między obiema organiza-
cjami. Efektywna kooperacja, nie zaś ewentualna rywalizacja będzie sprzyjać 
budowaniu bezpieczeństwa w obszarze euroatlantyckim, regionie środkowoeu-
ropejskim oraz na terytorium każdego z analizowanych państw3. Główne zadania 
jakie należy wciąż realizować to wzmocniona obrona zbiorowa, zarządzanie 
kryzysowe i bezpieczeństwo kooperatywne. Ma to przełożenie na konieczność 
m.in. prowadzenia i udziału we wspólnych szkoleniach, podnoszeniu zdolności 
bojowych, angażowania się w przywracanie i stabilizację porządku w rejonach 
wojennych, gotowości do przyjmowania nowych członków, wzmacnianie polityki 
partnerstwa. Współpraca polityczna w ramach NATO przebiega zatem całkiem 
udanie. Przykładem tego jest kilka inicjatyw, w których państwa wyszehradzkie 
biorą aktywny udział. Są to m.in. Centrum Szkolenia Sił Połączonych, 3. Batalion 
Łączności, Wielonarodowy Batalion Policji Wojskowej bądź Centrum Doskona-
lenia Policji Wojskowej. Państwa V4 aktywnie uczestniczą także w operacjach 
zagranicznych pod auspicjami Sojuszu. Równie istotne znaczenie ma zaanga-
żowanie na forum EPBiO. W 2011 r. zdecydowano się zrealizować w praktyce 
ideę wspólnej Grupy Bojowej (BG) V4, która uzyska pełną zdolność działania 
w 2016 r. Kontyngent będzie składał się z ok. 2800 żołnierzy z każdego z państw 
członkowskich. Szczególną rolę w tej inicjatywie odgrywa Polska. Zdecydowano, 
że będzie ona tzw. państwem ramowym, na którym oparta zostanie zasadnicza 
działalność BG. Czechy, Węgry, Polska i Słowacja są również zdeterminowane do 
podejmowania pogłębionej współpracy między sobą. Jej zakres obejmuje wiele 
różnych przestrzeni. Zasadnicze znaczenie można przypisać zwłaszcza planom 
współpracy obronnej, współpracy zbrojeniowej, realizacji wspólnych zakupów na 

3 R. Zięba, Visegrad Group Towards Common European Security and Defence Policy, „Athenaeum. 
Polish Political Science” 2002; M. Wągrowska, Visegrad Security Policy: How to Consolidaite its Own 
Identity, „International Issues and Slovak Foreign Policy Aff airs” 2009, nr 4; I. Samson, Th e Visegrad 
Four: from Loose Geographic Group to Security Internationalization?, „International Issues and Slovak 
Foreign Policy Aff airs” 2009, nr 4; Cooperation on Security in Central Europe – Sharing V4 Experience 
with the Neighboring Regions, red. M. Madej, Warszawa 2010; J. Blocher, Conditions for Visegrad 
Defence Cooperation: A Transatlantic View, „Foreign Policy Review” 2011.
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potrzeby wojska i ochrony powietrznej. Wiąże się to w oczywisty sposób z uzy-
skaniem dodatkowych możliwości zapewniania bezpieczeństwa regionalnego 
oraz, co szczególnie istotne w czasach kryzysu fi nansowego, redukcji kosztów 
i wydatków ponoszonych indywidualnie. W znacznym stopniu strategicznie 
ważnym aspektem polityki wojskowej i obronnej jest szersze otwarcie na innych 
partnerów, w ramach koncepcji V4+. Dotyczy to w głównym stopniu takich 
państw, jak Austria, Chorwacja i Słowenia.

W przypadku aktywności na forum UE zasadnicze znaczenie może mieć 
wsparcie na rzecz intensyfi kacji prac nad nową strategią bezpieczeństwa. 
Konieczność ta związana jest z nowymi wyzwaniami i uwarunkowaniami, jakie 
mają obecnie miejsce w Europie. Europejska Strategia Bezpieczeństwa z 2003 r. 
w zupełnie nie przystaje już do tychże problemów. Stąd też konieczność zmian 
jest oczywista. Jakkolwiek jednak potrzeba zdecydowanego przyspieszenia. 
W tym więc rysuje się szansa dla V4 na odegranie znaczącej roli. Dał temu wyraz 
Stanisław Koziej, szef BBN: „szczególną rolę Grupa Wyszechradzka może ode-
grać w budowaniu strategicznej podmiotowości Unii Europejskiej w dziedzinie 
bezpieczeństwa. Mam na myśli wspólne działanie na rzecz zainicjowania prac 
nad nowelizacją strategii bezpieczeństwa UE”4.

W ramach analizowanej problematyki nie brak oczywiście spraw trudnych 
i rozbieżnych. Kilka z nich wydaje się wręcz zasadniczych. Wynikają one z różnej 
oceny własnych możliwości, stosunku do kluczowych mocarstw lub nieco innych 
motywacji politycznych. Przykładem tego jest brak podobnych decyzji m.in. 
w zakresie uzbrojenia lotniczego. Bazuje się tutaj na trzech różnych samolotach 
bojowych: Gripenie w Czechach i Węgrzech, F-16 w Polsce i MiG na Słowacji. 
Ponadto w zależności od rządzącej opcji politycznej, szczególnie socjalistów na 
Węgrzech i Słowacji, inaczej traktowano rolę Rosji w zapewnianiu bezpieczeń-
stwa regionalnego i narodowego. Można było wówczas zaobserwować wzrost jej 
wpływu na słowacką i węgierską politykę. Generalnie zaś Rosja uznawana jest za 
ważne ogniwo bezpieczeństwa, zarówno na poziomie globalnym, jak i regional-
nym. Rosja jest pożądanym partnerem dla państw V4, jednak wtedy gdy staje się 
coraz bardziej stabilna, przewidywalna i demokratyczna. Budowanie pozytyw-
nych relacji na szczeblu NATO–Rosja i we wzajemnych kontaktach bilateralnych, 
wymaga podmiotowego traktowania przez Rosję Europy Środkowej jako regionu 
i każdego z państw ją tworzących. Mocarstwowe plany odbudowania przez nią 

4 Wywiad z gen. prof. S. Koziejem, szefem BBN, „Polish Defence Industry” 2013, nr 3. Wersja 
w języku polskim za: www.bbn.gov.pl, odczyt z dn. 10.09.2013.
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wpływów w tzw. bliskiej zagranicy są jednoznacznie negatywnie oceniane5. Stąd 
też tak ważne jest, podkreślane już niejednokrotnie, zaangażowanie w kształto-
wanie przestrzeni bezpieczeństwa w Europie przez Stany Zjednoczone. W inte-
resie każdego z państw V4 leży znaczące zainteresowanie problemami Europy 
przez to mocarstwo. Niekorzystne z tego punktu widzenia jest więc stopniowe 
przenoszenie zainteresowania przez USA z Europy na Azję i Pacyfi k.

Państwa Grupy Wyszehradzkiej z uwagi na swoją wielkość terytorialną 
i  liczbę ludności posiadają zróżnicowane potrzeby i możliwości w zakresie 
polityki wojskowej i obronnej. Jest to widoczne m.in. w stanie liczbowym wojska 
i przeznaczaniu określonej kwoty PKB na obronę (od 1,1% Czechy i Węgry do 
1.4% Słowacja). Jedynie w przypadku Polski są to znaczące środki (1,95%), które 
w kolejnych latach po 2012 r. mają jeszcze wzrastać. Wszystkie analizowane 
państwa nie uznają za wysoce prawdopodobne wystąpienia konfl iktu zbrojnego 
na swoim terytorium. Nie lekceważą jednak tego zagadnienia, gdyż uznają za 
potencjalnie niekorzystne dla własnego bezpieczeństwa jakiekolwiek działania 
zbrojna w obszarze państw członkowskich NATO. Stąd też reformy sił zbrojnych, 
uzbrojenia i aktywność międzynarodowa są ścisłe związane z założeniami fi nan-
sowymi i możliwościami natury strukturalno-demografi cznej.

SIŁY ZBROJNE

Jednym z głównych celów w zakresie polityki bezpieczeństwa Polski po 1989 r. 
była głęboka reforma sił zbrojnych. Wojsko Polskie w ramach Układu Warszaw-
skiego liczyło ponad 400 000 żołnierzy. Była to druga siła, oczywiście po Armii 
Radzieckiej, w jego strukturach W razie konieczności obrony państwa w warun-
kach wojny zakładano mobilizację nawet na poziomie ponad 1,1 mln. żołnierzy. 
Upadek bipolarnego podziału, koniec zimnej wojny, spowodowały konieczność 
określenia nowych strategii w zakresie obrony i funkcjonowania wojska. Wiązało 
się to z potrzebą samodzielnego działania bez obowiązku ścisłego wykonywania 
poleceń kierowanych ze strony ZSRR. Jednocześnie prowadzono działanie na 
rzecz udziału w trwałym i stabilnym sojuszu wojskowym. Dlatego dla Polski 
oczywiste było dążenie do członkostwa w NATO. Siły Zbrojne RP są od 1989 

5 I. Samson, Visegrad Countries, the EU and Russia: Challenges and Opportunities for a Common 
Security Identity, Bratislava 2010; A. Racz, Th e Greatest Common Divisor: Russia’s Role in Visegrad 
Foreign Policies, „Th e Polish Quarterly of International Aff airs” 2012, nr 4.
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r. systematycznie modernizowane, zarówno w wymiarze osobowym, jak i pod 
względem uzbrojenia6. W 2008 r. założono ambitny plan w sprawie liczebności 
wojska na poziomie 120 tys. żołnierzy (100 tys. armia zawodowa i 20 tys. ochot-
ników w ramach Narodowych Sił Zbrojnych). Obecnie coraz częściej wskazuje 
się na konieczność redukcji stanu sił zbrojnych. Struktura organizacyjna sił 
zbrojnych w Polsce jest złożona i uwzględnia szereg uwarunkowań, w tym 
geopolitycznych. W ich skład wchodzą cztery rodzaje wojsk, ściśle ze sobą 
współpracujących: Wojska Lądowe, Siły Powietrzne, Marynarka Wojenna, Wojska 
Specjalne. Z rozmachem prowadzona jest modernizacja sprzętu. Systematycznie 
wymieniane są przestarzałe zasoby uzbrojenia, pamiętające jeszcze czasy Układu 
Warszawskiego. Koniecznie jest przy tym, by sprzęt odpowiadał standardom 
NATO. Działania te są długofalowe i nie zawsze przebiegają w satysfakcjonu-
jący sposób. Wyposażenie każdego z rodzaju wojsk zmienia się systematyczne. 
Maleje udział sprzętu radzieckiego, wzrasta ilość nowoczesnego wyposażenia, 
m.in. czołgów niemieckich Leopard, amerykańskich samolotów F-16, sprzętu 
produkowanego w Polsce, np. transporter Rosomak7.

Doświadczenia Polski w obszarze zagranicznych misji pokojowych i sta-
bilizacyjnych sięga lat pięćdziesiątych XX w. Po 1989 r. aktywność w zakresie 
udziału w misjach pokojowych znacząco wzrosła8. Była także podyktowana 
nowymi założeniami polityki bezpieczeństwa Polski. Miało to oczywisty związek 
z jej euroatlantyckim kierunkiem. 15 kwietnia 1992 r. Polska rozpoczęła udział 
w misjach zagranicznych na terenie byłej Jugosławii. Były to m.in. misja ONZ 
UNPROFOR (United Nations Protection Force) w Chorwacji (ok. 870 – 1220 
żołnierzy), misja IFOR (Implementation Force), później SFOR (Stabilization 
Force) i EUFOR (European Union Force) w Bośni i Hercegowinie (obecnie ok. 
50 żołnierzy). W 1999 r. polski kontyngent wojskowy został częścią sił NATO 
w Kosowie w ramach sił KFOR (Kosovo Force) (obecnie ok. 230 żołnierzy). 
Zasadnicze znaczenie mają jednak misje w Afganistanie i Iraku. Od 2002 r. Polski 

6 B. Balcerowicz, Siły zbrojne w stanie pokoju, kryzysu, wojny, Warszawa 2010; D.S. Kozerawski, 
R. Niedźwiecki, Profesjonalna armia w teorii i praktyce – kontekst strategiczny, Warszawa 2012; 
B. Pacek, Udział sił zbrojnych RP w bezpieczeństwie wewnętrznym państwa, Warszawa 2013.

7 Szczegóły dotyczące organizacji i uzbrojenia polskiego wojska dostępne na stronach interneto-
wych: www.army.mil.pl, www.sp.mil.pl, www.nw.mil.pl, www.wojskaspecjalne.mil.pl, odczyt z dn. 
08.09.2013. 

8 Cz. Marcinkowski, Wojsko Polskie w operacjach międzynarodowych na rzecz pokoju, Warszawa–
–Pruszkow 2005; M. Marszałek, J. Zuziak, Wojsko Polskie w międzynarodowych misjach i operacjach 
pokojowych, Warszawa 2010.
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Kontyngent Wojskowy (PKW) działa w ramach sił ISAF w Afganistanie (Inter-
national Security Assistance Force). Na koniec 2012 r. stacjonowało tam około 
2600 żołnierzy. PKW dowodzi rejonem Ghazni, na wschodzie Afganistanu jest 
to jeden z bardziej licznych kontyngentów NATO. W okresie 2003 – 2008 Polska 
uczestniczyła aktywnie w misji w Iraku w ramach MND C-S (Multi-National 
Division Central-South). Kontyngent w szczytowym okresie liczył nawet 2500 
żołnierzy. Po wycofaniu się z Iraku Polacy uczestniczą w dalszym ciągu w działa-
niach stabilizacyjnych. Około 20 żołnierzy bierze udział w projektach doradczych 
i szkoleniowych wobec irackich sił bezpieczeństwa. Ważnym aspektem wsparcia 
sojuszniczego jest misja Air Policing, związana ze wspólną ochroną przestrzeni 
powietrznej państw-członków NATO, nieposiadających ku temu odpowiednich 
narzędzi. W przypadku Polski dotyczy to wsparcia państw bałtyckich: Estonii, 
Litwy i Łotwy. Polski Kontyngent Wojskowy Orlik jest wydzieloną częścią jej Sił 
Powietrznych i od 2006 r. wykonuje co dwa lata, rotacyjne zadania w ramach 
ochrony przestrzeni powietrznej ww. państw. Polscy żołnierze zdobywają szcze-
gólne uznanie w obszarze zadań z zakresu szybkiego reagowania w sytuacjach 
kryzysowych, zadań saperskich, logistycznych prewencyjnych oraz obrony prze-
ciwchemicznej. W istotnym stopniu świadczą pomoc w sytuacjach awaryjnych, 
wspólnych ćwiczeń, ochrony wojska i ludności cywilnej.

W okresie zimnej wojny armia Czechosłowacji była zobligowana do zaan-
gażowania militarnego w ramach Układu Warszawskiego. Liczebność wojsk 
Czechosłowacji w tym okresie szacowano na ponad 200 tys. Współcześnie armia 
Republiki Czech jest podstawą budowania polityki obronnej9. Modernizacja 
wojska Czech po 1993 r. przebiega etapami i obejmuje zarówno kwestie oso-
bowe, organizacyjne, jak i sprzętowe. W 2012 r. liczebność wojska wynosiła ok. 
24 tys. żołnierzy. Organizacyjnie wyróżnia się dwa rodzaje sił: Wojska Lądowe 
i Wojska Powietrzne ze wspólnym dowództwem. W ramach armii występują 
też jednostki dowództwa wsparcia i szkolenia. Po 1993 r. nastąpiła zasadnicza 
redukcja sprzętu i wyposażenia armii. Trwa jednocześnie jego modernizacja. 
W dalszym ciągu częścią wyposażenia jest sprzęt produkcji radzieckiej. Wzra-
sta jednak udział nowoczesnego sprzętu własnego i kupowanego od znanych 
producentów. Podstawą wyposażenia wojsk lądowych jest czołg T-72, natomiast 
sił powietrznych sprzęt radziecki, głównie myśliwce MiG-17 i MiG-21 oraz 

9 M.  Tůma, J.  Janošec, J.  Prochazka, Obranná politika Československé a  České republiky 
(1989 – 2009), Praha 2009; Technika a výzbroj Armády České republiky, Praha 2011. Organizacja 
i wyposażenie armii Czech, zob. www.army.cz, odczyt z dn. 10.09.2013. 
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śmigłowce Mi-24. Rząd Czech planuje jednak zakup nowoczesnych, szwedzkich 
myśliwców JAS 39 Gripen.

Po 1989 r. nastąpił wzrost zaangażowania Czech w wojskowe misje zagra-
niczne. Pierwsza z dotychczasowych 31 misji rozpoczęła się jeszcze w ramach 
Czechosłowacji i był to udział w akcji Pustynna Burza w Iraku. Najistotniejsze 
znaczenie z perspektywy ilościowej i jakościowej, miały zwłaszcza misje: UNGCI 
(United Nations Guards Contingent) w Iraku, trwająca ponad dwanaście lat 
(1991 – 2003), misje IFOR i SFOR, z uwagi na znaczną liczbę żołnierzy (ok. 6300). 
Obecnie (koniec 2012 r.) trwa pięć misji z udziałem Czech. Są to: dwie misje 
NATO (ISAF w Afganistanie – 416 żołnierzy, KFOR w Kosowie – 11 żołnierzy), 
dwie pod auspicjami UE, NAVFOR (Naval Force) w Somalii, EUFOR w Bośni 
i Hercegowinie, oraz misja pokojowa w Egipcie (MFO10). Czechy jako uczestnik 
misji zagranicznych są szczególnie cenione ze względu na aktywność w zakresie 
wsparcia chemicznego oraz medycznego.

Armia Węgier w końcowym okresie zimnej wojny liczyła ok. 150 tys. żoł-
nierzy. Modernizacja rozpoczęta jeszcze w 1988 r. systematycznie prowadziła 
do redukcji ilościowej i  jakościowej, zarówno na poziomie osobowym, jak 
i sprzętowym10. Wojsko Węgier liczy obecnie ok. 25,5 tys. żołnierzy. Dzielą się na 
dwa zasadnicze rodzaje wojsk: Wojska Lądowe i Siły Powietrzne. Ponadto wystę-
pują jednostki wsparcia bojowego i inne jednostki usługowe. Sprzęt będący na 
wyposażeniu wojska jest w znaczącym stopniu przestarzały i wymaga wymiany. 
Część uzbrojenia pochodzi jeszcze z zapasów radzieckich. Podstawą wyposaże-
nia Wojsk Lądowych jest czołg T-72. Siły Powietrzne leasingują 14 myśliwców 
JAS 39 Gripen oraz dysponują kilkunastoma śmigłowcami Mi-8, Mi-17, Mi-24. 
Zasadniczym problemem w obszarze sprzętu są częste zmiany koncepcji, zamó-
wień i kontraktów w ostatnich kilkunastu latach. Ponadto w kilku przypadkach 
zakupiono sprzęt nie zawsze kompatybilny z systemami NATO.

Udział Węgier w misjach zagranicznych był już widoczny przed 1989 r., jak-
kolwiek wyraźne zdynamizowanie tego procesu nastąpiło po 1990 r. Początkowo 
było to związane z działaniami obserwacyjnymi, następnie zaś zdecydowano 
o aktywnym udziale w kilku szczególnie niebezpiecznych miejscach na świecie. 
Konfl ikt na Bałkanach, z uwagi na jego bliskość, był również okazją do włą-

10 Army and Security Policy in Hungary, Budapeszt 1993; T. Kovacs, J. Nyers, J. Padanyi, Th e Ca-
pabilities of the Hungarian Defence Forces and the Challenges of Disaster Management, 2000 – 2011, 
Budapeszt 2012. Organizacja i wyposażenie armii Węgier, zob. www.honvedelem.hu, odczyt z dn. 
10.09.2013. 
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czenia się Węgier w 1994 r. w misje IFOR, przekształconą następnie w SFOR. 
Najważniejsze znaczenie ma obecnie aktywność w ramach ISAF. Siły węgierskie 
liczą obecnie (2012) około 580 żołnierzy. Ponadto Węgry w znaczącym stopniu 
stanowią o sile misji KFOR, angażując do niej ok. 200 żołnierzy. Znaczne siły 
były też wysłane do Bośni i Hercegowiny w ramach misji EUFOR. Kontyngent 
składający się z ok. 160 żołnierzy był najliczniejszym spośród państw UE. Udział 
w zagranicznych akacjach ma bardzo znaczący wpływ na poziom wyszkolenia 
i doświadczeń bojowych. Węgry ponadto miały swój udział w obszarze dowodze-
nia, zabezpieczenia logistycznego i medycznego. Zadeklarowały także wsparcie 
misji Air Policing od 2015 r.

Armia Słowacji, jak każdego państwa z  obszaru młodych demokracji, 
przechodzi gruntowną modernizację. Znaczna jej część przynosi spodziewane 
efekty11. Celem tego procesu było zmniejszenie różnicy potencjałów między 
wojskiem słowackim a armiami państw europejskich. Siły zbrojne liczą obecnie 
ok. 14 tys. żołnierzy, jednak planowane są dalsze redukcje, nawet do 10 tys. 
Zasadnicza część wojska Słowacji to Wojska Lądowe i Siły Powietrzne i Obrony 
Powietrznej. Ponadto występują centra dowództwa wsparcia i szkolenia oraz 
Siły Specjalne pod dowództwem Sztabu Generalnego. W ramach wyposażenia 
występuje zasadnicza trudność. Większość sprzętu w dyspozycji wojska pochodzi 
z okresu Układu Warszawskiego. Jest to więc sprzęt przestarzały, często w pełni 
sprawny i mało wydajny. Podobnie jak w przypadku Czech, podstawowy sprzęt 
Wojsk Lądowych to czołg T-72, natomiast wojsk powietrznych MiG-29 oraz 
śmigłowiec Mi-17. W związku z ich częstymi awariami lub całkowitą niespraw-
nością, planowane jest podjęcie działań prowadzących do wypożyczenia kilku 
sprawnych MiG-29 oraz szerszym współdziałaniu m.in. z Polską, w tym także 
ewentualnego monitowania przestrzeni powietrznej z zewnątrz. W obecnej 
rzeczywistości rząd Słowacji nie ma realnej możliwości zwiększenia wydatków 
na siły zbrojne. Stanowi to poważny problem w obszarze „efektywizacji” własnego 
potencjału obronnego.

Realizacja zobowiązań wynikających z udziału w misjach zagranicznych prze-
biega dość udanie. Słowacja od 1993 r. uczestniczy w kilku ważnych inicjatywach. 
Początkowo były to misje pod kierownictwem ONZ, następnie NATO i UE. 

11 E. Nečej, V. Tarasovič, Development of Security and Defence Policy of the Slovak Republic in the 
Context of Transatlantic Dimension and European Security and Defence Policy, Bartislava 2005; 
R. Ivančik, Alokačná a technická efektívnosť fi nancovania obrany v Slovenskej republike, Liptovsky 
Mikulaš 2012. Organizacja i wyposażenie armii Sowacji zob. www.mil.sk, odczyt z dn. 10.09.2013. 
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Najważniejsze miejsca działań z udziałem żołnierzy słowackich to misja UNPF 
(United Nations Peacekeeping Force) na Cyprze (od 2001 r.) i EUFOR w Bośni 
i Hercegowinie (od 2005 r.). Szczególnie ważne są jednak misje pod auspicjami 
NATO. Dają one realną szansę na podniesienie umiejętności bojowych i zdobycie 
doświadczenia w bezpośrednich akcjach zbrojnych. Zasadnicze znaczenie ma 
w tym względzie trwająca od 2002 r. aktywność w ramach ISAF (obecnie 234 
żołnierzy). Misja ta obejmuje m.in. działania operacyjne i szkoleniowe oraz 
wsparcie medyczne. Istotne znaczenie miał również udział w misji Kosovo Force 
(do 2010 r.).

PODSUMOWANIE

Prezentowany tekst wskazuje na zasadność kontynuowania współpracy wyszeh-
radzkiej. Bezpieczeństwo, współpraca obronna są jednymi z zasadniczych jej 
wymiarów. Jakie zatem argumenty można wskazać na uzasadnienie postawionej 
tezy? Po pierwsze, państwa V4 stosunkowo szybko osiągnęły najważniejsze cele 
swojej polityki zagranicznej: członkostwo w NATO i UE. Nie bez znaczenie było 
przy tym wsparcie, jakie sobie okazywały. Po drugie, współpraca wyszehradzka 
jest kontynuowana i wciąż poszukuje się nowych jej przestrzeni. Choć nie brak 
różnic i problemów, państwa tworzące porozumienie wciąż widzą w niej korzyści. 
Po trzecie, wszystkie cztery państwa podejmują działania na rzecz wzmocnie-
nia swych potencjałów obronnych, zarówno w zakresie modernizacji armii, 
jak i uzbrojenia. Chcą i mogą ponadto wydatnie wesprzeć konieczne reformy 
polityki obronnej, zwłaszcza w ramach UE. Po czwarte, Grupa Wyszehradzka 
aktywnie angażuje się we współpracę sojuszniczą. Kontyngenty wojskowe i poli-
cyjne wszystkich jej członków są znaczącym wsparciem międzynarodowych sił 
stabilizacyjnych i pokojowych w wielu częściach świata. Oczywiście o przyszłej 
roli i pozycji Czech, Polski, Słowacji i Węgier oraz całej V4 jako inicjatywy 
regionalnej zdecydują nie deklaracje, ale faktyczne działania. Czas pokaże, czy 
determinacji wystarczy, by zrealizować podjęte zamierzenia.
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ABSTRACT: Th e article presents an attempt to use systems approach to democratic 
peace theory. Th e conducted analysis indicates a positive correlation between the 
international system’s democracy and the scale of the use of violence among states 
throughout the last 200 years. It also tests a hypothesis that this relationship may 
be inverted, provided that democracy reaches a certain critical point. It’s outcome 
off ers premises to claim that during the period in question a trend appeared which 
may be a symptom of such a fact occurring in the future. Moreover results of the 
study encourage to put forward an argument that in a system with a higher level 
of democracy, insofar as the critical point has not been reached, an advancing 
democratization may infl uence the change of odds for violence to arise even more 
than in a system with a lower level of democracy.
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UWAGI WSTĘPNE

TWIERDZENIE, ZGODNIE Z KTÓRYM wyeliminowanie pojawiającej się w syste-
mie międzynarodowym przemocy wymaga demokratyzacji tworzących system 
ten państw, stanowi jeden z fundamentów liberalnej orientacji teoretycznej 
w nauce o stosunkach międzynarodowych. Zarazem – jak wskazuje Th omas 
Risse-Kappen – pogląd ten uchodzi za wiedzę powszechną wśród polityków 
w państwach Zachodu1. Dostarcza tym samym jedną z przesłanek na rzecz 
prowadzenia przez państwa te polityki zagranicznej promującej demokrację 
w innych częściach świata.

Podstawy do sformułowania liberalnego argumentu o wpływie demokracji na 
zanik skłonności państw do wykorzystywania przemocy dały przede wszystkim 
idee niemieckiego fi lozofa Immanuela Kanta, wyłożone w jego eseju z 1795 r. 
O Wiecznym Pokoju, w którym dowodził, iż tytułowy stan może zostać osią-
gnięty jedynie w obrębie federacji wolnych (suwerennych) państw o ustroju 
republikańskim2. Teoretycznej konceptualizacji doczekał się on jednak dopiero 
w latach 60. i 70. XX w, za sprawą badaczy, takich jak D.V. Babst, R.J. Rummel 
czy M. Small i J.D. Singer3. Szczyt zainteresowania argumentem tym, zwykle 
określanym jako teoria demokratycznego pokoju (TDP), przypadł natomiast 
na lata 80. i 90. XX w., kiedy teoria ta przerodziła się w jeden z największych 
programów badawczych realizowanych w amerykańskiej nauce o stosunkach 
międzynarodowych.

W ramach programu tego przeprowadzono liczne analizy poświęcone proble-
mowi zależności pomiędzy typem reżimu politycznego państwa a jego skłonno-
ścią do wykorzystywania przemocy w stosunkach międzynarodowych. Przemoc 
tę zwykło się przy tym defi niować na jeden z dwóch sposobów. Pierwszy polegał 
na utożsamieniu jej ze zjawiskiem międzypaństwowej wojny4, drugi natomiast 

1 T. Risse-Kappen, Democratic Peace – Warlike Democracies? A Social Constructivist Interpretation 
of the Liberal Argument, „European Journal of International Relations” 1995, vol. 1, nr 4, s. 491.

2 I. Kant, O Wiecznym Pokoju. Zarys fi lozofi czny, Wrocław 1995, s. 38 – 48.
3 Zob. D.V. Babst, Elective Governments – A Force for Peace, „Th e Wisconsin Sociologist” 1964, 

vol. 3, nr 1, s. 9 – 14; R.J. Rummel, Th e relationship between national attributes and foreign policy be-
havior, [w:] Quantitative international politics, red. J.D. Singer, New York 1968, s. 187 – 214; M. Small, 
J.D. Singer, Th e War Proneness of Democratic Regimes, „Jerusalem Journal of International Relations” 
1976, vol. 4, nr 1, s. 50 – 69. Wówczas również argument ten uwspółcześniono poprzez odniesienie go 
do państw demokratycznych, w zasadzie nieistniejących w 1795 r.

4 Badacze stosunków międzynarodowych nie są zgodni co do sposobu defi niowania wojny. 
W analizach poświęconych TDP wykorzystywane jest ujęcie wypracowane przez M. Smalla i J.D. Sin-



73Demokratyczność systemu międzynarodowego a przemoc w relacjach

oznaczał traktowanie w podobny sposób również tzw. zmilitaryzowanych sporów 
międzypaństwowych (militarized interstate disputes), czyli sytuacji, w których 
pomiędzy państwami dochodzi do groźby użycia siły, demonstracji siły lub jej 
wykorzystania na skalę na tyle niewielką, iż zdarzenia takiego nie można uznać 
za wojnę5. Uzyskane wówczas dowody dostarczyły badaczom licznych podstaw 
do odrzucenia twierdzenia o istnieniu prawidłowości polegającej na tym, iż 
państwa demokratyczne nie uciekają się do przemocy6. Równocześnie jednak 
większość z nich opowiedziała się za mniej kategorycznym ujęciem TDP, zgodnie 
z którym państwa takie niezwykle rzadko – o ile w ogóle – stosują przemoc 
w relacjach pomiędzy sobą7.

gera. Zob. M. Small, J.D. Singer, Resort to Arms. International and Civil War 1816 – 1980, Beverly Hills 
1982, s. 205 – 206.

5 Ch. S. Gochman, Z. Maoz, Militarized Interstate Disputes, 1816 – 1976. Procedures, Patterns, and 
Insights, „Journal of Confl ict Resolution” 1984, vol. 28, nr 4, s 587; D.M. Jones, S.A. Bremer, J.D. Singer., 
Militarized Interstate Disputes, 1816 – 1992: Rationale, Coding Rules, and Empirical Patterns, „Confl ict 
Management and Peace Science” 1996, vol. 15, nr 2, s. 163.

6 Zob. np. R.J. Rummel, Th e relationship…, op.cit.; M. Small, J.D. Singer, Th e War…, op.cit.; S. Chan, 
Mirror, Mirror On Th e Wall… Are Democratic States More Pacifi c?, „Journal of Confl ict Resolution” 
1984, vol. 28, nr 4, s. 617 – 648; E. Weede, Democracy and War Invol. ement, „Journal of Confl ict Re-
solution” 1984, vol. 28, nr 4, s. 649 – 664; Z. Maoz, N. Abdolali, Regime Types and International Confl ict, 
1816 – 1976. „Journal of Confl ict Resolution” 1989, vol. 33, nr 1, s. 3 – 35.

7 Zob. np. R.J. Rummel, Libertarianism and International Violence, „Journal of Confl ict Resolution” 
1983, vol. 27, nr 1, s. 27 – 72; idem, Libertarian Propositions on Violence within and between Nations, 
„Journal of Confl ict Resolution” 1985, vol. 29, nr 4, s. 419 – 455; M.W. Doyle, Kant, Liberal Legacies, 
and Foreign Aff airs, „Philosophy & Public Aff airs” 1983, vol. 12, nr 3, s. 205 – 235; idem, Kant, Liberal 
Legacies, and Foreign Aff airs, Part 2, „Philosophy & Public Aff airs” 1983, vol. 12, nr 4, s. 323 – 353; idem, 
Liberalism and World Politics, „American Political Science Review” 1986, vol. 80, nr 4, s. 1151 – 1169; 
idem, Ways of War and Peace. Realism, Liberalism, and Socialism, New York–London 1997; S. Chan, 
op.cit.; T.C. Morgan, S.H. Campbell, Domestic Structure, Decisional Constraints, and War, „Journal of 
Confl ict Resolution” 1991, vol. 35, nr 2, s. 187 – 211; S.A. Bremer, Dangerous Dyads, „Journal of Confl ict 
Resolution” 1992, vol. 36, nr 2, s. 309 – 341; idem, Democracy and Militarized Interstate Confl ict, 
1816 – 1965, „International Interactions” 1993, vol. 18, nr 3, s. 231 – 249; Z. Maoz, B. Russett, Normative 
and Structural Causes of Democratic Peace, 1946 – 1986, „American Political Science Review” 1993, 
vol. 87, nr 3, s. 624 – 638; W.J. Dixon, Democracy and the Management of International Confl ict, „Journal 
of Confl ict Resolution” 1993, vol. 37, nr 1, s. 42 – 68; idem, Democracy and the Peaceful Settlement of 
International Confl ict, „American Political Science Review” 1994, vol. 88, nr 1, s. 14 – 32; A. Raknerud, 
H. Hegre, Th e Hazard of War. Reassessing Evidence of the Democratic Peace, „Journal of Peace Rese-
arch” 1997, vol. 34, nr 4, s. 385 – 404; M.D. Ward., K.S. Gleditsch, Democratizing for Peace, „American 
Political Science Review” 1998, vol. 92, nr 1, s. 51 – 61; J.R. Oneal, B. Russett, Th e Kantian Peace. Th e 
Pacifi c Benefi ts of Democracy, Interdependence, and International Organizations, 1885 – 1992, „World 
Politics” 1999, vol. 52, nr 1, s. 1 – 37.
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POZIOMY ANALIZY A TEORIA DEMOKRATYCZNEGO POKOJU  
PRÓBA UJĘCIA SYSTEMOWEGO

Rozpatrując TDP w świetle różnych poziomów analizy wyróżnić można trzy 
główne podejścia do badania wpływu demokracji na zanik przemocy w rela-
cjach międzypaństwowych. Pierwsze z nich, zgodnie z którym wyjaśnień należy 
poszukiwać na poziomie pojedynczych państw (aktorów systemu), odnosi się 
do tzw. monadycznego pokoju (monadic peace). Badacze reprezentujący to 
podejście wiążą zachowanie państw z ich indywidualnymi cechami, o których 
w tym przypadku decydować ma reżim polityczny. Skupiają się zatem na wery-
fi kacji rozmaitych hipotez dotyczących tego czy państwa demokratyczne stosują 
przemoc wobec innych państw lub też czy stosują ją równie często jak państwa 
niedemokratyczne.

Drugie z podejść polega na przyjęciu interakcyjnego (relacyjnego) poziomu 
analizy i dotyczy tzw. diadycznego pokoju (dyadic peace). W świetle dociekań 
tego rodzaju sposób postępowania państw jest uwarunkowany czynnikami 
powstającymi w efekcie ich kontaktu z innymi państwami, a w przypadku TDP 
odnoszą się one do kombinacji reżimów politycznych tworzonej przez każdą 
parę państw (diadę). Badania, w których wykorzystuje się to podejście dotyczą 
więc prawdziwości hipotez głoszących, iż państwa demokratyczne nie stosują 
przemocy lub niezwykle rzadko stosują przemoc wobec innych państw demo-
kratycznych.

Systemowy poziom analizy, a zatem badania dotyczące relacji pomiędzy 
demokratycznością systemu międzynarodowego a skalą występującej w nim 
przemocy, przyjmowany jest przez badaczy zajmujących się TDP niezwykle 
rzadko8. Z jednej strony jest to zaskakujące, gdyż idee Kanta, na których teoria 
ta bazuje, są właśnie przykładem myślenia tego rodzaju. Dochodzi on bowiem 
do wniosku, iż wieczny pokój może pojawić się pomiędzy państwami jedynie 
wówczas, gdy tworzą one wspólnie określoną strukturę (federację)9. Z drugiej 

8 Empirycznej weryfi kacji TDP na bazie podejścia systemowego podjęli się wcześniej S. McLau-
ghlin Mitchell, S. Gates i H. Hegre, a także: J.R. Oneal i B. Russet. Zob. S. McLaughlin Mitchell, 
S. Gates, H. Hegre, Evol. tion in Democracy-War Dynamics, „Journal of Confl ict Resolution” 1999, vol. 
43, nr 6, s. 771 – 792; J.R. Oneal, B. Russett, op.cit.

9 Systemowość myśli Kanta podkreślają McLaughlin Mitchell, Gates i Hegre, którzy odnoszą ideę 
wiecznego pokoju do pewnego rodzaju społeczności międzynarodowej, J.R. Oneal i B. Russet, którzy 
utożsamiają go z określoną kulturą systemu międzynarodowego, a także Doyle, wskazujący na wy-
nikające z myśli tej przesłanie, zgodnie z którym zachowania państw nie można analizować z pomi-
nięciem otoczenia, w którym funkcjonują. S. McLaughlin Mitchell, S. Gates, H. Hegre, op.cit., 
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strony, o ile zastosowanie jednego z opisanych wcześniej podejść może wyjaśnić 
charakter relacji pomiędzy konkretnymi państwami (reżimami), o tyle badacz 
przyjmujący taką postawę nie dysponuje narzędziem pozwalającym mu stwier-
dzić, w jaki sposób demokratyzacja, będąca procesem zachodzącym w różnych 
częściach świata od dłuższego już czasu, wpływa na to, iż przemoc jest zjawiskiem, 
którego częstotliwość występowania w stosunkach międzynarodowych ulega 
zmianie. Jak wskazują N.P. Gleditsch i H. Hegre, badacze koncentrujący się na 
monadycznym bądź diadycznym pokoju zwykle zakładają, iż wnioski dotyczące 
poziomu systemu można wywieść bezpośrednio z przesłanek właściwych dla 
pozostałych poziomów analizy. Zgodnie z takim podejściem demokratyzacja 
systemu międzynarodowego, wynikająca z demokratyzacji poszczególnych 
państw (poziom aktorów) lub zwiększenia w systemie liczby relacji, w których 
obie strony są demokracjami (poziom interakcji), powinna w liniowy sposób 
przyczyniać się do zmniejszenia prawdopodobieństwa czy też częstotliwości 
stosowania przemocy w stosunkach międzynarodowych. Autorzy ci utrzymują 
jednak, iż pogląd taki jest błędny. Z ich teoretycznych rozważań wynika, iż 
zależność pomiędzy poziomami może przybierać oba kierunki i należałoby ją 
opisywać raczej przy pomocy funkcji o kształcie paraboli10.

W odniesieniu do systemowego poziomu analizy wypada również poczynić 
jedno istotne zastrzeżenie – system międzynarodowy nie może być demo-
kratyczny (podobnie jak niedemokratyczny), ponieważ nie jest on systemem 
politycznym. Wobec tego jego demokratyczność należy rozumieć jako pewien 
ogólny stan, w  którym się on znajduje, wynikający w  sposób bezpośredni 
z demokratyczności każdego z tworzących system ten państw. Demokratyczność 
tego rodzaju nie jest zatem niczym więcej niż „sumą” reżimów politycznych 
poszczególnych części systemu. Będzie ona rosła wraz z demokratyzacją któ-
regokolwiek z państw oraz malała wówczas, gdy reżim któregokolwiek państwa 
stanie się bardziej autorytarny.

Ponieważ analiza zależności pomiędzy demokratycznością systemu między-
narodowego a skalą przemocy w stosunkach międzynarodowych oparta na hipo-
tezie o parabolicznym związku jest trudna do realizacji z zastosowaniem metod 
powszechnie stosowanych w badaniach nad TDP, przyjęto hipotezę zgodną ze 

s. 771 – 772, 775; J.R. Oneal, B. Russett, op.cit., s. 7 – 8, M.W. Doyle, Liberalism…, op.cit., s. 1157. Naj-
szerzej kwestię tę omawia jednak W.L. Huntley. Zob. W.L. Huntley, Kant’s Th ird Image. Systemic Sources 
of the Liberal Peace, „International Studies Quarterly” 1996, vol. 40, nr 1, s. 45 – 76.

10 N.P. Gleditsch, H. Hegre, Peace and Democracy. Th ree Levels of Analysis, „Journal of Confl ict 
Resolution” 1997, vol. 41, nr 2, s. 297 – 298, 300 – 304.
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stanowiskiem większości autorów reprezentujących podejście interakcyjne11, 
a także niektórych badaczy przyjmujących systemowy poziom analizy12. Zakłada 
ona, iż wzrost demokratyczności systemu międzynarodowego przyczynia się do 
zmniejszenia skłonności państw do stosowania przemocy.

DOBÓR ZMIENNYCH I KONSTRUKCJA PRÓBY BADAWCZEJ

Analizę przeprowadzono w oparciu o dane gromadzone w ramach projektów 
Correlates of War oraz Polity IV. Z zasobów pierwszego wykorzystano bazy 
zawierające informacje o: (1) państwach istniejących w każdym z lat w okresie 
od 1816 do 2011 r.; (2) sąsiedztwie (contiguity) państw w latach 1816 – 2006; 
a także (3) wojnach i zmilitaryzowanych sporach międzypaństwowych mających 
miejsce pomiędzy 1816 a 2001 r.13 Z drugiego zaczerpnięto natomiast dane na 
temat cech reżimów politycznych wszystkich państw o populacji przekraczającej 
0,5 mln osób, odnoszące się do okresu od 1800 do 2011 r.14 Łącznie z obu baz 
pobrano jedenaście zmiennych jakościowych, w tym:

 – xrec (1,8) – zmienną obrazującą demokratyczność procesu wyłaniania 
lub zmiany egzekutywy w danym państwie w danym roku, powstałą na 
bazie zmiennych xrreg (1,3), xrcomp (1,3) i xropen (1,4), określających 
odpowiednio stopień regulacji, konkurencyjność oraz otwartość tego 
procesu;

 – xconst (1,7) – zmienną obrazującą skalę instytucjonalnych ograniczeń 
nałożonych na swobodę podejmowania decyzji przez egzekutywę 
w danym państwie w danym roku;

 – polcomp (1,10) – zmienną obrazującą poziom konkurencji politycznej 
w danym państwie w danym roku, powstałą na bazie zmiennych parreg 
(1,5) i parcomp (0,5), określających odpowiednio stopień regulacji moż-

11 Zob. przypis 6.
12 Zob. J.R. Oneal, B. Russett, op.cit.
13 Correlates of War Project, State System Membership List. v2011, http://correlatesofwar.org, 

odczyt z dn. 21.02.2013; idem, Direct Contiguity Data. 1816 – 2006. Version 3.1, http://correlatesofwar.
org, odczyt z dn. 21.02.2013; Z. Maoz, Dyadic MID Dataset (version 2.0), http://psfaculty.ucdavis.edu/
zmaoz/dyadmid.html, odczyt z dn. 21.02.2013.

14 Integrated Network for Societal Confl ict Research, Polity IV Annual Time-Series 1800 – 2011, 
http://www.systemicpeace.org/inscr/inscr.htm, odczyt z dn. 21.02.2013.
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liwości wyrażania oraz realizacji alternatywnych preferencji dotyczących 
polityki i przywództwa politycznego;

 – polity (–10, +10) – zmienną określającą stopień demokracji reżimu poli-
tycznego danego państwa w danym roku, powstałą na bazie zmiennych 
xrcomp, xropen, xconst, parreg i parcomp;

 – sąsiedztwo  – zmienną obrazującą bliskość geografi czną danej pary 
państw w danym roku (0 – w przypadku państw niegraniczących ze 
sobą bezpośrednio na lądzie lub rozdzielonych przez więcej niż 400 mil 
morza, 1 – w pozostałych przypadkach);

 – MID – zmienną określającą czy pomiędzy daną parą państw w danym 
roku doszło do aktu przemocy, polegającego na groźbie użycia siły, 
demonstracji siły, użyciu siły niebędącym wojną lub wojny (0 – nie, 
1 – tak)15.

Dwie ostatnie zmienne z  tego zestawu mają charakter dychotomiczny, 
informują bowiem jedynie o wystąpieniu lub niewystąpieniu jakiegoś faktu, tj. 
odpowiednio sąsiedztwa16 pary państw w danym roku lub zaistnienia pomiędzy 
parą państw w danym roku aktu przemocy. Wszystkie pozostałe odnoszą się 
natomiast do reżimu politycznego danego państwa i pozwalają na określenie 
stopnia jego demokracji w danym roku. Są to zmienne dyskretne, których war-
tości graniczne podano w nawiasach, przy czym wyższa wartość każdej z nich 
wiąże się z większą demokratycznością danego elementu reżimu politycznego 
lub całego reżimu.

Ponieważ informacje zawarte w poszczególnych bazach dotyczą różnych 
okresów, analizę ograniczono do lat ujętych w każdej z nich, tj. 1816 – 2001. Naj-
pierw, na podstawie danych dotyczących istniejących państw, obliczono liczbę 
tworzonych przez nie par w każdym z lat tego okresu, co pozwoliło na stworzenie 
próby obejmującej 674 962 obserwacje. Do każdej z nich przypisano następnie 
odpowiednie wartości zmiennych sąsiedztwo oraz MID. Wartości zmiennych 
dotyczących reżimów politycznych poszczególnych państw uśredniono nato-

15 Zob. M.G. Marshall, K. Jaggers, T.R. Gurrs, POLITY™ IV PROJECT. Political Regime Characte-
ristics and Transitions. 1800 – 2010. Dataset Users’ Manual, http://www.systemicpeace.org/inscr/
p4manualv2010.pdf, odczyt z dn. 21.02.2013, s. 16 – 17, 20 – 29; Z. Maoz, Dyadic Militarized Interstate 
Disputes (DYMID2.0) Dataset – Version 2.0, http://psfaculty.ucdavis.edu/zmaoz/dyadmid.pdf, odczyt 
z dn. 21.02.2013, s. 4 – 9; Correlates of War Project, Direct…, op.cit.

16 W dalszej części sąsiedztwo państw będzie rozumiane w sposób zgodny z defi nicją zmiennej 
sąsiedztwo.
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miast w każdym z kolejnych lat. W efekcie otrzymano parametry dotyczące 
całego systemu międzynarodowego (śr_xrreg, śr_xrcomp itd.). Wartości te przy-
porządkowano do wszystkich obserwacji odnoszących się do odpowiadających 
im lat. W ten sposób otrzymano próbę zawierającą obserwacje zestawiające ze 
sobą wartości zmiennej MID, traktowanej jako zmienna zależna, z odpowiada-
jącymi im wartościami dziesięciu pozostałych zmiennych, wykorzystywanych 
jako zmienne objaśniające.

Z otrzymanej w ten sposób próby badawczej wyodrębniono ponadto trzy 
mniejsze. Za podjęciem takiej decyzji przemawiały przesłanki dwojakiego 
rodzaju. Po pierwsze, w rozpatrywanym okresie doszło do dwóch wojen świa-
towych, których ujęcie w badaniu – jak dowodził P.F. Diehl – może powodować 
uzyskanie dla całej próby rezultatów innych niż wówczas, gdy są one z niego 
wyłączone17. Po drugie, część autorów zajmujących się TDP podkreśla, iż wystą-
pienie aktu przemocy pomiędzy niektórymi państwami było wręcz niemożliwe 
z uwagi na dzielącą je odległość geografi czną. Postulują oni zatem rozpatrywanie 
jedynie „politycznie istotnych” par państw, tj. tych, których strony sąsiadowały ze 
sobą bądź, w których przynajmniej jedną stronę stanowiło mocarstwo18. Wobec 
tego analizę przeprowadzono na próbie obejmującej wszystkie pary państw i cały 
okres od 1816 do 2001 r., a także trzech próbach powstałych poprzez usunięcie 
z niej obserwacji, które: (1) dotyczą lat, w których toczono wojny światowe; 
(2) odnoszą się do par państw, które nie sąsiadowały ze sobą w danym roku; 
bądź też (3) spełniają pierwszy lub drugi warunek. Podstawowe informacje na 
temat wszystkich czterech prób, określające ich wielkość, liczbę ujętych w nich 
obserwacji, dla których MID = 1 oraz procentowy udział takich obserwacji 
w całej próbie przedstawiono w tabeli 1.

17 P.F. Diehl, Arms Races and Escalation. A Closer Look, „Journal of Peace Research” 1983, vol. 20, 
nr 3, s. 205 – 212.

18 Z. Maoz, B. Russett, Alliance, Contiguity, Wealth and Political Stability. Is the Lack of Confl ict 
between Democracies a Statistical Artifact?, „International Interactions” 1993, vol. 17, nr 3, s. 245 – 267; 
D. Lemke, Th e Tyranny of Distance. Redefi ning Relevant Dyads, „International Interactions” 1995, 
vol. 21, nr 1, s. 23 – 28; D. Lemke, W. Reed, Th e Relevance of Politically Relevant Dyads, „Journal of 
Confl ict Resolution” 2001, vol. 45, nr 1, s. 126 – 144; J.R. Oneal, B. Russett, op.cit., s. 4, 16 – 17; S.W. Choi, 
Re-Evaluating Capitalist and Democratic Peace Models, „International Studies Quarterly” 2011, vol. 
55, nr 3, s. 762.
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Tabela 1. Podstawowe informacje na temat prób badawczych

Numer 
próby Zakres próby Liczba

obserwacji
Liczba 
MID

Procent 
MID

1 wszystkie pary; 
lata 1816 – 2001 674 962 4 952 0,734

2 wszystkie pary; 
lata 1816 – 1913, 1919 – 1938 i 1946 – 2001 658 259 4 070 0,618

3 państwa sąsiednie; 
lata 1816 – 2001 33 015 2 829 8,569

4 państwa sąsiednie; 
lata 1816 – 1913, 1919 – 1938 i 1946 – 2001 31 719 2 505 7,897

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Correlates of War Project, State System Membership List. 
v2011, http://correlatesofwar.org, odczyt z dn. 21.02.2013; idem, Direct Contiguity Data. 1816 – 2006. 
Version 3.1, http://correlatesofwar.org, odczyt z dn. 21.02.2013; Z. Maoz, Dyadic MID Dataset (version 
2.0), http://psfaculty.ucdavis.edu/zmaoz/dyadmid.html, odczyt z dn. 21.02.2013.

METODA BADAWCZA

Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem dwumianowej regresji logistycz-
nej19. Metoda ta pozwala szacować – na podstawie wartości szeregu zmiennych 
objaśniających – szansę przyjęcia określonej wartości przez zmienną zależną, 
która jest dychotomiczna. Szansa jest przy tym rozumiana jako specyfi czny 
rodzaj prawdopodobieństwa, będący stosunkiem liczby sytuacji, w których 
dane zdarzenie wystąpiło, do liczby sytuacji, w których nie miało ono miejsca. 
Kategoria ta ma tę zaletę, iż – w przeciwieństwie do klasycznie pojmowanego 
prawdopodobieństwa – przyjmuje wartości w przedziale (0, +∞), nie zaś (0,1). 
Model regresji logistycznej przedstawia następujące równanie:

gdzie:
pi – szansa przyjęcia przez zmienną zależną wartości 1;

19 Szerzej na temat metody tej zob. np. D. Hosmer, S. Lemeshow, Applied Logistic Regression, New 
York 2000; S. Menard, Applied Logistic Regression, Th ousand Oaks 2002.
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e – podstawa logarytmu naturalnego (liczba Eulera)20;
logit(pi) – logarytm ilorazu szans przyjęcia oraz nieprzyjęcia przez zmienną 

zależną wartości 1.

Regresja logistyczna, w przeciwieństwie do wielu innych metod statystycz-
nych, wykorzystuje funkcję logitową. Pozwala to na przekształcenie prawdopo-
dobieństwa na logarytm ilorazu szans zwany logitem, który ma tę cechę, iż przyj-
muje wartości w przedziale (–∞, +∞). Jeżeli szanse wystąpienia i niewystąpienia 
jakiegoś zdarzenia są równe (pi = 0,5), logit równa się 0, gdy są one większe dla 
pierwszego z przypadków (pi > 0,5), logit jest ujemny, natomiast gdy mniejsze 
(pi < 0,5), przyjmuje on wartości dodatnie. Jednocześnie logit jest zależny od 
zmiennych objaśniających w sposób liniowy, w związku z czym do oszacowania 
wartości współczynników regresji możliwe jest wykorzystanie metod estymacji 
stosowanych w regresji liniowej. Model funkcji logitowej przedstawia następujące 
równanie:

(1.1); gdzie

α – współczynniki regresji;
X – zmienne objaśniające;
k – liczba zmiennych objaśniających.

WYNIKI OSZACOWANIA PARAMETRÓW MODELI REGRESJI ORAZ 
ICH INTERPRETACJA

W ramach badania skonstruowano dwanaście modeli regresji. Na bazie próby 1 
zbudowano modele 1, 5 i 9, próba 2 posłużyła z kolei do estymacji parametrów 
modeli 2, 6 i 10. Ponieważ obie próby obejmowały obserwacje dotyczące wszyst-
kich par państw, w każdym z tych modeli jako jedną ze zmiennych objaśniających 
potraktowano zmienną sąsiedztwo. Nie włączono jej natomiast do reszty modeli. 
Próby wykorzystane do ich budowy odnosiły się bowiem wyłącznie do państw 

20 Liczba ta jest stałą. Jej wartość wynosi w ok. 2,7182818. Nie należy jednak mylić jej ze stałą 
Eulera.
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sąsiednich. Próbę 3 wykorzystano do skonstruowania modeli 3, 7 i 11, na bazie 
próby 4 oszacowano natomiast parametry modeli 4, 8 i 12.

W modelach 1 – 4 wykorzystano jedynie najbardziej ogólną spośród wszyst-
kich zmiennych objaśniających, określających poziom demokracji w systemie 
międzynarodowym, tj. śr_polity. Analizę uszczegółowiono poprzez modele 5 – 8, 
w których zastąpiono ją zmiennymi śr_exrec, śr_xconst i śr_polcomp, a także 
9 – 12, w których ujęto zmienne śr_xrreg, śr_xrcomp, śr_xropen, śr_xconst, śr_par-
reg i śr_parcomp. Ponieważ jednak w niektórych modelach pojawił się problem 
współliniowości, usunięto z nich zmienne, dla których współliniowość ta była 
największa21. Z modeli 5 – 8 konieczne było zatem wyłączenie zmiennej śr_xconst, 
z modeli 9 i 10 usunięto zmienne śr_xrcomp, śr_xconst i śr_parcomp, w mode-
lach 11 i 12 pominięto natomiast zmienne śr_xropen, śr_xconst i śr_parcomp. 
W ten sposób otrzymano ostateczną postać wszystkich dwunastu modeli, którą 
przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Wpływ demokratyczności systemu międzynarodowego na szansę 
wystąpienia pomiędzy państwami aktu przemocy – estymacja logit, zmienna 

zależna: MID (0,1)

Model 1. Model 2. Model 3. Model 4.

stała –5,70606***
(0,02168)

–5,9872***
(0,025278)

–2,31927***
(0,01999)

–2,40775***
(0,02118)

śr_polity 0,018110***
(0,00614)

0,02706***
(0,00688)

0,08149***
(0,00782)

0,08044***
(0,00826)

styczność 3,3517***
(0,03012)

3,55031***
(0,03368) – –

Pseudo R2 0,18363 0,2044 0,0044 0,00432

χ2 [p dla χ2] 10751 10121 84,96 75,638

n 674962 658259 33015 31719

Model 5. Model 6. Model 7. Model 8.

stała –5,86169***
(0,07742)

–6,23954***
(0,09213)

–3,39251***
(0,09929)

–3,46877***
(0,11099)

śr_exrec –0,16144***
(0,01971)

–0,01772
(0,02308)

0,26968***
(0,02537)

0,35909***
(0,02846)

śr_xconst – – – –

21 Za G. Wieczorkowską i J. Wierzbiński przyjęto, iż współczynnik rozdęcia wariancji nie powinien 
przekraczać 10. Zob. G. Wieczorkowska, J. Wierzbiński, Statystyka: od teorii do praktyki, Warszawa 
2011, s. 310.
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Model 1. Model 2. Model 3. Model 4.

śr_polcomp 0,19413***
(0,01929)

0,06787***
(0,02123)

–0,05498**
(0,02619)

–0,14687***
(0,02746)

styczność 3,29654***
(0,03276)

3,53541***
(0,03638) – –

Pseudo R2 0,18532 0,20441 0,00737 0,01036

χ2 [p dla χ2] 10849 10121 142,31 181,52

n 674962 658259 33015 31719

Model 9. Model 10. Model 11. Model 12.

stała –12,8975***
(0,63764)

–12,0809***
(0,72768)

–6,36084***
(0,83777)

–5,20057***
(1,38709)

śr_xrreg 1,91867***
(0,16477)

1,42553***
(0,18283)

–0,00065
(0,21278)

–0,50724**
(0,32404)

śr_xrcomp – – 0,92791***
(0,07116)

–0,96628**
(0,49394)

śr_xropen 0,25881***
(0,03229)

0,23303***
(0,03713) – –

śr_xconst – – – –

śr_parreg 0,48705***
(0,07734)

0,53417***
(0,09133)

0,69347***
(0,11138)

0,66878***
(0,30156)

śr_parcomp – – – –

styczność 3,34303***
(0,03156)

3,54945***
(0,03533) – –

Pseudo R2 0,18646 0,20616 0,01117 0,01289

χ2 [p dla χ2] 10916 10208 215,6 226,01

n 674962 658259 33015 31719

* – p < 0,1; ** – p < 0,5; *** – p < 0,01; odporne błędy standardowe (wartości zostały podane w na-
wiasach); p dla χ2 we wszystkich modelach = [0,0000]; n – liczba obserwacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Correlates of War Project, State System Membership List. 
v2011, http://correlatesofwar.org, odczyt z dn. 21.02.2013; idem, Direct Contiguity Data. 1816 – 2006. 
Version 3.1, http://correlatesofwar.org, odczyt z dn. 21.02.2013; Z. Maoz, Dyadic MID Dataset (version 
2.0), http://psfaculty.ucdavis.edu/zmaoz/dyadmid.html, odczyt z dn. 21.02.2013; Integrated Network 
for Societal Confl ict Research, Polity IV Annual Time-Series 1800 – 2011, http://www.systemicpeace.
org/inscr/inscr.htm, odczyt z dn. 21.02.2013.

Interpretacja otrzymanych modeli nie jest łatwa, nie dają one bowiem jed-
noznacznych rezultatów. Przede wszystkim jednak wszystkie wskazują na staty-
styczną istotność na poziomie p = 0,01 przynajmniej jednej zmiennej odnoszącej 
się do reżimów politycznych. Są również lepiej dopasowane do rzeczywistości 
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niż model uwzględniający tylko stałą (χ2 > od wartości krytycznej χ2 dla p = 
0,01). Ponadto każdy model, w którym ujęto zmienną sąsiedztwo potwierdza 
jej istotność statystyczną na poziomie p = 0,01 i dodatnią korelację z szansą 
przyjęcia przez MID wartości 1. Wyniku takiego należało się spodziewać, gdyż 
potwierdza on, iż szansa wystąpienia przemocy w relacjach pomiędzy państwami 
jest większa, gdy są one położone bliżej siebie. Z drugiej strony modele, w których 
uwzględniono obserwacje odnoszące się zarówno do państw sąsiednich, jak 
i pozostałych, różnią się od swoich odpowiedników obejmujących wyłącznie 
obserwacje dotyczące pierwszej z grup nie tylko wartościami współczynników, 
ale również ich znakami, a zatem kierunkami zależności pomiędzy zmiennymi, 
do których współczynniki te się odnoszą a MID. Nie dotyczy to jedynie modeli 
bazujących na zmiennej śr_polity. Obie grupy modeli różnią się także z uwagi 
na statystyczną istotność niektórych zmiennych (modele 5 i 7, 6 i 8 oraz 9 i 11), 
co w dwóch przypadkach sprawia, iż inny zestaw zmiennych okazuje się w ogóle 
statystycznie istotny (modele 6 i 8 oraz 9 i 11). Co więcej, podobny wpływ na 
powstanie rozbieżności dotyczących parametrów wywarło to czy modele 
odnosiły się również do okresu obu wojen światowych czy też nie, co zdaje się 
potwierdzać tezę Diehla.

Tabela 3. Szansa wystąpienia aktu przemocy – obliczenia na bazie modelu 1

śr_polity
sąsiedztwo = 1 sąsiedztwo = 0

pZDM = 1 pZDMśr_polity –
pZDMśr_polity – 1

pZDM = 1 pZDMśr_polity –
pZDMśr_polity – 1

-10 0,06952 – 0,00242 –

-9 0,07073 0,001208 0,00246 0,000045

-8 0,07196 0,001228 0,00251 0,000046

-7 0,07321 0,001247 0,00255 0,000047

-6 0,07447 0,001267 0,00260 0,000048

-5 0,07576 0,001287 0,00265 0,000049

-4 0,07707 0,001308 0,00270 0,000049

-3 0,07840 0,001328 0,00275 0,000050

-2 0,07974 0,001349 0,00280 0,000051

-1 0,08111 0,001370 0,00285 0,000052

0 0,08251 0,001392 0,00291 0,000053

1 0,08392 0,001414 0,00296 0,000054
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śr_polity
sąsiedztwo = 1 sąsiedztwo = 0

pZDM = 1 pZDMśr_polity –
pZDMśr_polity – 1

pZDM = 1 pZDMśr_polity –
pZDMśr_polity – 1

2 0,08536 0,001435 0,00302 0,000055

3 0,08681 0,001458 0,00307 0,000056

4 0,08829 0,001480 0,00313 0,000057

5 0,08980 0,001503 0,00319 0,000058

6 0,09132 0,001526 0,00325 0,000059

7 0,09287 0,001549 0,00331 0,000061

8 0,09444 0,001573 0,00337 0,000062

9 0,09604 0,001597 0,00343 0,000063

10 0,09766 0,001621 0,00350 0,000064

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Correlates of War Project, State System Membership List. 
v2011, http://correlatesofwar.org, odczyt z dn. 21.02.2013; idem, Direct Contiguity Data. 1816 – 2006. 
Version 3.1, http://correlatesofwar.org, odczyt z dn. 21.02.2013; Z. Maoz, Dyadic MID Dataset (version 
2.0), http://psfaculty.ucdavis.edu/zmaoz/dyadmid.html, odczyt z dn. 21.02.2013; Integrated Network 
for Societal Confl ict Research, Polity IV Annual Time-Series 1800 – 2011, http://www.systemicpeace.
org/inscr/inscr.htm, odczyt z dn. 21.02.2013.

Na bazie modeli 5 – 12 trudno jednoznacznie dokonać interpretacji kierunku 
zależności pomiędzy zmiennymi objaśniającymi odnoszącymi się do reżimów 
politycznych a szansą pojawienia się aktu przemocy. Problem ten nie dotyczy 
natomiast modeli 1 – 4, gdyż każdy z nich wskazuje na ten sam znak współ-
czynnika zmiennej śr_polity. Jest on dodatni, a zatem wynika z tego, iż wzrost 
demokratyczności w systemie międzynarodowym zwiększa szansę, iż MID = 1. 
Rezultat ten zdaje się zatem przeczyć przyjętej hipotezie oraz dominującemu 
wśród badaczy TDP poglądowi.

Równie interesujące wnioski przynosi analiza siły wpływu zmiennej śr_polity 
na szansę, iż MID = 1, przedstawiona w tabeli 3. Wynika z niej, iż siła ta jest 
niewielka, zarówno, gdy państwa sąsiadują ze sobą, jak i w pozostałych przy-
padkach. Rezultat ten nie powinien zaskakiwać, gdyż stosowanie przemocy nie 
jest „codzienną” praktyką w stosunkach międzynarodowych, a demokratyczność 
systemu nie jest jedynym czynnikiem determinującym częstotliwość jej wyko-
rzystania. Niemniej wpływ na szansę wystąpienia aktu przemocy jest znacznie 
większy, gdy państwa sąsiadują ze sobą, co kolejny raz potwierdza, iż wydarzenia 
tego rodzaju częściej występują w relacjach pomiędzy państwami położonymi 
stosunkowo blisko siebie. Analiza ta zdaje się ponadto wskazywać, iż wraz ze 
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zwiększaniem się poziomu demokratyczności systemu, każdy kolejny jego wzrost 
powoduje coraz większy wzrost szansy, iż MID = 1.

Istnienie dodatniej korelacji pomiędzy zmiennymi śr_polity oraz MID 
może wydawać się rezultatem zaskakującym, jeśli wziąć pod uwagę stanowisko 
dominujące wśród badaczy zajmujących się demokratycznym pokojem w uję-
ciu monadycznym bądź diadycznym, przekonujących iż im więcej demokracji 
w systemie, tym mniej w nim przemocy. Potwierdza to jednak wspomnianą już 
tezę Gleditscha i Hegre, zgodnie z którą nie należy bezpośrednio przenosić na 
systemowy poziom analizy wniosków odnoszących się do pozostałych poziomów. 
Autorzy ci formułują ponadto argument, który wyjaśnia wyniki oszacowania 
parametrów modeli 1 – 4 zawarte w tabeli 2. Jego omówienie wymaga jednak 
przyjęcia założenia, często stosowanego w badaniach nad TDP, iż państwa 
demokratyczne i niedemokratyczne można jednoznacznie rozgraniczyć22.

Gleditsch i Hegre wskazują, iż o ile najmniejsza szansa na pojawienie się 
przemocy istnieje w relacjach pomiędzy dwoma państwami demokratycznymi, 
o tyle jest ona największa w ramach „mieszanej” pary reżimów, tworzonej przez 
państwo demokratyczne i  niedemokratyczne23. Demokratyzacja natomiast 
zmienia nie tylko ilość relacji w systemie pomiędzy dwiema demokracjami, ale 
również pomiędzy demokracjami z jednej strony i nie-demokracjami z drugiej. 
Jej skutki będą zatem zależały od tego, których z nich powstaje więcej. To z kolei 
wynika ze stanu sprzed zmiany, czyli z odsetka istniejących państw demokratycz-
nych i niedemokratycznych24. Ponieważ dotychczas druga z tych grup stanowiła 
większość25, demokratyzacja w większym stopniu przyczyniała się do modyfi kacji 
relacji pomiędzy dwoma państwami niedemokratycznymi na relacje „mieszane” 
(wzrost szansy wystąpienia przemocy), niż relacji „mieszanych” na te, których 
obie strony były demokratyczne (spadek szansy wystąpienia przemocy)26. Im 

22 Zwykle badacze wyznaczają jakąś graniczną wartość zmiennej polity. Państwa, dla których 
wskaźnik ten przyjmuje wartości równe lub powyżej tej granicy traktowane są przez nich jako de-
mokratyczne, pozostałe natomiast jako autorytarne. Gleditsch i Hegre chociażby uznają, iż w przy-
padku państw demokratycznych polity ≥ 3. N.P. Gleditsch, H. Hegre, op.cit., s. 285.

23 W kwestii omówienia pojawiających się u różnych autorów argumentów na rzecz potwierdzenia 
tezy, iż przemoc pojawia się najczęściej w ramach pary tworzonej przez państwo demokratyczne 
i autorytarne zob. np. J. Czaputowicz, Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje, 
Warszawa 2012, s. 141.

24 N.P. Gleditsch, H. Hegre, op.cit., s. 292, 300 – 304.
25 Zob. np. M. Small, J.D. Singer, Th e War…, op.cit., s. 62; S. Chan, op.cit., s. 631.
26 N.P. Gleditsch, H. Hegre, op.cit., s. 300 – 304.
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dalej posunięty był ten proces, tym większy odsetek stanowiły relacje „mieszane”, 
co wyjaśnia dodatnią korelację pomiędzy zmiennymi śr_polity i MID.

Trudniej wyjaśnić, dlaczego każdy kolejny wzrost poziomu demokratyczności 
systemu miałby powodować jeszcze większy niż poprzedni wzrost szansy, iż MID 
= 1. Wychodząc od omówionego wcześniej twierdzenia Gleditscha i Hegre, iż 
w relacjach tworzonych przez państwa demokratyczne i niedemokratyczne 
szansa pojawienia się przemocy jest większa niż w innych typach relacji, można 
jednak postawić hipotezę, iż jest to związane z przesuwaniem się subiektywnej 
granicy pomiędzy demokracją a autorytaryzmem czy też inaczej – zwiększeniem 
„wymogów” stawianych państwom, aby zaczęły być postrzegane i traktowane 
jako demokratyczne przez inne państwa, które za takie uchodzą. Z jednej strony 
sprawia to, iż relacje tworzone przez dwie demokracje, wraz z dalszą demokraty-
zacją jednej z nich, stają się relacjami „mieszanymi” (tzn. o większym poziomie 
agresji). Z drugiej natomiast państwa dotychczas autorytarne, w wyniku demo-
kratyzacji, zaczynają zachowywać się wobec innych państw autorytarnych jak 
państwa demokratyczne (tzn. bardziej agresywnie), ale wytworzenie pomiędzy 
nimi a demokracjami modelu relacji właściwych dla dwóch demokracji (tzn. 
o mniejszym poziomie agresji) nie następuje, gdyż wciąż są postrzegane przez 
drugą stronę jako autorytarne.

Tabela 4. Szansa wystąpienia aktu przemocy – obliczenia na bazie modelu 13

śr_polity
styczność = 1 styczność = 0

pZDM = 1 pZDMśr_polity –
pZDMśr_polity – 1

pZDM = 1 pZDMśr_polity –
pZDMśr_polity – 1

-10 0,000489 – 8,03E-06 –

-9 0,000736 0,000247 1,21E-05 4,04762E-06

-8 0,001107 0,000371 1,82E-05 6,08906E-06

-7 0,001664 0,000557 2,73E-05 9,16005E-06

-6 0,002502 0,000837 4,11E-05 1,37798E-05

-5 0,003759 0,001257 6,18E-05 2,07292E-05

-4 0,005644 0,001885 9,3E-05 3,11827E-05

-3 0,008466 0,002822 0,00014 4,69066E-05

-2 0,012682 0,004216 0,00021 7,05566E-05

-1 0,018957 0,006275 0,000317 0,000106124

0 0,028248 0,009291 0,000476 0,000159608
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śr_polity
styczność = 1 styczność = 0

pZDM = 1 pZDMśr_polity –
pZDMśr_polity – 1

pZDM = 1 pZDMśr_polity –
pZDMśr_polity – 1

1 0,041898 0,01365 0,000716 0,000240013

2 0,061726 0,019828 0,001077 0,000360851

3 0,090055 0,028329 0,001619 0,000542363

4 0,12959 0,039535 0,002434 0,000814806

5 0,182991 0,053401 0,003658 0,001223266

6 0,252025 0,069034 0,005492 0,001834603

7 0,33638 0,084355 0,008239 0,002747229

8 0,432639 0,096258 0,012344 0,004104373

9 0,534266 0,101628 0,018455 0,006110895

10 0,633127 0,09886 0,027507 0,009051908

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Correlates of War Project, State System Membership List. 
v2011, http://correlatesofwar.org, odczyt z dn. 21.02.2013; idem, Direct Contiguity Data. 1816 – 2006. 
Version 3.1, http://correlatesofwar.org, odczyt z dn. 21.02.2013; Z. Maoz, Dyadic MID Dataset (version 
2.0), http://psfaculty.ucdavis.edu/zmaoz/dyadmid.html, odczyt z dn. 21.02.2013; Integrated Network 
for Societal Confl ict Research, Polity IV Annual Time-Series 1800 – 2011, http://www.systemicpeace.
org/inscr/inscr.htm, odczyt z dn. 21.02.2013.

Gleditsch i Hegre utrzymują jednak także, iż demokratyczność systemu może 
osiągnąć pewien punkt krytyczny, po przekroczeniu którego demokratyzacja 
będzie powodowała przede wszystkim powstanie relacji tworzonych przez dwie 
demokracje, a zatem zacznie sprzyjać ograniczaniu liczby aktów przemocy27. Aby 
sprawdzić czy punkt ten został osiągnięty w badanym okresie, na bazie próby 
obejmującej wszystkie państwa oraz lata 1991 – 2001 (n = 190271), oszacowano 
dodatkowy model regresji (model 13). O wyborze tego okresu zadecydowało to, 
iż demokratyczność systemu była wówczas największa od 1816 r. Średnia z war-
tości zmiennej śr_polity dla poszczególnych jego lat wynosi 2,55633 podczas, 
gdy dla całego okresu 1816 – 2001 jest to –1,61129. Model ten przedstawia się 
następująco: logit(pMID) = –7,47641 + 0,39915 śr_polity + 4,01824 sąsiedztwo28. 
Potwierdza on zatem ustalenia wynikające z modeli 1 – 4 dotyczące kierunku 

27 Ibidem, s. 304.
28 Błędy standardowe wyniosły odpowiednio 0,25678, 0,09457 i 0,0754. Wszystkie trzy parametry 

okazały się statystycznie istotne na poziomie p = 0,01, a cały model lepszy od modelu uwzględniają-
cego tylko stałą (χ2 = 2371,21 przy p dla χ2 = 0,0000).
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zależności pomiędzy zmiennymi śr_polity i MID, co świadczy o tym, iż nie ma 
podstaw do twierdzenia, iż system w latach 1991 – 2001 osiągnął punkt krytyczny, 
którego poszukiwano. Interesujące informacje przyniosło natomiast oszacowanie 
siły wpływu (tabela 4). Przy niskich wartościach zmiennej śr_polity szanse, iż 
MID = 1 okazują się bowiem mniejsze niż te, na które wskazywał model 1. Ich 
wzrost wraz z każdym wzrostem wartości zmiennej śr_polity o jedną jednostkę 
jest jednak większy niż w modelu 1. Dlatego, choćby w przypadku par państw 
sąsiednich, przy śr_polity = 9 lub 10 szanse, iż MID = 1 przekraczają już 0,5. Co 
najistotniejsze jednak model ten pokazuje, iż wzrost wartości zmiennej śr_polity 
z 9 na 10, gdy sąsiedztwo = 1, powoduje mniejszy niż poprzedni wzrost szansy 
na to, iż MID = 1. Zdaje się zatem świadczyć o złamaniu występującego trendu, 
co może oznaczać, iż system w latach 1991 – 2001 zaczął zbliżać się do punktu 
krytycznego29.

PODSUMOWANIE

W artykule omówiono próbę zastosowania systemowego podejścia do TDP, 
zakładającej istnienie związku pomiędzy typem reżimu politycznego a skłon-
nością państw do wykorzystywania przemocy we wzajemnych relacjach. W celu 
weryfi kacji wniosków, do których doprowadziły dotychczasowe badania poświę-
cone temu problemowi, postawiono hipotezę, zgodnie z którą korelacja pomiędzy 
demokratycznością systemu i skalą przemocy w stosunkach międzynarodowych 
jest ujemna. Analiza przeprowadzona za pomocą metody dwumianowej regresji 
logistycznej potwierdziła, iż demokratyczność systemu jest czynnikiem, który ma 
znaczenie w tym zakresie, nie udało się jednak pozytywnie zweryfi kować samej 
hipotezy. Wyniki badania zdają się bowiem wskazywać, iż w okresie 1816 – 2001 
korelacja pomiędzy obydwoma zjawiskami była dodatnia. Jest to sprzeczne ze 
stanowiskiem wielu autorów przyjmujących interakcyjny poziom analizy, a także 
wnioskami płynącymi z dociekań J.R. Oneala i B. Russetta, wykorzystujących 

29 W celu kontroli tego wyniku zbudowano również model dla okresu 1996 – 2001, dla którego 
średnia z wartości zmiennej śr_polity dla poszczególnych lat wynosi 2,79416. Dał on podobne rezul-
taty do tych z modeli 1 – 4 oraz 13, jeśli chodzi o wartości i znaki parametrów oraz wartości błędów 
standardowych (χ2 = 1413,09 przy p dla χ2 = 0,0000). Wskazywał on na jeszcze niższe niż model 13 
szansy, iż MID = 1 przy niskich wartościach zmiennej śr_polity oraz wyższe przy wysokich. W tym 
wypadku spadek wielkości wzrostu szansy, iż MID = 1 przy sąsiedztwo = 1 dotyczył jednak już dwóch 
ostatnich zmian wartości zmiennej śr_polity (z 8 na 9 i 9 na 10).
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podejście systemowe30. Potwierdza natomiast konkluzje, do których dochodzą 
Gleditsch i Hegre31, którzy utrzymują także, iż po przekroczeniu pewnego 
punktu krytycznego, odnoszącego się do stopnia demokratyczności systemu, 
demokratyzacja zaczyna sprzyjać ograniczaniu przemocy w stosunkach mię-
dzynarodowych. Analiza przeprowadzona w celu sprawdzenia czy w badanym 
okresie punkt ten został osiągnięty dowiodła, iż nie miało to miejsca, dostarczyła 
jednak przesłanek do twierdzenia, iż pojawił się trend, mogący być symptomem 
nastąpienia takiego faktu w przyszłości. Ponadto rezultaty badania skłoniły do 
sformułowania argumentu, zgodnie z którym w systemie o większej demokra-
tyczności, w którym punkt krytyczny nie został osiągnięty, postępująca demokra-
tyzacja może silniej wpływać na zmianę szansy na pojawienie się aktu przemocy 
niż w systemie o mniejszej demokratyczności. Jako możliwe wyjaśnienie tego 
zjawiska zaproponowano hipotezę wiążącą je z przesuwaniem się subiektywnych 
granic pomiędzy demokracją a autorytaryzmem.

30 Zob. J.R. Oneal, B. Russett, op.cit., s. 30.
31 Zob. N.P. Gleditsch, H. Hegre, op.cit., s. 300 – 304.
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the scope of presidential infl uence, however its eff orts failed. Th e document focus 
on the rules that limited presidential infl uence on the American forces but in 
practice it became the background for the presidents activity. Many authors insist 
that illegality should not be legitimacy by practice however presidential acts of 
war became reality. In practice presidents today can use American forces without 
congressional approval. Th e situation is informally accepted by Congress and 
public opinion.

STANY ZJEDNOCZONE POSIADAJĄ obecnie niekwestionowaną pozycję jedy-
nego supermocarstwa w dziedzinie wojskowej. Z tego względu zaangażowane 
są w rozwiązywanie licznych konfl iktów, nie tylko w wymiarze regionalnym, ale 
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także globalnym. Pozycja hegemona, choć nobilitująca, wymaga jednak posia-
dania nie tylko nowoczesnych sił zbrojnych, ale również politycznej gotowości 
do ich użycia w sytuacji zagrożenia zarówno bezpieczeństwa narodowego, jak 
i międzynarodowego1.

W artykule zawarte zostały rozważania na temat zasad użycia sił zbrojnych 
USA poza granicami kraju na gruncie amerykańskiego prawa i praktyki poli-
tycznej na przykładzie wojny w terroryzmem.

W Stanach Zjednoczonych funkcjonuje system prezydencki. Jego imma-
nentną cechą jest podział, a nawet separacja władz, monizm egzekutywy czy 
zasada check and balance2. Nie ulega wątpliwości, iż system ten opiera się na silnej 
pozycji prezydenta, zwłaszcza w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. 
Implikuje to szerokie uprawnienia głowy państwa także w zakresie użycia sił 
zbrojnych. Przed podjęciem szczegółowych rozważań na ten temat warto określić 
uprawnienia władzy ustawodawczej i wykonawczej w sferze polityki zagranicznej.

Na gruncie amerykańskiej konstytucji wprowadzony został podział kompe-
tencji między głową państwa a Kongresem. W zakresie polityki bezpieczeństwa 
władza ustawodawcza:

a) dysponuje środkami fi nansowymi na prowadzenie działań na arenie 
międzynarodowej (tzw. władza nad sakiewką);

b)  wprowadza wszelkie regulacje prawne dotyczące funkcjonowania ame-
rykańskiej armii (decyduje o jej wyposażeniu i liczebności); jak podkre-
ślone zostało w art. I Konstytucji „Kongres będzie miał prawo wystawiać 
i utrzymywać wojsko…”3;

c) decyduje o stanie wojny i pokoju (ostatni raz wojnę wypowiedziano 
w 1941 r.);

d) senat zatwierdza traktaty międzynarodowe oraz wpływa na obsadę klu-
czowych stanowisk w resortach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 
i politykę zagraniczną4.

1 M. Rączkiewicz, Polityka Stanów Zjednoczonych w okresie prezydentury G.W. Busha w ujęciu 
regionalnym, Toruń 2011, s. 7 – 10.

2 Zasada polega na wzajemnym równoważeniu i kontrolowaniu władz.
3 Konstytucja Stanów Zjednoczonych, Warszawa 2002, s. 7. Kongres ustanawia też zasady dowo-

dzenia oraz regulaminy armii.
4 Zgodnie z zapisami konstytucji Kongres decyduje również o obrotach handlowych z innymi 

państwami, karaniu piractwa oraz zbrodni popełnionych na otwartym morzu. Ibidem, s. 44. 
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Przytoczone zapisy konstytucji wskazują, iż w zakresie polityki zagranicznej 
i bezpieczeństwa Kongres jest nie tyle czynnikiem sprawczym, ile kontrolnym 
oraz zdolnym do powstrzymywania działań prezydenta.

Uprawnienia głowy państwa można natomiast podzielić na konstytucyjne, 
pochodne i immanentne. Do uprawnień prezydenta, zapisanych w konstytucji 
(przede wszystkim w rozdziale II) należy:

a) sprawowanie władzy wykonawczej;
b) zwierzchnictwo nad armią i fl otą;
c) zawieranie traktatów międzynarodowych;
d) obsadzanie wyższych stanowisk w armii;
e) reprezentowanie państwa na zewnątrz;
f) powoływanie ambasadorów i przyjmowanie listów uwierzytelniających5.
Kompetencje pochodne można natomiast wywieść na drodze interpretacji 

konstytucji, zaś immanentne (ingerent powers) bazują na założeniu, że w nie-
których sytuacjach (np. zagrożenie bezpieczeństwa) prezydent może działać bez 
podstaw prawnych6.

W Stanach Zjednoczonych kwestie bezpieczeństwa i użycia sił zbrojnych, 
nawet w okresie kiedy dominowała polityka izolacjonizmu, odgrywały kluczową 
rolę. Z tego względu było i jest to przedmiotem częstych kontrowersji na linii 
Kapitol–Biały Dom. Regulacje prawne dotyczące tego zagadnienia znajdują się 
przede wszystkim w dwóch dokumentach:konstytucji oraz War Power Resolu-
tion, przyjętej przez Kongres w 1973 r. Opierają się również na orzeczeniach Sądu 
Najwyższego oraz praktyce politycznej.

Z zapisów konstytucji wynika, iż Kongres i głowa państwa dzielą kontrolę nad 
siłami zbrojnymi. Zapisy te nie przesądzają o prawie lub braku prawa prezydenta 
do, niezależnego od Kongresu, użycia sił zbrojnych. Prezydent, zgodnie z art. II, 
jest bowiem głównodowodzącym armii i marynarki.

Na kongresie w Filadelfi i (1776 r.) przyjęto kompromis rozdzielając kompe-
tencje w sferze bezpieczeństwa między egzekutywę i legislatywę. Opinie zawarte 
w Federalist Papers wskazują, iż Ojcowie Założyciele postulowali ograniczenie 
działań prezydenta decyzjami Kongresu. Hamilton, choć uznawał potrzebę stwo-
rzenia silnej prezydentury, podkreślał „Prezydent jako dowódca sił zbrojnych 

5 A. Antoszewski, R. Herbut, Systemy polityczne współczesnego świata, Gdańsk 2000; W. Skrzydło, 
Ustroje Państw Współczesnych, Lublin 2000, s. 171 – 203; A. Rudalevige, Th e New Imperial Presidency: 
Renewing Presidential Power aft er Watergate, Washington 2005, s. 167 – 182.

6 R.M. Małajny, Amerykański prezydencjalizm, Warszawa 2011, s. 375.
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[…] równa się tyle i nic więcej, niż naczelne dowództwo i kierowanie działaniami 
zbrojnymi”7. Innymi słowy, jego zdaniem nie tylko prawo do wypowiedzenia 
wojny, ale także użycia wojsk leżało w gestii Kongresu. Podkreślał to w liście 
do J. Madisona, twierdząc iż konstytucja wprowadziła efektywną kontrolę „psa 
wojny” (dog of war), dając władzę jego spuszczenia legislatywie8. Zdecydowanym 
przeciwnikiem szerokiej interpretacji konstytucji był też prezydent W.H. Taft , co 
wyłożył między innymi w Our Chief Magistrate and his Powers9. Próbą ogranicze-
nia działań prezydentów w sferze użycia sił zbrojnych i polityki bezpieczeństwa 
było przyjęcie Neutrality Acts w latach 1935 i 1937. Dokumenty utrudniały 
bowiem możliwość fi nansowej lub wojskowej pomocy dla sojuszników Stanów 
Zjednoczonych zaangażowanych w wojnę10.

Nie ulega jednak wątpliwości, iż pozycja głowy państwa w kwestii użycia sił 
zbrojnych ewaluowała i uległa stopniowemu wzmocnieniu. Przyczyniły się do 
tego przede wszystkim:

1. szeroka interpretacja art. II Konstytucji. Przykładem były działania 
prezydenta A. Lincolna, który wydawał, w sposób dość swobodny, eman-
cypacyjne proklamacje11;

2. orzeczenia Sądu Najwyższego, w których uznawano prawo prezydenta 
do użycia sił zbrojnych bez wypowiadania wojny, choć po deklaracji 
Kongresu12. Przykładem jest decyzja Sądu z 1862 r. (Th e Prize Cases), 
w której sędziowie uznali, iż atak ze strony obcego państwa może być 
podstawą do użycia przez prezydenta sił zbrojnych13. Nie musi on czekać, 
w sytuacji zagrożenia, na decyzję Kongresu14. Istotne było też orzecze-
nie Sądu Najwyższego w sprawie Marbury vs Madison. Jak podkreślał 

7 Th e Federalist Papers, New York 1961, s. 144 – 145, 153 – 187.
8 W odpowiedzi Madison stwierdził, iż uprawnienia prezydenta w zakresie prowadzenia działań 

zbrojnych muszą być ograniczone, ponieważ to egzekutywa jest władzą najbardziej zainteresowaną 
prowadzeniem wojny i jej rozpoczynaniem. L. Kamiński, Kompetencje Kongresu w zakresie kształto-
wania polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych Ameryki, Warszawa 1982, s. 35 – 60.

9 W.H. Taft , Our Magistrate and his Powers, New York 1925, s. 140 – 145.
10 W.G. Howell, While Dangers Gather: Congressional Checks on Presidential War Powers, Prince-

ton 2007, s. 11.
11 W.H. Taft , op.cit, s. 400.
12 V. Farrar-Myers, Transference of Authority: Th e Institutional Struggle over the Control of the War 

Powers, „Congress & Presidency” 1998, vol. 25, s. 3.
13 Orzeczenia znajdują się na stronie Sądu Najwyższego USA: http://www.supreme.justia.com, 

D.L. Westerfi eld, War Powers: Th e President, the Congress, and the Question of War, Cambridge 2012, 
s. 25.

14 R. Małajny, op.cit., s. 408.
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sędzia J. Marshall w konstytucji powierzono prezydentowi pewne ważne 
kompetencje polityczne, w wykonywaniu których kieruje się on swym 
własnym uznaniem i jest za nie odpowiedzialny przed własnym krajem 
i sumieniem. Pozycję głowy państwa w zakresie polityki zagranicznej 
podkreślono też w orzeczeniu w sprawie Myers vs United States15;

3. praktyka polityczna, zwłaszcza brak reakcji Kongresu na samodzielne 
działania prezydentów np. R. Reagana i W. Clintona16;

4. zmiany świadomościowe i zdolność do uzyskania przez prezydentów 
wysokiego poparcia społecznego dla działań na arenie międzynarodo-
wych;

5. pojawienie się, w szczególności w XX w., nowych wyzwań (wojny świa-
towe i komunizm), które wymagały szybszego, niż w Kongresie, procesu 
decyzyjnego.

Przytoczone rozważania wskazują, iż umocnienie pozycji głowy państwa 
nastąpiło zwłaszcza w XX w.17 Stopniowo przesuwano ciężar odpowiedzialności 
za użycie sił zbrojnych z legislatywy na egzekutywę. Prezydenci wykorzystywali 
konstytucyjne uprawnienia sugerując, iż klauzula o dowodzeniu armią daje 
im prawo do wysyłania wojsk poza granice kraju i prowadzili działania bez 
autoryzacji Kongresu18. Podkreślano, iż nie może istnieć „dowódca wojsk bez 
wojsk”19. Prezydent L.B. Johnson twierdził nawet, iż jeśli działania w Wietnamie 
były niekonstytucyjne, to niezbędne. Podkreślał: „W czasie wojny priorytetem 
jest kwestia konieczności nie konstytucyjności”20.

Wzmacnianiu kompetencji wojennych prezydenta sprzyjały też tzw. silne 
prezydentury wybitnych osobowości, np. prezydent F.D. Roosevelt, który na 
przykład podejmował działania na długo przed wypowiedzeniem przez Kongres 
wojny21. Nie bez znaczenia były także obawy kongresmanów przed wprowa-
dzaniem przez prezydenta stanu wojny. Umożliwia on bowiem głowie państwa 
uzyskanie specjalnych uprawnień dotyczących nie tylko kwestii bezpieczeństwa, 

15 Ibidem, s. 369 – 370.
16 Zob. niżej.
17 Istotną rolę odegrały First War Powers Act oraz Second War Powers Act z okresu II wojny 

światowej. Szerzej zob. N. Grundstein, Presidential Delegation of Authority in Wartime, Pittsburgh 
1961, s. 53. 

18 P.J. Bolt American defense Policy, Princeton 2005, s. 106.
19 M. Hilaire, Presidential War Powers. Th e Authority of the U S President to Go to War, „Common 

Laws Review” 2001, vol. 1, nr 2, s. 2 – 11; M. Rączkiewicz, op.cit., s. 7 – 12.
20 Cyt. za: D.K. Nichols, Th e Myth of the Modern Presidency, Washington 2001, s. 132.
21 Przykładem jest wsparcie w ramach Lend Lease Act. 
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ale także praw obywatelskich i spraw gospodarczych. Z tego względu wypowie-
dzenie wojny traktowane jest przez kongresmanów jako ostateczność22.

Rozszerzenie kompetencji prezydentów w sferze bezpieczeństwa miało rów-
nież miejsce po utworzeniu ONZ. Kongres umożliwił im bowiem prowadzenie 
działań po decyzji Rady Bezpieczeństwa ONZ. W 1945 r. przyjęto United Nations 
Participation Act of 1945 przyznający głowie państwa prawo do zawierania spe-
cjalnych umów z Radą Bezpieczeństwa ONZ na temat użycia amerykańskich 
sił zbrojnych. W porozumieniu miały znaleźć się zapisy dotyczące rodzaju sił 
zbrojnych, ich liczby itp. Zastrzeżono jednak, iż ich wykorzystanie może mieć 
miejsce jeśli Rada Bezpieczeństwa uzna, iż są one niezbędne do utrzymania 
pokoju i bezpieczeństwa. W dokumencie podkreślone jednak zostało, iż prezy-
dent powinien uzyskać zgodę Kongresu na zawarcie takiej umowy23. Zawiłości 
proceduralne sprawiły, iż United Nations Participation Act, który miał potwier-
dzić udział Kongresu w podejmowaniu decyzji o użyciu sił zbrojnych, nie spełnił 
swojego zadania. Warto też zauważyć, iż dokument ten pozwalał prezydentowi 
na zaangażowanie amerykańskich wojsk po decyzji organu międzynarodowego, 
co niewątpliwie stanowiło przełom w amerykańskim, strategicznym myśleniu24.

Wzmocnieniu pozycji Kongresu miała służyć, wprowadzona w 1949 r., 
w  okresie dyskusji na temat ratyfi kacji Traktatu Północnoatlantyckiego, 
poprawka do United Nations Participation Act, która ograniczała możliwość 
użycia sił zbrojnych z inicjatywy prezydenta25. Zabiegi Kongresu nie były jed-
nak wystarczająco skuteczne. Świadczy o tym między innymi podjęcie decyzji 
o wysłaniu wojsk do Korei. H.S. Truman zdecydował wówczas o rozpoczęciu 
działań bez uprzedniej zgody Kongresu, co więcej bez ofi cjalnej prośby Rady 
Bezpieczeństwa26. Wysłał również dodatkowe wojska do Europy Zachodniej. 
Skutkowało to rozpoczęciem debaty na temat kompetencji prezydenta w zakresie 
dowodzenia siłami zbrojnymi. Kongresmani próbowali wówczas przyjąć rezo-

22 M. Rączkiewicz, op.cit., s. 17 – 27.
23 United Nations Participation Act był kilkakrotnie zmieniany np. poprzez Defence Appropriations 

Act (P.L. 103 – 139), który uniemożliwia prezydentowi wykorzystywanie środków fi nansowych na 
akcje bez konsultacji uprzedniej z Kongresem (15 dni). M. Rączkiewicz, op.cit., s. 9 – 12.

24  T.R.F. Case, Th e War Powers Resolution at 40: Still an unconstitutional, unnecessary, and unwise 
fraud that Contributed Directly to the 9/11 attacks, „Western Reserve Journal of International Law” 
2012, vol. 45, nr 1/2, s. 109 – 143.

25 L. Fisher, op.cit., s. 95. 
26 A. Kamiński, op.cit., s. 127 – 130.
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lucję ograniczającą kompetencje prezydenta, ale po raz kolejny ich działania nie 
znaleźli odpowiedniego poparcia27.

Wzmocnienie pozycji prezydenta miało miejsce także w latach 70. W kolej-
nych aktach prawnych między innymi Formosa Resolution i Gulf of Tonkin 
Resolution28. Powszechna stała się nawet koncepcja tzw. wojen prezydenckich, 
tj. wojen bez wypowiedzenia29.

Podejmowanie przez prezydentów działań marginalizujących rolę Kongresu 
w zakresie użycia sił zbrojnych stało się impulsem do przyjęcia kluczowej, 
z punktu widzenia omawianego tematu, War Power Resolution (P.L. 93 – 148)30. 
Celem regulacji było, jak podkreślono w art. 1, zgodnie z intencją Ojców Założy-
cieli, zapewnienie współpracy między władzami w zakresie użycia sił zbrojnych. 
Prezydent miał być w zakresie polityki bezpieczeństwa przede wszystkim czyn-
nikiem wykonawczym (dowodzenie siłami zbrojnymi), a nie decyzyjnym. Z tego 
względu precyzyjnie określono następujące sytuacje (w sekcji 2), w których 
prezydent miał prawo dysponować amerykańskimi siłami zbrojnymi:

a) wypowiedzenie wojny;
b) przyjęcie rezolucji upoważniającej prezydenta do użycia sił zbrojnych;
c) w sytuacjach nagłych i nadzwyczajnych, kiedy zaatakowane zostaną Stany 

Zjednoczone, ich terytoria lub amerykańskie siły zbrojne bez względu na 
miejsce ich pobytu31.

Niewątpliwie sformułowanie national emergency mogło wzbudzać i wzbudza 
do dziś wiele kontrowersji, ponieważ pozostawiało prezydentowi szerokie pole 
do interpretowania zagrożeń. Zapisy rezolucji dopuszczały bowiem użycie sił 
zbrojnych nie tyko w przypadku ataku bezpośredniego, co pozwalało głowie 
państwa na dość swobodne dysponowanie wojskiem, także dla obrony ame-
rykańskich interesów. Natomiast ochrona interesów mocarstwa globalnego, 
jakim niewątpliwie są Stany Zjednoczone, w praktyce umożliwiała prezydentom 
szerokie zaangażowanie międzynarodowe32.

27 Ibidem, s. 111 – 115; A. Kamiński, op.cit., s. 106 – 107.
28 Pierwsza dawała prezydentowi możliwość podejmowania działań w obronie Tajwanu, druga 

na prowadzenie działań w Wietnamie.
29 L. Henkin, Foreign Aff airs and the U.S. Constitution, Oxford 1975, s. 80 – 81, Th e War Powers Act 

of 1973, Public Law 93 – 148, Congress, H.J. Res.542, http://www.cs.indiana.edu/statecraft /warpow.
html, odczyt z dn.12.11.2009. 

30 Rezolucję przyjęto 7 września 1973 r. War Power Resolution jest rezolucją wspólną (joint reso-
lution), a więc jej moc jest równa ustawie.

31 Th e War Powers…, op.cit., s. 5.
32 M. Rączkiewicz, op.cit., s. 7 – 16.
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Na podstawie War Power Resolution prezydent został jednak zobligowany do 
konsultacji uprzedniej, czyli mającej miejsce przed wysłaniem wojsk. Nie sprecy-
zowano wprawdzie jak miałaby ona wyglądać, jednak głowa państwa powinna, 
zgodnie z zapisami dokumentu, dokonać tego w „każdy możliwy sposób” (every 
possible instance). Określenie to było mało precyzyjne i pozwalało na szerokie 
możliwości interpretacyjne. Prezydent mógł wybrać formę i czas konsultacji, choć 
zastrzeżono, iż mają one być regularne także w trakcie prowadzonych działań33.

W rezolucji nie zostało również sprecyzowane na ile konsultacja byłaby 
wiążąca. Raport przyjęty w Kongresie w sprawie War Power Resolution stano-
wił, iż w zakresie konsultacji „członkowie Kongresu zostaną poproszeni przez 
prezydenta o radę i opinię i w odpowiednich warunkach o ich zgodę na akcję”34. 
Określenia te są jednak również mało precyzyjne i różnie interpretowane35.

Prezydent na podstawie War Power Resolution został również zobligowany do 
przedstawiania regularnych (co 6 miesięcy) szczegółowych raportów. Pierwszy 
(dostarczony w ciągu 48 godzin) winien opisywać przyczyny amerykańskiego 
zaangażowania, jego charakter zakres czasowy i terytorialny, ale także zasadności 
użycia sił zbrojnych oraz konstytucyjne i ustawodawcze podstawy dla podejmo-
wanych działań.

Raport powinien trafi ć do speakera Izby Reprezentantów i przewodniczącego 
Senatu, a także do Komisji Spraw Zagranicznych Kongresu36.

Najistotniejszym hamulcem dla działań prezydenta zawartym w rezolucji 
było ograniczenie czasowe. Głowa państwa ma prawo dysponowania armią przez 
sześćdziesiąt dni i przez kolejnych 30, jeśli będzie to niezbędne dla wycofania 
wojsk. Innymi słowy, po 90 dniach prezydent powinien zaprzestać wszelkich 
działań zbrojnych, jeśli nie uzyska autoryzacji Kongresu lub nie zostanie wypo-
wiedziana wojna37. Zgodnie z zapisami sekcji 4., okres 90 dni rozpoczyna się 
jednak w momencie, kiedy prezydent przedstawi Kongresowi raport, w prze-
ciwnym razie, jak to określił Louis Fisher, „zegar nie zaczyna tykać”38. Tak było 

33 Th e War Powers…, op.cit., s. 2.
34 R.F. Grimmett, Th e War Powers Resolution: Aft erTtwenty Eight Years, Congressional Researcher 

Service, http://www.globalsecurity.org/military/library/report, odczyt z dn. 15.12.2009. Problem 
konsultacji dyskutowany był również na forum Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów 
15 czerwca 1973 r. Komisja uznała, że przesyłanie informacji do Kongresu nie jest wystarczające, 
a konsultacja powinna odbywać się przed podjęciem decyzji o użyciu sił zbrojnych.

35 Kongresmani postulowali, aby konsultacje odbywały się z liderami Kongresu i komisjami. 
36 Th e War Powers Act…, op.cit., s. 3 – 9.
37 Ibidem.
38 L. Fisher, Presidential…, op.cit., s. 150.
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np. w przypadku działań R. Reagana w Libii39. Nie dziwi więc fakt, iż prezydenci 
zwlekają z decyzją o przesyłaniu informacji do Kongresu. Zdarzają się również 
przypadki, iż ograniczenia czasowe nie są przez nich respektowane. Na przykład 
W. Clinton prowadził akcje zbrojne w Bośni i na Haiti dłużej niż rok bez decyzji 
Kongresu. M. Albright wyjaśniała wówczas: „mówimy o użyciu wojska, a nie 
o prowadzeniu wojny”40.

Na gruncie War Power Resolution istnieje jednak możliwość zmuszenia pre-
zydenta do wycofania sił zbrojnych. Może to nastąpić poprzez przyjęcie przez 
Kongres zbieżnej rezolucji (concurent resolution). Takie rozwiązanie zawarte 
jest w sekcji 7. dokumentu. Ten typ rezolucji ma dla Kongresu istotną zaletę. 
Prezydent nie ma możliwości jego zawetowania, co w zasadniczy sposób wzmac-
nia decyzje legislatywy41. Obrońcy silnej pozycji prezydenta zarzucali jednak 
zapisom sekcji siódmej niekonstytucyjność42. Taka opinia została wyrażona przez 
Departament Sprawiedliwości w 1980 r.43 Sąd Najwyższy także trzy lata później, 
w sprawie INS vs Chadha (1983), poparł to stanowisko44. Orzekł wówczas, iż 
władza ustawodawcza musi podejmować decyzje o wycofaniu wojsk w drodze 
ustawy bądź wspólnej rezolucji, która podlega procedurze weta. Z tego względu 
w 1987 r. również Komisja Spraw Zagranicznych Senatu uznała, że orzeczenie 
w sprawie INS vs Chadha, delegalizuje podejmowanie decyzji o wycofaniu sił 
zbrojnych w drodze zbieżnych rezolucji45. Stało się to istotnym ograniczeniem 
dla działań Kongresu.

Po przegłosowaniu w Kongresie War Power Resolution trafi ła do prezydenta. 
R. Nixon zdecydował się na jej zawetowanie (7 listopad 1973 r.), uznając zapisy 
dokumentu za niekonstytucyjne, niepraktyczne i niedokładne46. Wyrażał obawy, 
że próby ograniczenia kompetencji głowy państwa mogą zagrozić bezpieczeństwu 

39 W odpowiedzi na działania prezydenta Kongres przyjął Multinational Force In Lebanon Reso-
lution 1983, w której podkreślone zostało, iż czas biegnie od 29 sierpnia 1983 r. R.F Grimmett, op.cit., 
s. 19.

40 Zdarzały się przypadki nieinformowania Kongresu. R. Nixon (1 przypadek), G. Ford (2 przy-
padki), J. Carter (1 przypadek), R. Reagan (10 przypadków), G. Bush (4 przypadki).

41 P. Sarnecki, op.cit., s. 106.
42 Th e War Powers. Hearing before the House Committee on International Relations,94th Congress, 

1st sess, 1975, s. 91.
43 L. Fisher, Congressional Checks on Military Initiatives, „Political Science Quarterly” 1994/1995, 

vol. 109. 
44 L. Fisher, Presidential…, op.cit., s. 150.
45 J. Hart, Suppose Congress Wanted a War Powers Act that Worked, „Columbia Law Review” 1988,  

s. 1378 – 79.
46 M. Rączkiewicz, op.cit., s. 20.
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narodowemu Stanów Zjednoczonych. Podkreślał zwłaszcza niekonstytucyjność 
zapisu o decyzji Kongresu dotyczącej wycofania amerykańskich wojsk w drodze 
zbieżnych rezolucji. Weto prezydenta zostało jednak odrzucone (7 listopada)47.

Choć celem dokumentu było wzmocnienie kontroli władzy ustawodawczej 
nad procesem decyzyjnym w zakresie użycia sił zbrojnych praktyka polityczna 
poszła w innym kierunku. Kolejne trzy dekady pokazały, że prezydenci bez 
większych trudności omijali zapisy rezolucji i dość swobodnie dysponowali 
amerykańskimi siłami zbrojnymi. Co więcej, rezolucja stała się podstawą prawną, 
na którą powoływali się, przy wysyłaniu wojsk poza granice kraju.

Prawie każdy amerykański prezydent używał amerykańskich sił zbrojnych 
bez autoryzacji Kongresu. Przykłady są liczne: Reagan wysłał wojska do Libii i na 
Grenadę, Bush do Panamy, Clinton do Iraku, Bośni i na Haiti.

Prezydenci traktują ponadto zapisy rezolucji jako zobowiązanie do powiado-
mienia Kongresu o podjętych działaniach, a nie jako wymóg konsultacji uprzed-
niej. Najczęściej przekazują więc informacje na Kapitol po wysłaniu wojsk poza 
granice kraju48. Specyfi czne bywają też uzasadnienia działań. Bush tłumaczył 
na przykład akcję w Panamie jako próbę powstrzymania handlu narkotykami49. 
Kongres, przyjmując takie wyjaśnienia, w coraz większym stopniu ograniczał 
swój udział w procesie decyzyjnym.

Prezydenci generalnie wywiązywali się z obowiązku przedstawiania Kongre-
sowi raportów, obawiając się, iż w przeciwnym razie mógłby on wycofać środki na 
kontynuację prowadzonych działań. W trzydziestoletnim okresie obowiązywania 
War Power Resolution prezydenci przedstawili 104 raporty z wyjaśnieniami 
dotyczącymi działań wojskowych50.

Analiza War Power Resolution wskazuje, iż intencją Kongresu było ogra-
niczenie kompetencji prezydenta, skutek był jednak odwrotny. Podkreślał to 
między innymi kongresman Vermon Th ompson z Wisconsin: „Ustawa zamiast 
zwiększyć, ograniczyła kompetencje władzy ustawodawczej”51. W praktyce dała 
ona bowiem prezydentowi swobodę działania przez 90 dni i obecnie taka zasada 

47 R.F. Grimmet, op.cit., s. 2.
48 Gerald Ford (4 razy), Jimmy Carter (1 raz), Ronald Reagan (14 przypadków), George Bush 

(7 razy), Bill Clinton (60 razy).
49 L. Fisher, Congressional…., op.cit., s. 26.
50 G. Ford: 4, J. Carter: 1, R. Reagan: 14, G. Bush: 7, W. Clinton: 60, G.W. Bush: 18. R.F. Grimett, 

War Powers Resolution: Presidential Compliance, Congressional Research Service, http://fpc.state.
gov/documents/organisation/19134.pdf, odczyt z dn.17.03.2009.

51 L. Fisher, Th e War Powers Resolution: Time to Say Goodbye, „Political Science Quarterly” 1998, 
vol. 113.
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jest powszechnie stosowana. Pewien wpływ miał na pewno fakt zacierania się 
różnicy między takimi pojęciami, jak wojna, działania zbrojne, użycie sił zbroj-
nych. Bywają nawet obecnie używane zamiennie.

Niekonstytucyjne, zdaniem wielu kongresmanów, działania prezydentów 
skutkowały próbami zmian rezolucji oraz wnioskami do Sądu Najwyższego, 
szczególnie w  latach osiemdziesiątych o  sprawdzenie konstytucyjności ich 
działań52. Sąd odmawiał jednak wypowiadania się w kwestii kompetencji głowy 
państwa, uznając problem za polityczny, nie prawny53. Rozwiązywanie takich 
sporów należy zaś do władzy ustawodawczej poprzez przyjęcie ustawy54. Decyzje 
Sądu potwierdziły jedynie, że prezydent ma prawo kierować (direct) posunię-
ciami marynarki, armii i lotnictwa, choć prawem władzy ustawodawczej jest 
kontrolowanie jego działań55.

Obecnie to prezydenci decydują o prowadzeniu działań zbrojnych, co więcej 
wszelkie regulacje wprowadzane są za pomocą wydawanych, dzięki delegacji 
ustawowej, dyrektyw administracyjnych56.

Nie oznacza to jednak, iż Kongres jest całkowicie zależny od decyzji prezy-
denta. Władny jest podjąć dwa podstawowe kroki:

a) może zażądać natychmiastowego wycofania wojsk (na przykład w 1984 r. 
w sprawie Iran-Contras domagał się zaprzestania wszelkiej pomocy dla 
partyzantów). Dwa lata później władza ustawodawcza doprowadziła 
również do ograniczenia obecności wojskowej w Ameryce Środkowej57.

b) może ustalić granicę czasową i wielkość wydatków. Na przykład w 1994 r. 
kongresmani zdecydowali, iż nie będą dostarczane żadne środki dla 
amerykańskich wojsk w Somalii po 31 marca 1994 r.58

Wydaje się, że Kongres niechętnie podejmuje jednak kroki sprzeczne z poli-
tyką prezydenta. Kongresmani natomiast starają nie dopuszczać do sytuacji, 
aby decyzja w sprawie użycia sił zbrojnych należała jedynie do głowy państwa. 

52 Na przykład w latach 1981, 1983 1987.
53 Tak było w przypadku R. Reagana (działania prezydenta były czterokrotnie zaskarżane).Takie 

orzeczenie wydał również Sąd Apelacyjny w 2003 r. orzekając w kwestii uprawnień prezydenta 
w zakresie war powers w 2003, http://www.cnn/2003/LAW/03/13/antiwar.lawsuit/index, odczyt z dn. 
12.11.2009.

54 L. Fisher, Congressional…, op.cit., s. 28.
55 Ibidem.
56 G.S. Corn, Clinton, Kosovo and the Final Destruction of the War Powers Resolution, „Willia-

m&Mary Law Review” 2001, t. 42, s. 1189 – 1190.
57 L. Fisher, Presidential…, op.cit., s. 160 – 180.
58 Idem, Congressional…., op.cit., s. 29.
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Z tego względu zazwyczaj przyjęta zostaje wspólna rezolucja (joint resolution) 
akceptująca działania prezydenta59. Pozwala to na specyfi czną kontrolę Kongresu 
nad poczynaniami głowy państwa60.

Analiza War Power Resolution wskazuje, iż trudno zgodzić się z opinią 
senatora Jacoba K. Javitsa, który podkreślał, iż dokument przyczynił się do 
umocnienia równowagi pomiędzy egzekutywą a legislatywą61. Wydaje się, iż 
przede wszystkim stała się ona podstawą prawną do działań prezydenta, które 
nie wynikały bezpośrednio z zapisów konstytucji62.Taką opinię wyrażają między 
innymi Norman Ornstein i Th omas Mann63.

W ostatnich latach wiele kontrowersji wzbudziła sprawa amerykańskich 
działań w ramach wojny z terroryzmem i na Bliskim Wschodzie, w szczególności 
w Iraku. Choć podjęcie działań zbrojnych, co podkreślało wielu analityków, stało 
w sprzeczności z prawem międzynarodowym, to na gruncie prawa amerykań-
skiego dopełnione zostały wszystkie procedury64. Szok wywołany zamachem 
z 11 września sprawił bowiem, iż zarówno społeczeństwo, jak i Kongres w pierw-
szych miesiącach wojny z terroryzmem popierali działania prezydenta. Ponadto 
Bush, przygotowując koncepcję wojny, zdecydował się na konsultacje z liderami 
Kongresu. Tekst specjalnej rezolucji w tej sprawie był negocjowany we wrześniu 
2001 r. 14 września w Kongresie przegłosowana została rezolucja Authorisation 
for Use of Military Force Against Terrorists (PL 107 – 40). Wyniki głosowania 
w Kongresie były następujące: w Izbie Reprezentantów 421 do 1, w Senacie 98 do 

59 W 1964 r. Kongres przyjął na przykład tzw. rezolucję tonkińską. Została ona uchylona w 1971 
r. (P.L. 91 – 672), 12.01.1971, 84 Stat. 2055. 

60 E. Keynes, Undeclare War: Twilight Zone of Constitutional Power, Washington 2011, s. 145 – 177.
61 J.K. Javits, D. Kellermann, Who Makes War. Th e President versus Congress, New York 1973, 

s. 269 – 270.
62 S.H. Weinberger, Restoring the Balance: War Powers in a Age of Terror, http://www.abc-clio.

com/DatabaseCategory.aspx, odczyt z dn. 04.11.2009, s. 13.
63 T.E. Man, N.J. Ornstein, Th e Broken Branch How Congress is Failing America and How to Get 

in Back on Track, Oxford 2006, s. 68.
64 Działania w 1991 r. przeciw Irakowi rozpoczęły się bez uprzedniej zgody władzy ustawodawczej. 

Prezydent prowadził je licząc na dobrą wolę i poparcie kongresmanów. Był świadom, iż atak Iraku 
na Kuwejt spotkał się z głęboka krytyką amerykańskiego społeczeństwa. Nie było więc przesłanek, 
które wskazywałyby, iż władza ustawodawcza będzie oponować przeciw polityce na Bliskim Wscho-
dzie. Ponadto, kiedy w rozmowie z przewodniczącym senackiej Komisji Wywiadu zapytał czy powi-
nien konsultować wysłanie wojsk do Kuwejtu, David Boren stwierdził: „Nie, prezydent ma poparcie 
w tej kwestii”. Kongres wyraził jedynie poparcie dla działań Busha post fatum (2 sierpnia). Zgoda 
Kongresu została również potwierdzona w rezolucji Authorization for Use of Military Force Against 
Iraq ( P.L. 102 – 1). Izba Reprezentantów przegłosowała rezolucję 250 do 183, Senat 52 to 47. Prezydent 
podpisał ją 14 stycznia 1991 r. Ibidem, s. 31.
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0. Z przytoczonych danych wynika, iż zgoda władzy ustawodawczej na podjęcie 
militarnej akcji przeciw terrorystom była prawie jednomyślna65. Jednocześnie 
zdecydowano również o przeznaczeniu 20 miliardów dolarów na działania 
podejmowane przez prezydenta. Przyjął on ustawę umożliwiającą Departamen-
towi Obrony podejmowanie decyzji o strukturze i wielkości wykorzystywanych 
sił zbrojnych66.

Rezolucja z 2001 r., powołując się na zapisy War Power Resolution, umożli-
wiała prezydentowi użycie „wszelkich niezbędnych i właściwych sił i środków 
przeciw tym rządom, organizacjom lub osobom, które przygotowują lub planują, 
albo dokonały lub wspierały, atak terrorystyczny”. W praktyce zapisy dokumentu 
pozwalały na użycie sił zbrojnych bez ograniczeń czasowych, geografi cznych, 
fi nansowych.

Taka swoboda działania miała zapewnić prezydentowi skuteczną walkę 
z terrorystami.

Pokazuje to, iż podobnie jak w okresie I i II wojny światowej, w sytuacji zagro-
żenia władza ustawodawcza jest skłonna zaakceptować wiodący głos prezydenta 
w zakresie użycia sił zbrojnych.

Prezydent podpisał rezolucję 18 września. Podkreślał, że Kongres podjął 
właściwą decyzję, a samą rezolucję uznał za historyczną. Zwracał uwagę, iż 
kongresmani uznali prawo głowy państwa do prowadzenia „wszelkich działań” 
zmierzających do zwalczania terroryzmu67. Obiecał również kontynuowanie 
współpracy z władzą ustawodawczą przy podejmowaniu kolejnych kroków68. 
Zapewniał, iż będzie wywiązywał się ze wszystkich zobowiązań wynikających 
z War Power Resolution. Potwierdzeniem jego słów miało być przesłanie, już 
7 października, raportu dotyczącego działań zbrojnych przeciwko Al-Kaidzie 
i talibom w Afganistanie69.

20 marca 2002 r. prezydent przedstawił też raport dla Kongresu w sprawie 
wojny z terroryzmem podkreślając, iż przyczyniła się ona do rozbicia siatki 
organizacji terrorystycznej, zwłaszcza Al-Kaidy.

65 „Washington Post”, 13.09.2001, s. A3; ibidem, 14.09.2001, s. A19. 
66 J. Yoo, Th e Powers of War and Peace Th e Constitution and the Foreign Aff airs aft er 9/11, Chicago 

2010, s. 156.
67 Authorization For Use Of Military Force in Response to the 9/11 Attacks (P.L. 107 – 40): Legislative 

History, http://www.fas.org/sgp/crs/natsec/RS22357.pdf, odczyt z dn. 03.11.2009.
68 Wystąpienie miało miejsce 16 września 2002 r., http://whitehouse.gov/news/releases.
69 Działania w Afganistanie były wspierane przez opinię międzynarodową oraz Radę Bezpieczeń-

stwa ONZ (rezolucja 1386).
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O ile decyzja w sprawie rozpoczęcia działań w Afganistanie miała pełne 
poparcie w Kongresie, o tyle kwestia Iraku wzbudzała więcej kontrowersji70. Bush 
przekonywał, iż prawo do podjęcia działań dawała mu już rezolucja z 2001 r., 
mimo to zdecydował się na zwrócenie się do Kongresu o kolejną autoryzację71. 
Prezydent 4 września 2002 r. przesłał speakerowi Izby Reprezentantów Denisowi 
Hastertowi informacje dotyczące sytuacji w Iraku. Stwierdził: „Będę poszukiwał 
poparcia Kongresu dla amerykańskich działań, aby zrobić co jest niezbędne dla 
przeciwdziałania zagrożeniom, które niesie ze sobą reżim Saddama Husajna”72. 
Podsekretarz obrony D.J. Feith podkreślał, że doktryna samoobrony pozwala 
sądzić, iż prezydent ma prawo użyć sił zbrojnych w Iraku, zwłaszcza że jego 
naczelnym celem było powstrzymanie irackiego programu atomowego. Co 
charakterystyczne, Bush nie określał jednak ani czasu misji, ani jej kosztów, ani 
zakresu73.

Liczył jednak, iż naruszenia praw, jakie miały miejsca w Iraku, pozwolą 
na zbudowanie odpowiedniego poparcia w Kongresie74. Zdania były jednak 
podzielone. Reprezentant Joe Wilson podkreślał, że Irak stanowił największe 
zagrożenie dla bezpieczeństwa, zwłaszcza jeśli posiada BMR75. Dla zwolenników 
działań mniejsze znaczenie miało natomiast samo odsunięcie od władzy reżimu 
Saddama Husajna.

W Kongresie byli jednak również zdecydowani przeciwnicy interwencji. Pre-
zydentowi zarzucano, że decyzje o użyciu wojsk i rozpoczęciu wojny podjęto bez 
wyjaśnienia powodów zaangażowania i określania wizji wojny76. Kongresmeni 
domagali się przede wszystkim zapewnienia, że w Iraku jest broń masowego 
rażenia77. Ustalenia przedstawione przez Colina Powella w tym względzie okazały 
się mało przekonujące. Demokraci (E.M. Kennedy, R. Byrd, P. Leahy) podkreślali 

70 K. Schonberg, Global Security and Legal Restraint: Reconsidering War Powers, „Political Science 
Society” 2004, vol. 119; „Th e New York Times”, 29.08.2002.

71 W działaniach prezydenta można dostrzec pewną analogię do poczynań L. Johnsona w okresie 
wojny w Wietnamie. Bush również deklarował bowiem podjęcie walki o demokrację. 

72 R.F. Grimett, Th e War…, op.cit., s. 4.
73 Ibidem.
74 „Th e New York Times”, 20.08.2002. 
75 N. Ritchie, P. Rogers, Th e Political Road to War with Iraq: Bush, 9/11 and the Drive to Overthrow 

Saddam, New York 2006, s. 117.
76 J. Boone Bartholomees, Th e U.S. Army War College Guide to National Security Issues, Carlisle 

2010, s. 96.
77 Ibidem, s. 96 – 97.
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bowiem, iż nie ma konstytucyjnych podstaw do podjęcia działań w Iraku78. 
Senator Lieberman zdecydował się nawet zaskarżyć działania prezydenta jako 
niemające umocowania w konstytucji i War Power Resolution. Sądy oddaliły 
jednak pozew, uznając kwestię nie jako prawną a polityczną79.

Ostatecznie prowadzone rozmowy przyniosły skutek w postaci pozytywnego 
głosowania. 16 października przyjęto wspólną rezolucję (P.L. 107 – 243). Decyzja 
została przegłosowana w Senacie 77 do 23, w Izbie Reprezentantów 296 do 13380, 
a więc przy znacznie niższym poparciu niż rezolucje z 2001 r.81

W praktyce Kongres zaakceptował uderzenie wyprzedzające, a także prze-
nosił na prezydenta odpowiedzialność za defi niowanie i ocenę zagrożeń82. Bush 
podkreślał, że ma nadzieję, iż rezolucja będzie czytelnym sygnałem dla opinii 
międzynarodowej, że Saddam Husajn jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa 
międzynarodowego83.

Niewątpliwie rezolucja popierająca działania przeciw Irakowi miała szcze-
gólny charakter, pozwalała bowiem prezydentowi na rozpoczęcie akcji zbrojnej 
na szeroką skalę bez konieczności podjęcia decyzji na forum ONZ. Nie była 
jednak sprzeczna z amerykańskim prawem84.

18 marca 2003 r. prezydent poinformował speakera i prezydenta pro tempore 
Senatu o swoim przekonaniu, że „dyplomatyczne i inne pokojowe działania nie 
zabezpieczą bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych”. Podkreślał iż 
jego działania były zgodne z P.L. 107 – 243 i niezbędne dla zwalczania międzyna-

78 D.R. Lekkey, Divided Power Th e Presidency Congress and the Formation of American Foreign 
Policy, Arkansas 2008, s.  62 – 63. Niektórzy demokraci poparli jednak prezydenta (81 za 126 
przeciw).

79 R.W. Copson, op. cit., s. 67.
80 W rezolucji przedstawiono szereg przyczyn, które leżały u podstaw amerykańskich działań. Do 

najważniejszych należały: posiadanie przez Irak broni masowego rażenia, brutalne represje reżimu 
Husajna, obecność w Iraku członków Al-Kaidy. Tekst rezolucji: http://frwegate.access.gpo.gov. Wy-
stąpienie prezydenta w kwestii rezolucji http://whitehouse.gov. 

81 Wojna w Iraku skutkowała przyjęciem jeszcze kilku rezolucji, między innymi 118 i 153 w Izbie 
Reprezentantów i 30 w Senacie, które potwierdzały akceptację dla działań prezydenta.

82 A.L. Weeks, Th e Choice of War: Th e Iraq War and the Just war Tradition, Santa Barbara 2009, 
s. 153.

83 Bush wins Congress backing over war on Iraq, http://www.dailymail.co.uk/news/article-142230/
Bush-wins-Congress-backing-war-Iraq.html#ixzz2ZX3, odczyt z dn. 15.03.2009; Q. Nond, R.W. Cop-
son, op.cit., s. 15.

84 M. Ratner, J. Green, B. Olshansky, Against War with Iraq: An Anti-War Primer, New York 2011, 
s. 28.
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rodowego terroryzmu i rozbicia organizacji terrorystycznych85. Przesłał również 
informację do Kongresu, iż zgodnie ze swoimi konstytucyjnymi uprawnieniami 
jako Naczelnego Dowódcy „kieruje amerykańskie wojska, aby rozpocząć 
19 marca akcję zbrojną przeciw Irakowi”. Ostrożnie określił on działania jako 
bitwę, nie wojnę86.

Mimo wielu kontrowersji działania w ramach wojny z terroryzmem wydają 
się być przykładem poprawnego współdziałania władzy wykonawczej i ustawo-
dawczej w zakresie użycia sił zbrojnych87. Mimo to sceptycy działań G. Busha 
podkreślają, iż naruszona została równowaga między władzami. Opinię taką 
wyrażali między innymi J. Paust (Law Center of University of Huston) i G. Stone, 
który podkreślał, że działania prezydenta były niekonstytucyjne i stanowiły 
pogwałcenie amerykańskiego prawa88.

Podsumowując podjęte rozważania należy podkreślić, iż intencją Ojców 
Założycieli było stworzenie systemu, który wymuszałby współpracę między 
władzą wykonawczą i ustawodawczą w zakresie użycia sił zbrojnych89. Choć 
zwolennicy silnej pozycji prezydenta, m.in. James Madison, podkreślali iż 
powinien on mieć możliwość podejmowania działań w sytuacjach szczególnych 
i nagłych, nie uznawali jego prawa do samodzielnych decyzji90. Wydaje się, iż 
kompetencje prezydenta obecnie postrzegane są znacznie szerzej91. Wpłynęły 
na to zarówno wojny światowe, jak i okres zimnej wojny, a także zwiększająca 
się liczba konfl iktów, co staje się impulsem do częstszych interwencji. Kongres 

85 Authorisation for Use of Military Force Against Iraq Resolution of 2002 (PL 107 – 234).
86 R. Falk, Aft er Iraq Is Th ere a Future for the Charter System?, „Counterpunch”, 02.07.2003.
87 A. Drobnic, Are U.S. actions in Libya subject to the War Powers Resolution? A review of the 

evidency, http://www.politifact.com, odczyt z dn. 12.05.2009. H. Koh , Separation of powers. Hearing 
Before the Senate Committee on Foreign Relations, 112th Cong. 7 – 40, „Harvard Law Review”, kwiecień 
2012, vol. 125, nr 6, s. 1546 – 1553. Wiele kontrowersji wzbudzało w ostatnich latach zaangażowanie 
w Libii (od 19 marca 2011 r.) jako część misji NATO wspierającej rebelie przeciwko Muamarowi 
Kadafi emu. Obama uznał jednak, iż działania amerykańskie nie wymagają powoływania się na War 
Powers Resolution, z czym nie zgadzało się większość specjalistów.

88 J. Kenny, Congress Looks to Revise, Expand President`s War Powers, „Th e New American”, 
04.06.2013, http://www.thenewamerican.com, odczyt z dn. 20.05.2012. Prezydent B. Obama po ob-
jęciu stanowiska deklarował, iż nie zamierza dokonywać żadnych zmian w Authorisation for the Use 
of Military Force z września 2001 r.

89 Opinię tę potwierdzają amerykańscy specjaliści z zakresu prawa np. Susan Low Bloch (Geor-
getown Law University). R. McMahon, Balance of War Powers: Th e U.S. President and Congress, Pu-
blication Council, http://www.crf.org, odczyt z dn. 11.11.2009.

90 „Time”, 01.06.1970.
91 C.H. Plye, R. Pious, Th e President Congress and the Constitution, Philadelphia 1984, s. 300.
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zachował jednak możliwości powstrzymywania działań głowy państwa, choć 
wykorzystuje ją stosunkowo rzadko. Należy pamiętać, że silny jest też wpływ 
opinii publicznej, która zwłaszcza w okresie wyborczym wpływa na działania 
prezydenta92.

Prezydenci starają się unikać sytuacji, w której Kongres odmówiłby poparcia 
dla użycia sił zbrojnych. Zanim zdecydują się rozpocząć działania poszukują 
zwykle większości parlamentarnej93.

Nie ulega jednak wątpliwości, iż szerokie uprawnienia wojenne głowy 
państwa w Stanach Zjednoczonych pozwalają na ingerowanie Waszyngtonu 
w sprawy innych państw, nawet wbrew woli kongresmenów. Z tego względu 
władza ustawodawcza podejmowała próby zmiany War Power Resolution, jednak 
nie zakończyły się one sukcesem94. Innymi słowy, zasadna wydaje się teza, iż 
kilkustronicowy dokument nie jest wystarczający, aby uregulować tak złożone 
kwestie, jak użycie sił zbrojnych.

Nie ulega wątpliwości, iż w Konstytucji USA decyzję o podejmowaniu działań 
zbrojnych zastrzeżono dla Kongresu. To on bowiem posiada prawo do deklaracji 
wojny, decyduje o wydawanych środkach czy o wielkości i rodzaju wystawianych 
wojsk. Po raz ostatni Kongres podjął jednak decyzję o wypowiedzeniu wojny 
w 1941 r.95 Od tego momentu Amerykanie uczestniczyli w wielu (około 200) 
konfl iktach zbrojnych (Wietnam, Korea, Irak). Wszystkie prowadzone były 

92 Działania Trumana w Korei czy Johnsona w Wietnamie kosztowały ich partie utratę kontroli 
nad Kongresem. 

93 R.F. Grimmett, Th e War…, op.cit., s. 38.
94 Proponowano:

a) wymienienie sytuacji, w których prezydent może użyć sił zbrojnych;
b) ograniczenie czasu prowadzenia działania bez zgody Kongresu;
c) ograniczenie funduszy na wydatki prezydenta związane z  prowadzeniem działań 

militarnych;
d) stworzenie w Kongresie grupy, która stanowiłaby ciało konsultacyjne dla prezydenta 

w zakresie użycia sił zbrojnych
Wydaje się, iż bardziej stanowczych działań ze strony władzy ustawodawczej możemy się spodzie-

wać wówczas, gdy prezydent będzie podejmował działania, które będą stały w sprzeczności z polityką 
Kongresu i wymuszą przyjęcie nowych regulacji prawnych. Jednakże do dziś nie udało się znaleźć 
kompromisowego rozwiązania, które zostałoby zaakceptowane przez Kongres i prezydenta. Clinton 
zaproponował na przykład poprawki w 1995 r. jednak nie zostały przyjęte. M. Rączkiewicz, op.cit., 
s. 17 – 21.

95 Deklaracje wojny były w: 1812 r. (wojna z Wielką Brytanią), 1864 r. (wojna z Meksykiem), 
1898 r. (wojna z Hiszpanią) oraz dwie wojny światowe. A. Kamiński, op.cit., s. 88. 
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jednak bez formalnej deklaracji wojny96. Schlesinger wyraził nawet opinię, że 
prezydenci uzurpowali sobie władzę w zakresie war powers97.

Przytoczone rozważania pokazują, iż kompetencje prezydenta w  sferze 
„władzy wojennej” ewaluowały. Pierwotna koncepcja opierała się na delegacji 
uprawnień przez Kongres, następnie upowszechniła się koncepcja immanentnych 
uprawnień prezydenta, obecnie prezydent ma prawie nieograniczone możliwości 
użycia sił zbrojnych. Pozwoliła na to praktyka polityczna i specyfi czne połączenie 
zapisów konstytucji, jej interpretacji i zasada sole organ. Szczególną rolę odegrały 
również prezydentury L. Johnsona i R. Nixona98.

W XX w. prezydenci przestali więc być jedynie głównodowodzącymi armii. 
Uzyskali kompetencje dyspozycyjne i operacyjne99. Sprzyja temu fakt, iż podle-
gają im służby specjalne i przedstawicielstwa USA. Decydują też o współpracy 
w ramach paktów wojskowych, szczególnie NATO, co pozwala na pełny przegląd 
sytuacji międzynarodowej oraz na stanowcze i szybkie działanie100.

Warto zaznaczyć, iż prezydenci mają również prawo do użycia sił zbrojnych 
w  kraju, w  przypadku zagrożenia o  charakterze wewnętrznym. W  okresie 
międzywojennych działań takich było kilkadziesiąt głównie sprowokowanych 
strajkami101.

Zasada check and balance jest szczególnie łatwa do naruszenia w sferze 
bezpieczeństwa. Amerykanie zadają sobie jednak pytanie, czy koncepcja war 
powers jest im w ogóle potrzebna. Niektórzy uważają, iż wystarczy sama praktyka 
polityczna i właściwy jest system, w którym władza ustawodawcza i sądownicza 
są władne powstrzymywać działania prezydenta, natomiast głowa państwa 
jest czynnikiem operacyjnym. Przeciwnicy szerokiej interpretacji uprawnień 
prezydenta podkreślają jednak, iż jest to jednak model niebezpieczny nieprze-
widywalny i w zbyt dużym stopniu zależny od jednostki.

96 Niektórzy analitycy (np. sędzia Th omas Franck) uważają, że działania w Korei były odpowiedzią 
na nagły atak ze strony tego państwa, dlatego obrona Korei Południowej miała swoje uzasadnienie 
prawne. 

97 A. Schlesinger, op.cit., s. 29.
98 W.G. Howell, op.cit., s. 125. 
99 Prezydent kieruje operacjami wojskowymi przekazując oczywiście część uprawnień dowódcom. 

Podlegają oni jednak w sposób absolutny zwierzchnikowi sił zbrojnych.
100 Ciałem doradczym prezydenta jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego. A. Mania, Rada Bez-

pieczeństwa Narodowego 1947 – 1961, Kraków 1994, passim.
101 W. Sokolewicz, Prezydentura i administracja, [w:] Instytucje polityczno-prawne Stanów Zjed-

noczonych, red. W. Sokolewicz, Wrocław 1977, s. 347.
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Analitycy zajmują więc niejednoznaczne stanowisko wobec zakresu kompe-
tencji wojennych prezydenta. Orędownikiem koniczności wzmocnienia pozycji 
Kongresu jest niewątpliwe L. Fisher, ale odmienne opinie wyrażają między 
innymi R.F. Turnera, W.T. Reveleya.

Amerykańskie rozwiązania są podobne do tych funkcjonujących w wielu 
innych państwach. W sytuacji zwiększającej się dynamiki zmian w środowisku 
międzynarodowym konieczne jest przyjęcie takich rozwiązań, które pozwalają 
na szybki proces podejmowania decyzji.

W Polsce decyzja o wysłaniu wojsk leży również w gestii władzy wykonawczej,  
jakkolwiek Sejm ma władzę negatywną, czyli może zdecydować o wycofaniu sił 
zbrojnych102.

102 W  Polsce Rada Ministrów wnioskuje do prezydenta o  wyrażenie zgody na użycie sił 
zbrojnych.
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ABSTRACT: Th e maritime transport is one of the most important elements of word 
economy, so each disturbance in the world shipping can create serious problems 
in the world economy. Th e piracy activities showed that shipping safety in the Gulf 
of Aden and in waters around the Somalia should be consider as an international 
problem. Th e world countries take diff erent activities to decrease such threats and 
make shipping more safety. One of such solution is multinational maritime opera-
tions. It is important to notice that multinational naval operation usually take place 
fi rst of all in maritime area which are important not for world communities but fi rst 
of all for world powers. Th e paper presents the diff erent aspects of multinational 
maritime tasks groups activities around the coast of Somalia and lessons learned 
from of such operation. Th e paper presents also the advantages and disadvantages 
of antipiracy operations which are provided by world community and impact of 
political, economic military and legal factors on operations at sea.

 

JESZCZE KILKADZIESIĄT MIESIĘCY temu problem zagrożenia bezpieczeństwa 
transportu morskiego powodowany przez piratów morskich znany był jedynie 
wąskiemu gronu specjalistów, którzy w pełni podzielali starą łacińska maksymę 
Pirata est hostis humani generis, która uznaje piratów jako wrogów rodzaju 
ludzkiego. Tymczasem, dla większości ludzi niezwiązanych z szeroko pojmo-

* Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni.
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wanym transportem morskim, piraci stanowił jedynie interesujący temat dla 
fi lmów przygodowych. Co więcej, samo pojęcie piratów i piractwa utraciło swój 
pierwotny charakter. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, iż pojęcie to wywodzi się 
od greckiego słowa piran oznaczającego „próbować szczęścia na morzu”, które 
w pełni oddaje powody, dla których proceder ten uprawiany jest od wieków na 
morzach i oceanach.

Współcześnie, gdy słyszymy słowo pirat, kojarzy się ono nam przede wszyst-
kim z osobą łamiącą przepisy ruchu drogowego lub przestępstwami przeciwko 
własności intelektualnej. Tymczasem piractwo morskie jest tak starym pro-
cederem, jak działalność człowieka na morzu. Pierwsze zapiski o działaniach 
piratów odnaleźć można w raportach urzędników egipskich z czasów faraona 
Echnatona (około 1340 p.n.e.), którzy wspominają o napadach na statki egipskie 
u północnych wybrzeży Afryki. Warto podkreślić, że na przestrzeni wieków nie 
ma akwenu morskiego na świecie, na którym piraci nie prowadziliby działalności 
przestępczej.

Współcześnie ataki na statki, porwania jednostek pływających oraz żądania 
okupu sprawiają, że problematyka piractwa coraz częściej gości na łamach świa-
towych środków masowego przekazu. Warto w tym miejscu również zauważyć, 
iż zainteresowanie dziennikarzy tą problematyką jest wprost proporcjonalne do 
zainteresowania społeczeństwa danego kraju szeroko pojmowaną problematyką 
morską.

Rozpatrując zagadnienia zagrożenia piractwem morskim, należy rozpatry-
wać tę problematykę równolegle na kilku płaszczyznach. Należy jednocześnie 
podkreślić, że nie było i nadal nie ma jednej uniwersalnej recepty prowadzącej 
do likwidacji tego przestępczego procederu.

Wokół współczesnego piractwa morskiego narosło wiele mitów, uproszczeń, 
przejaskrawień oraz błędów. Zaliczyć do nich należy między innymi:

 – niewłaściwe postrzeganie poziomu zagrożenia bezpieczeństwa żeglugi 
tym procederem (prawdopodobieństwo, że statek zostanie zaatakowany 
przez piratów jest współcześnie trzykrotnie mniejszy od prawdopodo-
bieństwa, że w czasie rejsu zatonie lub ulegnie poważnemu uszkodzeniu);

 – błędne wyobrażenie o  liczbie aktów piractwa i zbrojnych napadach 
na statki (publikowane przez IMO czy ICC statystyki są niedokładne, 
ponieważ jedynie 50% tych aktów przestępczych jest zgłaszanych do 
odpowiednich władz);

 – błędne wyobrażenie o geografi cznym rozkładzie zagrożenia piractwem 
(publikowane statystyki dowodzą, że największa liczba aktów pirackich 
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i zbrojnych napadów na statki w 2012 r. miała miejsce nie na wodach 
oblewających Somalię, a na akwenach południowo-wschodniej Azji 
w rejonie Indonezji – 81 aktów, podczas gdy na wodach wokół Somali 
było to 49 aktów, jednak piractwo morskie nadal kojarzy się tylko z prze-
stępcza działalnością wokół Somalii);

 – brak efektywnej współpracy międzynarodowej w zwalczaniu piractwa 
(analiza działań poszczególnych państw, organizacji międzynarodowych 
a przede wszystkim armatorów jednoznacznie wskazuje, iż brak jest har-
monijnej współpracy między wszystkimi podmiotami zainteresowanymi 
bezpieczeństwem żeglugi);

 – wielkość globalnych kosztów generowane przez działalność piracką 
(w  opinii amerykańskiego analityka J.  Burnetta straty wynikające 
z pozaprawnej działalności na morzu wynoszą rocznie około 16 mld 
USD. Rozbieżności jednak w tym względzie są ogromne. W analizach 
napotkać można wyliczenia znacznie różniące się od siebie – od 0, 5 mld 
USD do 50 mld USD)1;

 – błędne założenie, że problem piractwa morskiego można skutecznie 
rozwiązać stosując jedynie metody siłowe;

 – rozwiązanie problemu piractwo możliwa jest tylko wówczas gdy podjęte 
zostaną wielopłaszczyznowe, systematyczne i skoordynowane działania 
zarówno na lądzie, jak i na morzu.

Ze względu na charakter podjętej w niniejszym artykule problematyki, 
przedstawiona zostanie jedynie ta, która odnosi się do działań sił okrętowych 
w ramach operacji antypirackiej na Zatoce Adeńskiej i wodach oblewających 
Somalię. Przedstawione zagadnienia są jednak reprezentatywne również dla 
innych regionów, gdzie występuje zagrożenie atakami pirackimi i zbrojnymi 
napadami na statki.

W latach 2007 – 2011 zaobserwować można było systematyczny wzrost liczby 
aktów piractwa i zbrojnych napadów na statki, natomiast ostatni rok (2012) to 
znaczny (prawie o 1/3) spadek liczby tych pozaprawnych form działalności na 
morzu na wszystkich akwenach morskich.

W tabeli poniżej przedstawiono dane statystyczne odnoszące się do aktów 
piractwa i zbrojnych napadów na statki na wodach Wszechoceanu oraz na akwe-
nach, na których intensywne działania na morzu prowadza międzynarodowe 
zespoły okrętów.

1 M.N. Murphy, Small boats, weak states, dirty money, London 2008, s. 49 – 54.
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Tabela 1. Liczba aktów piractwa i zbrojnych napadów na statki 
w latach 2007 – 2012

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Liczba aktów piractwa i zbrojnych napadów 
na statki na wodach Wszechoceanu 263 293 410 445 439 297

Liczba aktów piractwa i zbrojnych napadów 
na statki na Morzu Czerwonym – – 15 25 39 13

Liczba aktów piractwa i zbrojnych napadów 
na statki na wodach Zatoki Adeńskiej 13 92 117 53 37 13

Liczba aktów piractwa i zbrojnych napadów 
na statki na wodach wokół Somalii 31 19 80 139 160 49

Źródło: opracowanie własne na podstawie, Piracy and armed robbery against ships. Annual report 
2012, ICC International Maritime Bureau, London 2013, s. 5 – 6 oraz Piracy and armed robbery against 
ships. Annual report 2011, ICC International Maritime Bureau, London 2012, s. 5 – 6.

Szczególnie wymowne wydaje się porównanie liczby aktów piractwa i zbroj-
nych napadów na statki, które miały miejsce w latach 2011 i 2012 w wodach 
Morza Czerwonego (trzykrotny spadek), wodach Zatoki Adeńskiej (prawie trzy 
razy mniej) oraz na wodach oblewających Somalię2 (prawie dwa i pół razy mniej).

W ostatnich miesiącach, gdy mowa jest o piratach morskich większość ludzi 
ma jednoznaczne skojarzenie – Somalia. Tymczasem, tak zwani piraci somalijscy 
operują na znacznie większym obszarze (rys. 1). Napady na statki piratów soma-
lijskich mają miejsce nawet 1000 mil morskich (czyli 1 852 km) od wybrzeży 
Somalii.

Jednocześnie w trzech ostatnich latach na wodach tych zintensyfi kowały 
działania siły morskie kilkunastu państw. Zasadniczym celem tych działań 
było zmniejszenie zagrożenia dla transportu morskiego generowane przez tę 
pozaprawną formą działalności na morzu. Prezentowane statystyki mogą suge-
rować, że działania okrętów w ramach operacji antypirackiej, podejmowane 
przez społeczność międzynarodową na Zatoce Adeńskiej i wodach oblewających 
Somalię – w pierwszych dwóch latach były mało skuteczne i dopiero ostatni rok 
przyniósł znaczący postęp w walce z tym zagrożeniem.

Warto jednak zadać sobie pytanie, o ile zwiększyłaby się liczba aktów piractwa 
lub zbrojnych napadów na statki (w szczególności liczba porwanych jednostek 
pływających), gdyby nie obecność okrętów na tych wodach?

2 W dalszej części artykułu obszar ten nazywany będzie wodami somalijskimi.
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Pewną, jakkolwiek przybliżoną, odpowiedzią na tak postawione pytanie, 
może być liczba udaremnionych ataków pirackich. W latach 2010 – 2012 okręty 
prowadzące działania antypirackie w tym regionie udaremniły ponad sto prób 
porwania statków. Z publikowanych statystyk wynika, że od 2009 r. odnotowuje 
się znaczący spadek skuteczności ataków pirackich zakończonych porwaniem 
(spadek z 63% do 30%)3, w kolejnych latach tendencja ta utrzymywała się na 
zbliżonym poziomie.

Co więcej, należy stwierdzić, iż sama obecność okrętów na tych akwenach 
była i nadal jest jednym z istotnych czynników, który wpływał na ograniczenie 

3 J.G. Caramé, Operation Atalanta, CSDP Seminar Spanish Naval Academy, marzec 2010.

Rys. 1. Akweny w regionie Horm of Africa zagrożone działalnością 
piratów somalijskich

Źródło: opracowanie własne.
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aktywności piratów somalijskich. Konkludując można stwierdzić, że gdyby 
w tym rejonie okręty nie prowadziły działań, wówczas skala zagrożenia tą 
pozaprawną formą działalności na morzu byłaby jeszcze większa. Z dużą dozą 
prawdopodobieństwa można stwierdzić, że tendencja wzrostowa liczby aktów 
piractwa i zbrojnych napadów na wodach wokół Somalii, Zatoce Adeńskiej 
utrzymywałaby się na poziomie lat 2008 – 2011.

Systematyka, uwzględniająca wieloaspektowość i  specyfi kę działania sił 
okrętowych w operacjach antypirackich powinna obejmować działania:

 – narodowe;
 – regionalne;
 – ponadregionalne.

Aktualnie na wodach somalijskich operacje antypirackie prowadzą trzy 
zespoły wielonarodowe oraz okręty państw, które nie wchodzą w skład tych 
zespołów.

Jednym z wielonarodowych zespołów okrętów prowadzących działania na 
wodach Zatoki Adeńskiej i wodach oblewających Somalię jest EURO MARFOR 
prowadzący działania w ramach operacji Atalanta.

Operacja Atalanta, zapoczątkowana 8 grudnia 2008 r., jest odpowiedzią Unii 
Europejskiej na systematycznie zwiększającą się liczbę ataków pirackich na 
jednostki pływające, w tym jakże ważnym dla światowej żeglugi morskiej regio-
nie. Siły okrętowe wydzielone do tej operacji antypirackiej osiągnęły gotowość 
operacyjną w lutym 2009 r. Podstawę prawną dla działań okrętów państw Unii 
Europejskiej w tym regionie stanowią rezolucje ONZ 1814, 1816, 1838, 1846 
i 1897.

Atalanta jest to pierwsza operacja morska Unii Europejskiej realizowana 
w ramach European Security and Defence Policy (ESDP), a następnie Common 
Security and Defence Policy (CSDP). Okręty w ramach tej operacji prowadzą 
działania w południowej części Morza Czerwonego, na wodach Zatoki Adeńskiej 
oraz na Oceanie Indyjskim obejmującym Seszele (obszar, na którym operują siły 
EURO MARFOR odpowiada powierzchni Morza Śródziemnego).

Zasadniczymi zadaniami realizowanymi przez okręty i samoloty patrolowe, 
które wydzielone zostały do EURO MARFOR jest:

 – ochrona statków wyczarterowanych na potrzeby World Food Program 
(WFP) dostarczających pomoc humanitarną do Somalii;

 – ochrona innych jednostek pływających na wodach oblewających Somalię;
 – zapobieganie i  zwalczanie piractwa i  zbrojnych napadów na statki 

u wybrzeży Somalii.
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Finansowanie operacji Atalanta opiera się na zasadzie „kto wysyła okręty ten 
ponosi koszty”4. Część kosztów operacji zakwalifi kowano jednak jako koszty stałe 
(np. koszty dowodzenia operacją), które pokrywają solidarnie wszystkie państwa 
członkowskie. Ich wielkość jest proporcjonalna do procentowego wkładu poszczegól-
nych państw do budżetu Unii (koszty te ponoszą nawet unijne państwa śródlądowe, 
wkład Polski to około 200 tys. euro rocznie). Dowodzenia siłami prowadzącymi 
działania w ramach tej operacji odbywa się z Northwood (Wielka Brytania).

Początkowo przewidywano, że operacja będzie trwać jedynie 12 miesięcy, 
jednak od 2009 r. jest ona systematycznie przedłużona o kolejne 12 miesięcy. 
Do połowy 2013 r. na potrzeby operacji okręty i samoloty wydzieliły następujące 
państwa: Belgia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Por-
tugalia, Rumunia, Szwecja, Wielka Brytania oraz Włochy. Ponadto inne państwa 
unijne i państwa nienależące do Unii włączyły wydzielone kontyngenty żołnierzy 
lub okręty do działań w ramach tej operacji, a są to: Chorwacja, Czarnogóra, 
Czechy, Luksemburg, Norwegia oraz Szwajcaria5.

W skład wielonarodowego zespołu okrętów realizującego zadania w ramach 
operacji Atalanta wchodzi od 5 do 10 okrętów bojowych oraz jeden lub dwa 
okręty zabezpieczenia logistycznego. Ponadto działania okrętów wspierane są 
samoloty patrolowych bazowania brzegowego (od 2 do 4). Łącznie w operacji 
Atalanta jednorazowo uczestniczy do 1800 marynarzy6.

Dotychczasowe efekty działalności okrętów w ramach operacji Atalanta 
przedstawione zostały w tabeli 2.

Tabela 2. Efekty działalności operacyjnej okrętów uczestniczących w operacji Atalanta

Liczba 
eskortowanych statków

Wielkość pomocy 
żywnościowej [w tys. ton]

Łącznie w latach 2009–2013 292 (w tym 127 w ramach AMISON) 850

Liczba ujętych piratów w latach 2009–2013 to 149 osób

Pomoc humanitarna dostarczana drogą morską w ramach WFP zapewnia codzienne wyżywienie 1,6 mln 
Somalijczyków 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Key facts and fi gures, http://eunavfor.eu/key-facts-and-
-fi gures/, odczyt z dn. 12.07.2013.

4 Dla przykładu roczne koszty prowadzenia działań okrętów i samolotów państw unijnych 
w operacji Atalanta wyniosły ponad 400 mln euro.

5 W operacji tej nie uczestniczy Polska.
6 European Union Naval Force (EU NAVFOR) Somalia – Operation ATALANTA, http://www.

mschoa.org/on-shore/about-us/eu-operation-atalanta, odczyt z dn. 07.07.2013.
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Łącznie w okresie trwania operacji wzięło w nich udział kilkadziesiąt okrętów 
i samolotów z trzynastu państw.

Kolejnym wielonarodowym zespołem okrętów realizującym zadania opera-
cyjne w rejonie Horn of Africa, jest Combined Task Force 150 (CTF 150). W ostat-
nich latach następujące państwa wydzieliły okręty do tego zespołu: Australia, 
Arabia Saudyjska, Bahrajn, Belgia, Dania, Francja, Filipiny, Grecja, Hiszpania, 
Holandia, Japonia, Jordania, Kanada, Korea Płd, Kuwejt, Malezja, Niemcy, Nowa 
Zelandia, Norwegia, Pakistan, Portugalia, Seszele, Singapur, Tajlandia, Turcja, 
USA, Wielka Brytania, Włochy oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie7.

Do wydarzeń z 11 września 2001 r. CTF 150 tworzyły jedynie okręty amery-
kańskie, sam zespół podporządkowany był US Naval Forces Central Command. 
Po 11 września CTF 150 przekształcony został w wielonarodowy zespół okrętów. 
Obszar działania okrętów zespołu obejmuje: Zatokę Adeńska i Omańską, Morze 
Arabskie, Czerwone, północną część Oceanu Indyjskiego – bez Zatoki Perskiej. 
Obszar ten to około 6,2 mln km2, a obejmuje on ważne skrzyżowanie szlaków 
przewozu ropy naft owej i gazu ziemnego.

W pierwszym okresie przed okrętami zespołu postawiono następujące 
zadania: zwalczanie terroryzmu i  przemytu8, realizowanie przedsięwzięć 
prowadzących do zwiększenia bezpieczeństwa żeglugi morskiej oraz poszano-
wania prawa międzynarodowego na wodach uznanych za obszar operacyjnego 
działania zespołu. Pierwotnie okręty nie prowadziły działań o charakterze 
antypirackim. Systematycznie wzrastająca aktywność piratów sprawiła jednak, 
że zadania antypirackie zostały włączone do zadań realizowanych przez okręty 
zespołu.

Do momentu rozpoczęcia działań wielonarodowego zespołu EURO MAR-
FOR okręty CTF 150 zapewniały również ochronę statków dostarczających 
pomoc humanitarna w  ramach WFP. Ważną inicjatywą, której celem było 
zwiększenie bezpieczeństwa żeglugi w tym regionie było ustanowienie 28 sierp-
nia 2008 r. na wodach Zatoki Adeńskiej Maritime Security Patrol Area (MSPA). 
Okręty CTF 150 prowadząc służbę patrolową wewnątrz tego obszaru zapewniają 
tym samym bezpieczne przejście jednostek pływających zalecanymi szlakami 
żeglugowymi na Zatoce Adeńskiej.

7 Opracowano na podstawie: http://combinedmaritimeforces.com/about/, odczyt z dn. 14.07.2013.
8 Dla przykładu 7 czerwca 2009 r. okręty wchodzące w skład CTF 150 przechwyciły przemyt 10 

ton narkotyków o wartości czarnorynkowej 70 mln USD.
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Rysunek 2. Maritime Security Patrol Area (MSPA) na wodach Zatoki Adeńskiej

Źródło: http://gcaptain.com/maritime/blog/ukmto-transit-corridor/, odczyt z dn. 14.01.2010. 

8 stycznia 2009 r. utworzony został CTF 151, podporządkowany US Central 
Command. Zasadniczym powodem utworzenia niniejszego zespołu była chęć 
wsparcia operacji antypirackiej prowadzonej na wodach Zatoki Adeńskiej, 
Morza Arabskiego, Morza Czerwonego i Oceanu Indyjskiego przez okręty 
innych państw. W skład sił tworzących CTF 151 wchodzą okręty z następują-
cych państw: Australii, Danii, Korei Płd., Singapuru, USA, Turcji oraz Wielkiej 
Brytanii. Zadania realizowane przez okręty tworzące CTF 151 są bardzo zbliżone 
do tych, które realizują okręty CTF 150.

Rozpatrując natomiast udział okrętów Sojuszu Północnoatlantyckiego 
w szeroko rozumianych działaniach antypirackich, należy podkreślić, iż ich 
podstawę stanowią stałe zespoły SNMG-1 i SNMG-2 (Standing NATO Response 
Force Maritime Group) wchodzące w skład sił odpowiedzi Sojuszy.

Sojusz Północnoatlantycki już w połowie 2008 r. rozpoczął działania anty-
piracki na wodach somalijskich. O formalnym jednak zaangażowaniu NATO 
możemy mówić od dnia 28 października 2008 r., kiedy to zapoczątkowano ope-
rację Allied Provider. Działania w ramach tej operacji prowadziły cztery okręty 



118 Tomasz Szubrycht

(z Grecji, Turcji, Wielkiej Brytanii i Włoch) tworzące SNMG-2. Początkowo 
zasadniczym zadaniem zespołu była ochrona statków dostarczających pomoc 
humanitarną do Somalii w ramach WFP. Operacja Allied Provider zakończona 
została 12 grudnia 2008 r.

Po jej zakończeniu okręty Sojuszy kontynuowały działania antypirackie 
w ramach operacji Allied Protector, która trwała od 29 marca do 17 sierpnia 
2009 r. W operacji tej uczestniczyły zarówno okręty SNMG-1, jak i SNMG-2. 
Łącznie w operacji Allied Protector uczestniczyło 10 okrętów z Grecji, Hiszpanii, 
Holandii, Kanady, Portugalii, Turcji, USA, Wielkiej Brytanii i Włoch. Zadania, 
jakie postawiono okrętom zostały rozszerzone w stosunku do tych, które realizo-
wane były w ramach operacji Allied Provider. Zadania te to: ochrona jednostek 
pływających przed atakami pirackimi oraz zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi 
w IRTC – Internationally Recommended Transit Corridor (na Zatoce Adeńskiej), 
prowadzenie rozpoznania pozwalające na stworzenie obrazu sytuacji nawodnej 
w regionie, a także demonstracja bandery, której celem jest zademonstrowanie 
woli Sojuszu dla likwidacji zagrożenia aktami piractwa.

Operacja Ocean Shield, która rozpoczęła się bezpośrednio po zakończeniu 
operacji Allied Protector, tj. 17 sierpnia 2009 r. i trwa do dnia dzisiejszego. W ope-
racji tej rotacyjnie udział biorą zespoły SNMG-1 i SNMG-2. Do zasadniczych 
celów tej operacji zaliczyć należy: wsparcie i udzielanie szeroko pojmowanej 
pomocy państwom regionu w rozwoju ich zdolności do zwalczania piractwa 
oraz trwałe rozwiązanie problemu zagrożenia bezpieczeństwa żeglugi w tym 
regionie. Realizowane zadania to: ochrona jednostek pływających, ochrona 
statków dostarczających pomoc humanitarną do Somalii w ramach WFP, jak 
również minimalizowanie zagrożenia aktami piractwa i zbrojnymi napadami 
na statki. Zadania te są więc zbliżone do tych, które realizowane były w ramach 
operacji Allied Protector.

Do czerwca 2013 r. w operacji udział wzięło łącznie 43 okręty, które zostały 
wydzielone z sił morskich następujących państw: Danii (5 okrętów), Grecji (2), 
Holandii (6), Kanady (1 okręt), Portugalii (2), Turcji (5), USA (11), Włoch (6), 
Wielkiej Brytanii (5)9.

Podsumowując analizę obecności militarnej na wodach somalijskich należy 
podkreślić, że aktualnie oprócz wymienionych wielonarodowych zespołów 
okrętów działania w ramach zwalczania piratów prowadzą również okręty 

9 Opracowano na podstawie: http://www.mc.nato.int/about/Pages/Operation%20Ocean%20
Shield.aspx, odczyt z dn. 14.07.2013.
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następujących państw: Arabii Saudyjskiej, Chin, Indii, Iranu, Japonii, Korei 
Południowe, Malezji oraz Rosji.

Jakkolwiek okręty tych państw prowadzą działania samodzielne, to jednak 
w ostatnich miesiącach zaobserwować można zacieśniająca się współpracę okrę-
tów z tych państw z zespołami wielonarodowymi operującymi w tym rejonie.

Może rodzić się pytanie: dlaczego poszczególne państwa decydują się na 
wysłanie okrętów często w region znacznie oddalony od ich wybrzeży? Otóż 
okazuje się, że każde państwo kieruje się odmienną motywacją. Najczęściej są 
to powody polityczne, gospodarcze lub militarne. Komodor Davidson z kana-
dyjskiej marynarki wojennej stwierdził, że „[…] udział kanadyjskich okrętów 
na wodach somalijskich ma pokazać, że interesów kanadyjskich nie można 
utożsamiać jedynie z Afganistanem, występują one również na innych akwenach 
morskich na świecie”10.

W przypadku Chin obecność okrętów tego państwa podyktowane jest nie 
tylko obawą o utratę wpływów w Afryce, ale spowodowane było urażeniem 
mocarstwowej dumy Chin po porwaniu statku De Xin Hai. W przypadku 
innych państw obecność sił okrętowych wynika między innymi z konieczności 
zapewnienia bezpieczeństwa statków noszących banderę tego państwa lub 
stanowiących własność podmiotów tego państwa.

Warto zauważyć, że wielkość sił wydzielonych do operacji antypirackich nie 
jest proporcjonalna do potencjału sił morskich, jakim dysponuje dane państwo. 
Oczywiście należy podkreślić, że gdy mowa o wydzielonych siłach należy rozu-
mieć, że są to okręty, samoloty patrolowe lub żołnierze sił specjalnych. W opera-
cjach antypirackich na wodach somalijskich uczestniczą nie tylko potęgi morskie, 
ale również państwa nadbrzeżne średniej wielkości i małe państwa nadbrzeżne 
(Chorwacja i Czarnogóra). Zaskoczeniem jednak dla wielu osób może być fakt, 
iż do działań tych aktywnie włączyły się również państwa śródlądowe (Szwajcaria 
czy Czechy).

Realizacja zadań w ramach operacji antypirackiej związana jest zazwyczaj 
z koniecznością rozwiązania wielu delikatnych kwestii natury politycznej, praw-
nej, operacyjnej oraz logistycznej.

Wydawać by się mogło, że w przypadku zagrożenia piractwem oczywistym 
wydaje się współpraca międzynarodowa. Okazuje się jednak, że animozje lub 
rywalizacja polityczna i militarna stanowią istotną przeszkodę dla wspólnych 
działań wielu państw. Intensywność współpracy międzynarodowej jest wypad-

10 J.C. Newell, Canadian Operation around Somalia, „Jane’s Defence Weekly”, 17.09.2008.
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kową kilku czynników. Między innymi uzależniona jest od skali zagrożenia, 
charakteru działań pirackich, uwarunkowań politycznych i wzajemnych relacji 
państw nabrzeżnych w danym regionie, intensywności żeglugi na danym akwenie 
oraz znaczenia danego akwenu dla światowej żeglugi morskiej.

Przykładem, jak istotną rolę może odgrywać czynnik polityczny jest odmowa 
współpracy oraz brak zgody części państw położonych w rejonie Cieśniny 
Malakka, na podjęcie przez okręty amerykańskie działań antypirackich na tym 
akwenie. Powodem tej z pozoru nieracjonalnej postawy były obawy, że obecność 
okrętów przełoży się bezpośrednio na zwiększenie amerykańskich wpływów 
politycznych w tym regionie. Można zatem stwierdzić, że polityka wzięła górę 
nad bezpieczeństwem żeglugi w tym kluczowym, dla światowego transportu 
morskiego, regionie. Obawy i polityczne uprzedzenia w stosunku do USA spra-
wiła jednak, że państwa tego regionu przełamały wzajemne niechęci i ostatecznie 
zintensyfi kowały wspólne działania antypirackie.

Równie istotną determinantą skuteczności działań okrętów są przepisy prawa 
(międzynarodowego oraz krajowego).

Oceniając, z punktu prawa międzynarodowego, praktyczną działalność 
poszczególnych państw oraz NATO i UE zaobserwować można swoistą „niechęć” 
do pełnego egzekwowania obowiązujących przepisów prawa. Taka postawa 
poszczególnych podmiotów zaangażowanych w zwalczanie piractwa wynika 
z szeregu uwarunkowań zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Należy 
przypomnieć, że okręty muszą przestrzegać nie tylko przepisów prawa między-
narodowego, ale również prawa krajowego.

Dla przykładu, w większości państw unijnych oraz części państw Sojuszu 
obowiązuje zasada, że nie można przekazywać pojmanych piratów do kraju, 
w którym: obowiązuje kara śmierci, w stosunku do którego istnieją uzasadnione 
obawy, że nie przestrzega ono praw człowieka lub nie gwarantuje uczciwego 
procesu karnego. W przypadku regionów, w których zagrożenie piractwem jest 
szczególnie duże takie obawy w stosunku do wielu państw regionu wydają się 
szczególnie uzasadnione. Generalnie państwa, które aktywnie włączyły się do 
zwalczania piractwa, nie są również skłonne stawiać pojmanych piratów przed 
własnym wymiarem sprawiedliwości.

Przez wielu niedocenianym, znacznie jednak utrudniającym walkę z piratami, 
aspektem jest problem udowodnienia piractwa. Okazuje się, że udowodnienie 
piractwa jest łatwe jedynie w przypadku ujęcia sprawców na gorącym uczynku 
lub zdobyciu „twardych” dowodów przestępczej działalności (dokumentacja 
fotografi czna, fi lmowa czy zeznania świadków).
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Z prawnego punktu widzenia zatrzymanie łodzi, na której znajduje się broń 
i wyposażenie wykorzystywane do ataków pirackich nie jest wystarczającym 
dowodem na piracką działalność załogi zatrzymanej jednostki.

Co w takim przypadku może zrobić załoga okrętu, która zatrzymała taką 
jednostkę? Może wyrzucić do wody broń i sprzęt, który może posłużyć do ataków 
pirackich, a załogę wypuścić. Tak więc w wielu przypadkach to brak woli poli-
tycznej utrudnia „krępuje ręce” marynarzom okrętów prowadzących działania 
antypirackie. Panuje zgodna opinia, iż istniejące normy prawa międzynarodo-
wego pozwalają na skuteczne zwalczanie tego procederu. Ze smutkiem należy 
stwierdzić, że istniejące zapisy prawa międzynarodowego to jedno, natomiast ich 
egzekwowanie stanowi odmienny problem.

Z perspektywy tylko kilku ostatnich miesięcy można przytoczyć wiele przykła-
dów jak w praktyce wygląda stosowanie postanowień prawa międzynarodowego. 
W dniu 20.09.2009 r. statek portugalski pływający pod banderą Antigua i Bar-
buda, po zaatakowaniu przez piratów nadał sygnał wzywania pomocy i podjął 
działania, które miały uniemożliwić piratom opanowanie statku. Piraci przez 40 
minut nie byli w stanie wejść na pokład atakowanego statku. Ostatecznie piraci 
zostali odstraszeni przez japoński samolot patrolowy. Jednocześnie śmigłowiec 
z niemieckiej fregaty rozpoczął śledzenie statku pirackiego. Ostatecznie grupa 
abordażowa z australijskiej fregaty Toowoomba stwierdziła obecność na pokładzie 
podejrzanej jednostki 8 Somalijczyków, którzy dysponowali 6 karabinami AK 47 
oraz granatnikiem RPG. Marynarze z australijskiej fregaty po skonfi skowaniu 
broni zwolnili zatrzymanych Somalijczyków, ponieważ podczas ataku na portu-
galski statek nie użyli oni broni palnej. Co więcej, wszystkie działania podjęte przez 
Australijczyków były zgodne z zasadą disrupt (przerwanie i uniemożliwienie).

U wielu osób, takie działania wzbudzają jednak wiele wątpliwości i poddają 
w wątpliwość skuteczność podejmowanych działań mających na celu zwalczanie 
piractwa.

Oceniając działania skierowane przeciwko piratom somalijskim należy 
stwierdzić, że w praktyce działania okrętów sprowadzają się nie do zwalczania 
piractwa, ale do obrony i ochrony statków handlowych prowadzących żeglugę 
w tym rejonie – mają więc one charakter pasywny. Wynika to przede wszystkim 
z zasady deter and disrupt (przerwanie i odstraszanie) nie zaś z zasady deter, 
disrupt and combat11.

11 W dniu 2 marca 2010 r. duński okręt dowodzenia i wsparcia logistycznego Absalon przechwycił, 
a następnie zatopił w pobliżu wybrzeży Somalii piracki statek transportujący broń oraz zaopatrzenie 
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Na przeciwległym biegunie znajdują się żądania bardziej zdecydowanych 
działań, prof. S. Goplan z University of Ireland twierdzi, że jedynym skutecznym 
sposobem zwalczania piratów somalijskich jest użycie broni (zatapianie jedno-
stek pirackich, eliminowanie piratów, niszczenie ich baz lądowych). Twierdzi 
on, że pozwala na to Rezolucja ONZ z grudnia 2008 r. Ponadto twierdzi on, 
że działania sił morskich wszystkich państw operujące w tym regionie cechuje 
niezdecydowanie, brak konsekwencji oraz asekuranctwo12.

Należy jednak pamiętać, iż pełne wdrożenie zasady deter, disrupt and combat 
wiąże się ze zwiększonym prawdopodobieństwem wystąpienia tak zwanych strat 
niezamierzonych.

W rzeczywistości okręty dysponują stosunkowo krótkim czasem na podjęcia 
działań przeciwko piratom atakującym jednostkę pływającą. Średni czas, jaki 
upływa od momentu rozpoczęcia ataku do opanowania statku przez piratów 
wynosi około 20 minut. Oczywiście załoga atakowanego statku swoimi działa-
niami może sprawić, że czas ten będzie dłuższy, a tym samym zwiększy szanse 
na podjęcie skutecznego przeciwdziałania przez okręty. Podkreślić należy, że 
obowiązuje zasada, iż okręty nie podejmują (lub podejmują jedynie w wyjątko-
wych sytuacjach13) próby siłowego odbicia jednostki zajętej przez piratów. Jest to 
spowodowane obawami o bezpieczeństwo przetrzymywanej załogi. Co więcej, 
obowiązująca taktyka okrętów Sojuszu opiera się na założeniu, by swoimi dzia-
łaniami nie doprowadziły one do wzrostu bezwzględności i brutalności piratów.

Kolejną determinantą wpływająca na skuteczność działań w ramach operacji 
antypirackich jest nieadekwatność wyposażenia i uzbrojenia współczesnych 
okrętów do takich działań. Uzbrojenie torpedowe, rakietowe (rakiety „woda–
–woda” czy „woda–powietrze”) nie jest przeznaczone do zwalczaniu małych 
szybkich łodzi motorowych czy jednostek rybackich służących piratom jako 
statki-matki. Do zwalczania takich jednostek najbardziej skutecznym jest 
uzbrojenie artyleryjskie (artyleria średniego i małego kalibru), wielkokalibrowe 
karabiny maszynowe oraz non lethal weapon14.

dla piratów somalijskich. Los załogi zatopionej jednostki jest nieznany. Zob. Duński okręt zatopił 
somalijskich piratów, http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/ 1,80575,7617300, Dunski_okret_za-
topil_somalijskich_piratow.html., odczyt z dn. 22.02.2010.

12 M. Rockman, Calls mount for naval forces to use lethal weapon against pirates, „Lloyd’s List”, 
21.01.2010, s. 1.

13 W okresie ostatnich kilkunastu miesiącu odnotowano jedynie trzy przypadki siłowego odbicia 
statku opanowanego przez piratów. Działania takie podjęli Amerykanie, Francuzi i Duńczycy. 

14 Norweska fregata Fridtjof Nansen przed wydzieleniem do sił prowadzących działań w rejonie 
Somalii przeszła modernizację, która zamknęła się sumą 14 mln USD. W ramach modernizacji fregata 
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Czynnikiem, w znaczący sposób wpływającym na obniżenie skuteczności 
działania okrętów jest w wielu przypadkach brak współpracy armatorów i kapita-
nów statków. Okazuje się, że czynnik ekonomiczny w wielu przypadkach sprawia, 
iż kapitanowie części statków lekceważą rekomendacje nie tylko organizacji 
międzynarodowych, ale również dowódców okrętów lub zespołów okrętów 
odnoszące się do zasad żeglugi w rejonach o wysokim poziomie zagrożenia 
piractwem.

Dla przykładu, podczas żeglugi przez Zatokę Adeńską około 25% statków 
nie zgłasza swojego przejścia do Maritime Security Centre (Horn of Africa) – 
MSC(HOA). W  efekcie 7 z  8 porwanych statków nie poinformowało UK 
Maritime Trade Operation o swoim przejściu przez ten akwen, a co więcej żaden 
z 8 porwanych statków nie został zarejestrowany w MSC(HOA). Na 15 tys. statków 
natomiast, które zgłosiły do MSC(HOA) swoje przejście tylko 2 zostały porwane 
przez piratów (jeden z tych statków nie przestrzegał otrzymanych zaleceń).

Ostatnim elementem, który należy rozważyć jest problem zabezpieczenia 
logistycznego okrętów biorących udział w operacji antypirackiej. Zabezpieczenie 
logistyczne okrętów prowadzących działania w Zatoce Adeńskiej i u wybrzeży 
Somalii opiera się bądź o okręty zabezpieczenia logistycznego lub wybrane porty 
regionu. W przypadku operacji Atalanta oraz Allied Provider, Allied Protector, 
Ocean Shield są to następujące porty: Dżibuti, Mombasa (Kenia), Salalah (Oman) 
oraz Victoria (Seszele). Poziom i standard jednak tego zabezpieczenia pozostawia 
wiele do życzenia. Przykładem technicznego poziomu tego zabezpieczenia jest 
rysunek 3. Należy podkreślić, iż zabezpieczenie logistyczne stanowi istotne 
wyzwanie dla sił prowadzących działania na wodach somalijskich.

Mimo zastrzeżeń co do skuteczności okrętów, społeczność międzynaro-
dowa docenia wysiłek państw wydzielających okręty do prowadzenia działań 
w ramach operacji antypirackiej. Dowodem na to może być przyznanie przez 
IMO certifi cates of commendation dowódcom wszystkich okrętów biorących 
udział w operacji antypirackiej. Wyróżnienie to otrzymali przedstawiciele sił 
morskich: Australii, Kanady, Chin, Danii, Francji, Niemiec, Grecji, Indii, Iranu, 
Włoch, Japonii, Malezji, Holandii, Portugalii, Korei Płd., Rosji, Arabii Saudyjskiej, 
Singapuru, Hiszpanii, Szwecji, Turcji, USA, Wielkiej Brytanii15.

wyposażona została między innymi w dwie szybkie łodzie motorowe, 4 x 12,7 mm zdalnie kierowane 
karabiny maszynowe Sea Protektor, 2 x LRAD, kamery na podczerwień (dokumentacja) rozbudo-
wanie systemów łączności.

15 News, Bravery and anti-piracy honours at the IMO, „Safety at Sea International”, styczeń 2010, 
s. 4 – 5.
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Rys. 3. Techniczne standardy zabezpieczenia logistycznego w Dżibuti

Źródło: J.G. Caramé, Operation Atalanta, CSDP Seminar Spanish Naval Academy, 2010.

Przedstawione w  niniejszej publikacji rozważania ukazują jak złożone 
wyzwania towarzyszą okrętom prowadzącym działania w ramach operacji 
antypirackich. Należy jednoznacznie podkreślić, iż ograniczenie aktywności 
społeczności międzynarodowej jedynie do działań o charakterze militarnym jest 
tylko półśrodkiem, który ogranicza skutki nie likwidując przyczyn.W przypadku 
piractwa somalijskiego bez konsekwentnie i długoterminowo realizowanych 
działań politycznych (pomoc w utworzeniu stabilnych władz), ekonomicznych 
(pomoc w odbudowie ekonomicznej), prawnych (egzekwowanie poszanowania 
prawa przez podmioty z innych państw prowadzących bezprawne działania 
na wodach somalijskich) oraz militarnych może sprawić, że zagrożenie aktami 
piractwa ograniczone zostanie do akceptowalnego poziomu.
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WYPRACOWANE W OKRESIE ZIMNEJ wojny założenia strategii oraz planowania 
nuklearnego Stanów Zjednoczonych opierały się na powszechnym wówczas 
przekonaniu o ekspansywnej naturze ideologii komunistycznej, a co za tym 
idzie nieuchronności konfl iktu zbrojnego ze Związkiem Radzieckim. Zamknięty 
charakter systemu radzieckiego i związany z tym niedobór rzetelnych informacji 
co do rzeczywistych zamiarów Kremla skutkowały jeszcze większą wrogością 
i nieufnością w relacjach z Waszyngtonem. Brak wzajemnych kontaktów, przede 
wszystkim na najniższym szczeblu, w połączeniu z odmiennością kulturową 
i ideologiczną umożliwiały formułowanie planów, które w swoich skrajnych 
odmianach zakładały unicestwienie całego społeczeństwa radzieckiego. 
Konieczność użycia broni nuklearnej w ewentualnym konfl ikcie z ZSRR była 
niemal powszechnie akceptowana przez amerykański aparat biurokratyczny i siły 
zbrojne, jednak nawet w zimnowojennych realiach wydawała się ona niewspół-
mierna do oczekiwanych rezultatów. Ostatecznie bowiem, jak w 1990 r. zauważył 
Sir Michael Quinlan, ówczesny brytyjski podsekretarz stanu ds. obrony, „wojna 
nuklearna jest czystym absurdem […] Nie ma w zasadzie jakiegokolwiek racjo-
nalnego powodu, jakichkolwiek okoliczności, w których ktokolwiek wszczynałby 
wojnę nuklearną pomiędzy mocarstwami nuklearnymi” [tłum. własne]1.

Upadek ZSRR i zakończenie zimnej wojny spowodowały, że prawdopodo-
bieństwo wojny nuklearnej pomiędzy Wschodem i Zachodem jeszcze bardziej 
zmalało. W przeciwieństwie do poprzedniej epoki, naznaczonej przez ciągłą 
rywalizację pomiędzy dwoma blokami politycznymi, potrzeba zapewnienia 
bezpieczeństwa i stabilizacji sprawiały, że w nowych warunkach zarówno USA, 
jak i demokratyczna Rosja miały zdecydowanie więcej powodów do współpracy2. 
W istocie zmiany na światowej scenie geopolitycznej były tak głębokie, że 
uzasadniały sformułowanie w 1989 r. przez Francisa Fukuyamę tezy mówiącej 
o tym, że wraz z upadkiem komunizmu oraz triumfem liberalnej demokracji 
mamy do czynienia z końcem historii, rozumianej przez niego jako „ideolo-
gicznej ewolucji ludzkości”3. Zgodnie z jego teorią, odwołującą się do idei Hegla 
z początku XVIII w., przyjęcie przez byłe państwa komunistyczne systemu 
demokracji i wolnego handlu oznaczało, że „ekonomiczny i polityczny liberalizm 

1 M. Quinlan, Nuclear Weapons and the Abolition of War, „International Aff airs” 1991, nr 67, vol. 2, 
s. 297.

2 J. Mueller, Th e Catastrophe Quota: Trouble Aft er the Cold War, „Journal of Confl ict Resolution” 
1994, vol. 38, Nr 3, s. 362 – 363; W. Walker, Nuclear Order and Disorder, „International Aff airs” 2000, 
vol. 76, nr 4, s. 710. 

3 F. Fukuyama, Th e End of History?, „National Interest”, lato 1989, s. 4.
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jest najdoskonalszą, końcową formą sprawowania rządów ludzkości”4. Działania 
podejmowane w imię wielkich ideologii miały teraz zostać zastąpione przez 
kalkulacje ekonomiczne, rozwiązywanie problemów technicznych i ochronę 
środowiska naturalnego. Duże znaczenie miało mieć także zaspokajanie coraz 
bardziej wyszukanych potrzeb konsumenckich.

Koniec historii Fukuyamy spotkał się z dość ostrą krytyką, inspirowaną 
głównie przez wojny bałkańskie w latach 1991–1995 oraz wzrost nastrojów 
nacjonalistycznych w niektórych państwach Europy. Jednym z ważniejszych 
przeciwników teorii końca historii był Samuel P. Huntington. W swoim słynnym 
eseju z 1993 r. postuluje on, że „miejsce polityki i ideologii zajmą w przyszło-
ści starcia pomiędzy cywilizacjami, których źródłem będą różnice kulturowe 
oraz podziały religijne”5. Spór o trafność wizji Fukuyamy pomiędzy fi lozofami 
i socjologami toczy się do dzisiaj i jako taki wybiega poza tematykę niniejszej 
pracy. Wydaje się jednak, że postępująca globalizacja, wraz z towarzyszącą jej 
konwergencją społeczeństw, przynajmniej w państwach tzw. bogatej północy, 
istotnie ograniczyła, jeżeli nie wyeliminowała całkowicie prawdopodobieństwo 
konfl iktów zbrojnych pomiędzy rozwiniętymi krajami6.

Do podobnych wniosków doszedł John Mueller, który w 1989 r. prokla-
mował „przestarzałość wojny” (obsolescence of war) oraz zwycięstwo dążeń do 
rozwoju gospodarczego nad zbrojnym rozwiązywaniem sprzecznych interesów. 
Według Muellera „podstawowym celem każdego państwa jest dobrobyt i wzrost 
gospodarczy, a wojna jest wyraźnie sprzeczna z osiągnięciem tych zamiarów”7. 
Choć niektóre tezy Muellera, zwłaszcza dotyczące przyczyn pokojowego prze-
biegu zimnej wojny budzą sporo kontrowersji, faktem jest, że po zakończeniu 
II wojny światowej większość wojen miała charakter wewnętrzny i dotyczyła 

4 Według Hegla, ewolucja form ludzkiego społeczeństwa nie jest procesem nieskończonym, ale 
ma swój wyraźny fi nał, który nastąpi wtedy, kiedy najważniejsze potrzeby człowieka zostaną zaspo-
kojone. Liberalna demokracja, zdaniem Fukuyamy, stwarza właśnie taką szansę, zob. F. Fukuyama, 
Koniec Historii, Poznań 1996, s. 9 – 10.

5 S.P. Huntington, Th e Clash of Civilizations?, „Foreign Aff airs” 1993, vol. 72, nr 3, s. 25.
6 M. Pietraś, Paradygmat globalizacji in statu nascendi, [w:] Porządek międzynarodowy u progu 

XXI wieku: wizje – koncepcje – paradygmaty, red. R. Kuźniar, Warszawa 2005, s. 168 – 170. Jednym 
z czynników wpływających na zanik wojen pomiędzy państwami wysoko rozwiniętymi jest wspólny 
system wartości i demokratyczna forma rządów w większości z nich. Szerzej na ten temat zob. 
J.M. Owen, How Liberalism Produces Democratic Peace, „International Security” 1994, vol. 19, nr 2, 
s. 87 – 125. 

7 J. Mueller, Retreat from Doomsday: the Obsolescence of Major War, New York 1996, s. 219. 
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krajów trzeciego Świata8. Ponieważ państwa w coraz większym stopniu dążą do 
bogacenia się. Status, jaki mają, wynika w większym stopniu z ich wydajności 
ekonomicznej, aniżeli z imperializmu, możliwości militarnych czy zwycięstwa 
w konfl ikcie zbrojnym9. Znamienne, że wielcy przegrani drugiej wojny światowej, 
czyli Niemcy i Japonia, choć nie posiadają potężnych armii, cieszą się powszech-
nym uznaniem i prestiżem na arenie międzynarodowej właśnie ze względu na 
ich sukcesy gospodarcze10.

Ograniczenie roli broni nuklearnej jako symbolu statusu i potęgi państwa 
po zakończeniu zimnej wojny przedstawił także Joseph S.  Nye. Stwierdza 
on, że „rosnąca współzależność w sferze ekonomii, ekologii i bezpieczeństwa 
wyraźnie zredukowała użyteczność broni nuklearnej jako źródła siły, zwłaszcza 
jeżeli weźmie się pod uwagę ryzyko globalnego skażenia promieniotwórczego. 
[…] Użycie siły dla osiągnięcia zysków ekonomicznych jest zbyt niebezpieczne 
dla nowoczesnych mocarstw”11. Z kolei według T.V. Paula, pozycja i wpływy 
Stanów Zjednoczonych w nowej rzeczywistości politycznej po upadku ZSRR 
wynikają głównie z ich możliwości ekonomicznych, dominacji w dziedzinie 
broni konwencjonalnych oraz zdolności do integracji pozostałych państw wokół 
amerykańskiego systemu wartości12.

Istotnym czynnikiem wpływającym na zmniejszenie roli broni nuklearnej jest 
również coraz silniejsze oddziaływanie zakazów normatywnych, w tym przede 

8 Dla przykładu w 1996 r. wszystkie konfl ikty, za wyjątkiem jednego, miały charakter wewnętrzny. 
Na 24 konfl ikty zbrojne prowadzone w 1997 r. tylko jeden dotyczył państw europejskich, 9 toczyło 
się w Azji, 8 w Afryce, a 4 na Bliskim i Środkowym Wschodzie, zob. Zapobieganie konfl iktom, Pod-
ręcznik SIPRI-UNESCO, Warszawa 2000, s. 24 – 27. 

9 Zob. R. Cooper, Th e Post Modern State and the World Order, London 2000, s. 27 – 28.
10 Zob. J. Mueller, Policy Principles for Unthreatened Wealth-Seekers, „Foreign Policy” 1996, nr 102, 

s. 25 – 27; S. Huntington, Why International Primacy Matters, „International Security” 1993, vol. 17, 
nr 4, s. 72 – 81; J. Mackby, W. Slocombe, Germany: Th e Model Case, A Historical Imperative, [w:] Th e 
Nuclear Tipping Point. Why States Reconsider Th eir Nuclear Choices, red. K.M. Campbell, R.J. Einhorn, 
M.B. Reiss, Washington 2004, s. 210. 

11 J.S. Nye, Bound to Lead: Th e Changing Nature of American Power, New York 1990, s. 188 – 189. 
Zob. też: idem, Limits of American Power, „Political Science Quarterly” 2002 – 2003, vol. 117, nr 4, 
s. 545 – 551. 

12 T.V. Paul, Power, Infl uence and Nuclear Weapons, [w:] Th e Absolute Weapon Revisited. Nuclear 
Arms and the Emerging International Order, red. T.V. Paul, R.J. Harknett, J.J. Wirtz, Michigan 2000, 
s. 26. Szerzej na temat niewielkiego wpływu broni nuklearnej na prestiż państwa zob. J. Mueller, 
Atomic Obsession. Nuclear Alarmism from Hiroshima to Al-Qaeda, New York 2010, s. 105 – 108; 
J. Hymans, Psychology of Nuclear Proliferation: Identity, Emotions, and Foreign Policy, New York 2006, 
s. 211 – 212. 
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wszystkim tabu nuklearnego. Broń nuklearna nie może już też być w łatwy 
sposób wykorzystywana jako instrument siły lub wpływu politycznego. Po 
zakończeniu rywalizacji zimnowojennej logika odstraszania nuklearnego oraz 
znaczenie broni masowego rażenia znacznie osłabły, głównie ze względu na zanik 
wrogości pomiędzy obiema stronami13.

Procesy globalizacji i związana z tym współzależność polityczna i ekono-
miczna sprawiają, że tradycyjne instrumenty polityki międzynarodowej, w tym 
przede wszystkim siła militarna, odgrywają coraz mniejszą rolę14. Rośnie nato-
miast znaczenie zjawisk i procesów transnarodowych, dotyczących głównie 
kwestii gospodarczych i społecznych, ale także zwalczania przestępczości czy 
walki z ociepleniem klimatu. Jak zatem zauważa Mueller, „według konwencjo-
nalnych standardów [po zakończeniu zimnej wojny – tłum.] żyjemy w świecie 
bez poważniejszych i palących problemów. Z wojskowego punktu widzenia, 
kraje rozwinięte cieszą się stabilnością, a wojna pomiędzy Rosją i Stanami Zjed-
noczonymi jest tak samo prawdopodobna, jak między USA i Kanadą. W ciągu 
ostatnich kilku lat świat cofnął się od zagłady tak bardzo, że pojęcie to, niegdyś 
tak popularne, stało się obecnie dość osobliwe”15. Również zdaniem Lawren-
ce’a Freedmana przekształcenia światowego systemu bezpieczeństwa po 1991 r., 
zarówno te związane z rozprzestrzenianiem się demokracji, współzależnością 
i rozwagą wymuszoną przez wolny handel, jak i wynikające z rewolucji w spra-
wach wojskowych (Revolution in Military Aff airs – RMA), są na tyle poważne, 
że czynią z broni nuklearnej instrument przeszłości16.

Choć globalizacja oddziałuje z różnym nasileniem na poszczególne kraje 
i regiony świata, nie ulega wątpliwości, że objęła one swoim zasięgiem także 
najważniejsze z punktu widzenia amerykańskiej polityki nuklearnej państwo 
świata, czyli Federację Rosyjską. Trwający od 1991 r. proces demokratyzacji 
Rosji wraz z kolejnymi reformami gospodarczymi nie doprowadziły jeszcze do 

13 T.V. Paul, op.cit., s. 32. Na temat wątpliwości co do roli broni nuklearnej po zakończeniu zimnej 
wojny zob. też: M.J. Mazarr, Nuclear Weapons aft er the Cold War, „Washington Quarterly” 1992, 
vol. 15, nr 3, s. 185 – 201; S.J. Cimbala, Nuclear Weapons in the New World Order, „Journal of Strategic 
Studies” 1993, vol. 16, nr 2, s. 173 – 199; I.H. Daalder, What Vision for the Nuclear Future?, „Washington 
Quarterly” 1995, vol. 18, nr 2, s. 127 – 142.

14 S. Kay, Globalization, Power and Security, „Security Dialogue” 2004, vol. 35, nr 1, s. 13 – 20. 
15 J. Mueller, Th e Escalating Irrelevance of Nuclear Weapons, [w:] Th e Absolute Weapon Revisited…, 

op.cit., s. 83 – 84.
16 L. Freedman, Revolution in Strategic Aff airs, „Adelphi Paper” 1998, vol. 38, nr 318, s. 73 – 78; 

idem, Military Power and Political Infl uence, „International Aff airs” 1998, vol. 74, nr 4, s. 778. 
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przekształcenia jej w nowoczesne państwo prawa, jednak fakt, że Moskwa nie 
rezygnowała ze starań o członkostwo w Światowej Organizacji Handlu (World 
Trade Organization – WTO), świadczy o jej dążeniu do pełnego uczestnictwa 
w globalnej wymianie handlowej. Od 2002 r. Federacja Rosyjska jest członkiem 
grupy G8, składającej się z najbardziej uprzemysłowionych (wpływowych) 
państw świata. Pomimo sprzeciwu Kremla wobec rozszerzenia NATO na wschód 
oraz kilku okresów zaognienia relacji z Brukselą współpraca w ramach Rady 
NATO-Rosja przebiegała do 2008 r. bez poważniejszych problemów17. Zdaniem 
niektórych ekspertów nie można wykluczyć, że w perspektywie najbliższych 
20 lat Rosja stanie się pełnoprawnym członkiem Paktu18.

Ponadto Rosja od wielu lat współpracuje z Waszyngtonem w sferze bez-
pieczeństwa międzynarodowego, aktywnie wspiera amerykańskie działania 
w kierunku ograniczenia rozprzestrzeniania broni masowego rażenia (głównie 
nuklearnej), a od 2001 r. popiera USA w wojnie z terroryzmem. Jeżeli dodać 
do tego dość znaczącą kooperację pomiędzy oboma państwami w dziedzinie 
eksploracji kosmosu, łatwo zauważyć, że zimnowojenne założenia amerykańskiej 
strategii nuklearnej, bazujące na otwartej wrogości między nimi, nie odpowiadają 
nowym realiom19.

Podstawowym celem polityki nuklearnej USA, a zarazem funkcją broni 
nuklearnej, było i jest odstraszanie przeciwnika, tj. działanie wymuszające uni-
kanie wojny. Jak jednak słusznie zauważył Roman Kuźniar, „pojawiło się pytanie 
o wartość odstraszania [nuklearnego] po zimnej wojnie”20. Po pierwsze bowiem, 
potencjalne zagrożenie (wroga ideologia), jak i jego źródło (Związek Radziecki) 
przestały istnieć. Federacja Rosyjska, spadkobierczyni ZSRR, utrzymuje względ-
nie przyjazne relacje z USA, a w szczególności nie istnieją między nimi żadne 
poważniejsze spory czy różnice interesów. Z tego względu Stany Zjednoczone 

17 Prowokacje i atak Rosji na Gruzję w sierpniu 2008 r. w odpowiedzi na jej aspiracje do człon-
kostwa w NATO doprowadziły do zawieszenia prac w ramach Rady NATO-Rosja. 

18 Zob. np. J.A. Baker III, Russia in NATO?, „Th e Washington Quarterly” 2002, vol. 15, nr 1, 
s. 95 – 103; R. Sikorski, Russia in NATO? Why Not, „Gazeta Wyborcza”, 31.03.2009, http://wyborcza.
pl-/1,86871,6445605,Sikorski__Russia_in_Nato__Why_Not.html, odczyt z dn. 28.12.2011; G.M. Do-
novan, Russia in NATO?, „American Th inker”, 28.12.2010, http://www.americanthinker.com-/2010/12/
russia_in_nato.html, odczyt z dn. 29.12.2011. 

19 Na temat amerykańsko-rosyjskiej współpracy zob. P. Podvig, U.S.-Russian Cooperation in 
Missile Defense: Is It Really Possible, kwiecień 2003, vol. 316, PONARS Policy Memo, http://www.gwu.
edu/~ieresgwu/assets/docs-/ponars/pm_0316.pdf, odczyt z dn. 15.12.2011. 

20 R. Kuźniar, Polityka i siła: studia strategiczne: zarys problematyki, Warszawa 2005, s. 164.
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nie muszą się obawiać ataku nuklearnego bądź jakiejkolwiek akcji militarnej 
ze strony Rosji. A zatem nie zachodzą racjonalne przesłanki do kontynuacji 
polityki odstraszania nuklearnego, ponieważ jej adresat (Rosja) nie formułuje 
pod adresem USA żadnych gróźb.

Po drugie, jak wskazują Harald Müller i Annete Schaper, istnieje bardzo silne 
napięcie pomiędzy wyższym celem utrzymania pokoju a wątpliwym środkiem 
do jego osiągnięcia, jakim jest groźba nuklearnego Holokaustu. „Grożenie złem 
jest uzasadnione tylko wobec równie złego przeciwnika”21. Co za tym idzie, 
polityka odstraszania nuklearnego po zakończeniu zimnej wojny jest w zasadzie 
sprzeczna z ideałami demokracji i amerykańskim systemem wartości, zwłaszcza 
jeżeli nie jest wymierzona w oponenta, którego można określić jako agresywnego, 
nieludzkiego lub totalitarnego22.

Proces dewaluacji broni nuklearnej zauważył już w 1989 r. Jack N. Barken-
bus. W swoim artykule wymienił on cztery główne funkcje broni nuklearnej, 
do których zaliczył: odstraszanie przeciwnika przed atakiem nuklearnym, 
realizacja celów polityki zagranicznej, wsparcie działań bojowych, wzmacnianie 
prestiżu państwa. Zdaniem Barkenbusa, względy technologiczne, ekonomiczne 
i polityczne sprawiły, że jeszcze przed ostatecznym zakończeniem zimnej wojny 
funkcje te straciły dotychczasowe znaczenie, a w szczególności mogą być reali-
zowane za pomocą innych środków i metod23.

Z kolei według typologii sir Michaela Quinlana, przedstawionej w 1993 r., 
dalsze posiadanie broni nuklearnej przez państwa Zachodu (USA) uzasadniały 
następujące potrzeby: odstraszania państw nuklearnych spoza zachodniej sfery 
kulturowej, zmniejszenia ryzyka wojny pomiędzy mocarstwami, zniechęcania 
potencjalnych państw-proliferatorów, zapobiegania użyciu nienuklearnych broni 
masowego rażenia, podtrzymywania światowego porządku międzynarodowego24. 
Jak jednak dowodzi Michael MccGwire, zaspokojenie tych potrzeb byłoby moż-
liwe także w świecie bez broni nuklearnej25. Według niego, w zasadzie jedynie 

21 H. Müller, A. Schaper, US Nuclear Policy aft er the Cold War, PRIF Reports 2004, nr 69, s. 59. 
22 Ibidem. Etyczne problemy odstraszania nuklearnego przedstawił już w 1984 r. amerykański 

politolog Bruce M. Russett, zob. B.M. Russett, Ethical Dilemmas of Nuclear Deterrence, „International 
Security” 1984, vol. 8, nr 4, s. 36 – 54. 

23 J.N. Barkenbus, Devaluing Nuclear Weapons, „Science, Technology and Human Values” 1989, 
vol. 14, nr 4, s. 425 – 440. 

24 M. Quinlan, Th e Future of Nuclear Weapons: Policy for Western Possessors, „International Aff airs” 
1993, vol. 69, nr 3, s. 485 – 596.

25 M. MccGwire, Is Th ere a Future for Nuclear Weapons?, „International Aff airs” 1994, vol. 70, nr 2, 
s. 211 – 228. 
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pierwsza z wymienionych potrzeb wytrzymuje próbę krytyki, jednak i w tym 
przypadku zachodzi pytanie, „co tak naprawdę jest odstraszane? Czy chodzi tu 
o zaplanowany atak nuklearny Rosji lub Chin przeciwko jakiemuś zachodniemu 
państwu? Czy chodzi o inwazję tych państw na Japonię? Czy może chodzi 
o inwazję odrodzonego Imperium Rosyjskiego na Europę w odległej przyszłości? 
Jak prawdopodobne są te zagrożenia? I czy rzeczywiście broń nuklearna jest 
najlepszą odpowiedzią na takie ewentualności, nawet jeżeli byłyby prawdopodob-
ne?”26. Niestety, jak sam zauważył, dziedzictwo zimnej wojny w sferze percepcji 
i poglądów biurokracji będzie sprzyjać wąskiemu pojmowaniu bezpieczeństwa 
oraz zawężonemu postrzeganiu świata i zachodnich interesów27.

Warto zauważyć, że argumenty natury wojskowej przemawiające za użyciem 
broni nuklearnej na polu walki podczas zimnej wojny uzasadniano głównie przez 
ilościowe dysproporcje w siłach zbrojnych supermocarstw. Zgodnie z zimnowo-
jenną strategią NATO, przewaga konwencjonalna ZSRR na europejskim teatrze 
działań wojennych miała być zrekompensowana właśnie poprzez wczesne 
wykorzystanie taktycznych ładunków nuklearnych. Przemiany w sferze bezpie-
czeństwa międzynarodowego po zakończeniu zimnej wojny sprawiły jednak, 
że militarna rola broni nuklearnej uległa całkowitej marginalizacji i trudno 
w nowych warunkach znaleźć dla niej jakiekolwiek sensowne zastosowanie28. 
Upadek ZSRR i struktur wojskowych bloku wschodniego przy dalszym trwa-
niu NATO sprawił, że USA straciły jedynego poważnego przeciwnika, który 
ze względów ideologicznych bądź politycznych mógłby dążyć do rozwiązania 
sporu w drodze militarnej. Przede wszystkim jednak Stany Zjednoczone stały 
się niekwestionowanym liderem w dziedzinie broni konwencjonalnych.

Tymczasem sytuacja polityczna i ekonomiczna potencjalnych adwersarzy nie 
pozwalała im na nawiązanie rywalizacji technologicznej z Pentagonem. Jedna 
z głównych teorii wyjaśniających ostateczne załamanie gospodarki radzieckiej, 
propagowana m.in. przez Petera Schweizera, łączy ten fakt z programem zbrojeń 

26 Ibidem, s. 220. 
27 Ibidem, s. 228. 
28 Po atakach z 11 września pojawiły się argumenty na rzecz produkcji specjalnych ładunków 

nuklearnych umożliwiających penetrację grubych warstw ziemi lub betonu (tzw. bunker busters). Ich 
celem miałyby być bunkry dowodzenia i podziemne magazyny broni masowego rażenia lub instalacje 
nuklearne potencjalnych proliferatorów. Zdaniem większości badaczy zadania te mogą być jednak 
wykonane przy użyciu broni konwencjonalnej, zob. C.L. Glaser, S. Fetter, Counterforce Revisited: 
Assessing the Nuclear Posture Review’s New Missions, „International Security” 2005, vol. 30, nr 2, 
s. 84 – 126.



133Spadek znaczenia broni nuklearnej

uruchomionym przez Reagana na początku lat 80. XX w.29 Bez względu na to, 
czy wyścig zbrojeń, zwłaszcza w jego ostatniej fazie, rzeczywiście wpłynął na 
przebieg wydarzeń w ZSRR, faktem jest, że doprowadził on do całkowitego 
zachwiania równowagi sił na korzyść USA. W przeciwieństwie do US Army, 
Armia Radziecka na początku lat 90. XX w. nie tylko nie dysponowała zaple-
czem naukowo-technicznym zdolnym do wyprodukowania adekwatnej liczby 
nowoczesnych rodzajów uzbrojenia, ale także musiała zrezygnować z wielu baz, 
obiektów i instalacji znajdujących się na terenie państw bloku wschodniego. 
Rozwiązanie ZSRR w grudniu 1991 r. było z kolei równoznaczne z rozkładem 
Armii Radzieckiej jako takiej, przynajmniej w jej dotychczasowym kształcie 
i podziałem radzieckich sił zbrojnych na kilkanaście odrębnych armii należących 
do nowo utworzonych państw30.

Tymczasem armia amerykańska, silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej, 
w 1991 r. była w trakcie reformy i przezbrajania w nowe, precyzyjne środki 
bojowe oraz zmiany fi lozofi i prowadzenia działań wojennych (RMA)31. Jedno-
cześnie US Army nadal mogła korzystać z utkanej w okresie zimnej wojny sieci 
baz, portów wojennych i lotnisk wojskowych rozsianych po całym świecie. Stany 
Zjednoczone kontynuowały uczestnictwo i współpracę ze swoimi sojusznikami 
w ramach NATO oraz pozostałych układów obronnych32. Wysiłek zbrojeniowy 
USA, podjęty głównie z obawy przed ekspansją komunizmu, doprowadził do 
stworzenia nowoczesnej armii na miarę XXI w. Tymczasem w 1991 r. widmo 
komunizmu, jak i sam adwersarz przestały istnieć. W rezultacie w ciągu zaledwie 
kilkunastu miesięcy USA znalazły się w pozycji światowego hegemona w dzie-
dzinie sił zbrojnych.

29 P. Schweizer, Victory czyli Zwycięstwo: tajna historia świata lat osiemdziesiątych, CIA i „Solidar-
ność”, Warszawa 1994; idem, Wojna Reagana, Warszawa 2004. Zob. też: A.E. Busch, Ronald Reagan 
and the Defeat of the Soviet Empire, „Presidential Studies Quarterly”, 1997, vol. 27, nr 3, s. 451 – 467. 

30 W.E. Odom, Th e Collapse of the Soviet Military, New Heaven 1998, s. 298 – 301. 
31 Szerzej na temat źródeł i przejawów amerykańskiej RMA zob. M.J. Mazarr, Th e Revolution in 

Military Aff airs: A Framework for Defense Planning, Strategic Studies Institute US Army War College 
Report ACN94016, 10.06.1994; Ł. Kamieński, Technologia i wojna przyszłości: wokół nuklearnej 
i informacyjnej rewolucji w sprawach wojskowych, Kraków 2009, s. 210 – 260. 

32 W 1992 r. USA pozostawały stroną siedmiu porozumień międzynarodowych w sprawie bez-
pieczeństwa podpisanych latach 1947 – 1960, nie licząc kilkudziesięciu umów bilateralnych dotyczą-
cych możliwości korzystania z baz i obiektów wojskowych na terenie innych państw, zob. M.J. Garcia, 
R.C. Mason, Congressional Oversight and Related Issues Concerning International Security Agreements 
of the United States, Congressional Research Service Report R40614, 1.10.2009, s. 9 – 15. 



134 Łukasz Jaskuła

Supremację militarną USA w symboliczny sposób obrazował niepodważalny 
sukces w pierwszej wojnie w Zatoce Perskiej w 1991 r. Skala zwycięstwa wojsk 
koalicyjnych (składających się w 81% z jednostek amerykańskich) unaoczniła 
światu przewagę amerykańskiej fi lozofi i prowadzenia działań wojennych. Mająca 
swoje korzenie w początku lat 80. amerykańska koncepcja wojny powietrzno-
-lądowej, wsparta najnowszymi osiągnięciami techniki, takimi jak system 
nawigacji satelitarnej i technologia stealth (pokrycie utrudniające wykrycie przez 
radar), okazała się nadzwyczaj skuteczna w swoim pierwszym sprawdzianie33. 
Dość powiedzieć, że wojska koalicji straciły w trakcie całej kampanii zaledwie 
170 żołnierzy (w tym 148 Amerykanów), kilkanaście wozów bojowych oraz 75 
samolotów i śmigłowców (z czego ponad 1/3 utracono na skutek awarii lub błę-
dów w pilotażu). Straty irackie wyniosły ponad 35 tys. żołnierzy, 250 samolotów 
i śmigłowców oraz ponad 5,3 tys. wozów bojowych. Tylko 5 z 43 irackich dywizji 
przetrwały wojnę w stanie umożliwiającym działania operacyjne34.

Kluczem do sukcesu armii amerykańskiej w Iraku była kampania bombowa, 
w której po raz pierwszy na szeroką skalę zastosowano amunicję precyzyjną, 
a także pociski samosterujące wystrzeliwane z pokładów okrętów operujących 
na wodach Zatoki Perskiej i Omańskiej. Spośród ponad 210 tys. bomb lotniczych 
zrzuconych na cele w Iraku i Kuwejcie, ponad 8% dysponowało urządzeniami 
pozwalającymi na korygowanie ich lotu35. Należy jednak zaznaczyć, że dokład-
ność trafi enia wyróżniała działania wszystkich rodzajów amerykańskich sił 
zbrojnych, nie tylko sił powietrznych. Amunicja precyzyjna znajdowała się 
także na wyposażeniu jednostek artylerii, a w pociski kierowane uzbrojone 
były wozy bojowe, śmigłowce wsparcia a nawet pododdziały piechoty. Przede 
wszystkim jednak wojna w Zatoce to triumf amerykańskiej koncepcji pro-
wadzenia działań wojennych w oparciu o przewagę informacyjną. To właśnie 
zastosowanie elektronicznych urządzeń do obserwacji, poszukiwania, śledzenia, 
rozpoznawania i wskazywania celów, a także do nawigacji i koordynacji działań 

33 Na temat jej założeń zob. M.S. Lancaster, Koncepcja bitwy powietrzno-lądowej, „Wojskowy 
Przegląd Zagraniczny” 1982, nr 6 (148), s. 18 – 28.

34 Początkowo amerykańskie źródła szacowały straty irackie na 100 tys. zabitych. Obecnie ocenia 
się je na ok. 30 – 35 tys., zob. C. Conetta, Th e Wages of War. Iraqi Combatant and Noncombatant Fa-
talities in the 2003 Confl ict, Project on Defense Alternatives Research Monograph nr 8, 20.10.2003, 
http://www.comw.org/-pda/fulltext/0310rm8ap2.pdf, odczyt z dn. 28.12.2011. 

35 Z kolei jeżeli za punkt odniesienia przyjąć całkowity tonaż bomb i pocisków rakietowych 
użytych przeciwko Irakowi, udział amunicji precyzyjnej wynosił prawie 11%, zob. T.A. Keaney, 
E.A. Cohen, Gulf War Air Power Survey: Summary Report, Washington 1993, s. 225 – 226. 
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własnych oddziałów umożliwiło zmaksymalizowanie skuteczności ataków, przy 
jednoczesnym zminimalizowaniu ponoszonych strat. Innymi słowy, jednostki 
wojskowe USA znały położenie wojsk irackich i przystępowały do ich likwidacji 
zanim te mogły zareagować36.

Pierwsza wojna w  Zatoce Perskiej była zaledwie początkiem rewolucji 
w działaniach zbrojnych. Informatyzacja i komputeryzacja armii amerykańskiej 
charakteryzowała całe dwudziestolecie pozimnowojenne. Ponadto Stany Zjed-
noczone utrzymywały stały wzrost budżetu wojskowego. W rezultacie dystans 
dzielący siły zbrojne USA od pozostałych armii świata ulegał zwiększeniu. Warto 
bowiem odnotować, że wydatki zbrojeniowe USA po zakończeniu zimnej wojny 
utrzymywały się na poziomie ok. 4 – 5% PKB, podczas gdy większość pozostałych 
krajów przeznaczała na ten cel znacznie mniejszą część swojego PKB (z reguły 
ok. 2 – 3%)37. Dodatkowo, jeżeli weźmie się pod uwagę wzrost amerykańskiego 
PKB w latach 1991 – 2010, to łatwo zauważyć, że realna (bezwzględna) wielkość 
budżetu Pentagonu zwiększyła się w tym czasie o blisko 100%. Amerykański 
budżet wojskowy w 1990 r. wynosił 359 mld $, natomiast średnia w całym okresie 
zimnej wojny wynosiła ok. 300 mld $38. Tymczasem w 2010 r. USA wydały na 
zbrojenia ok. 700 mld $, co stanowiło ponad 43% globalnych wydatków zbro-
jeniowych, prawie dwukrotnie więcej niż wydawała cała Europa (382 mld $) 
i blisko sześciokrotnie więcej niż druga w kolejności ChRL (120 mld $). Dla 
porównania, szacunkowa wielkość budżetu wojskowego Federacji Rosyjskiej 
w 2010 r. to ok. 58 mld $ przy znacznie niższym PKB39.

Potencjał militarny państwa to jednak nie tylko pochodna środków fi nanso-
wych przeznaczonych na jego utrzymanie, ale także poziom rozwoju naukowo-
-technicznego i gospodarczego. Korelacja tych czynników, obserwowana od 
II wojny światowej, stała się jeszcze ważniejsza w dobie trwającej rewolucji 
wojskowej i nasycenia sił zbrojnych wysoko zaawansowaną techniką wojskową. 
Zdolność do projektowania, wytworzenia, a następnie swobodnej eksploatacji 
sprzętu o lepszych charakterystykach od konkurencji stała się najważniejszym 

36 Conduct of the Persian Gulf War, Final Report to Congress, kwiecień 1992, s. 27 – 37, http://www.
ndu.edu-/library/epubs/cpgw.pdf, odczyt z dn. 28.12.2011.

37 Military Balance 2010, London 2010, International Institute for Strategic Studies, s. 22 – 23, 461.
38 U.S. Military Spending, 1945 – 1996, Center for Defense Information, http://www.cdi.org/issues/

milspend.html, odczyt z dn. 15.12.2011. 
39 Dane dotyczące wydatków Federacji Rosyjskiej oraz ChRL mają charakter szacunkowy, zob. 

Background Paper on SIPRI Military Expenditure Data, 2010, http://www.sipri.org/research/arma-
-ments/milex/factsheet2010, odczyt z dn. 15.12.2011. 
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czynnikiem warunkującym wynik potencjalnych starć zbrojnych. Również w tej 
dziedzinie zdecydowanym liderem są Stany Zjednoczone40.

Wystarczy zauważyć, że nakłady na badania i rozwój (Research and Deve-
lopment – R&D) w USA stanowią ponad 1/3 światowych wydatków na ten cel 
(340 mld $ w 2006 r.). W minionych 25 latach edukacja pochłaniała średnio ok. 
6% amerykańskiego PKB, podczas gdy inne kraje przeznaczały na nią zaledwie 
ok. 2 – 2,5% PKB. Blisko połowa patentów technologicznych rejestrowanych 
co roku na świecie pochodzi z USA (w 2005 r. było to 53%). Ponad połowa 
publikacji z pięciu podstawowych dziedzin naukowych (biologia, nauki o ziemi, 
chemia, fi zyka i medycyna) jest dziełem uczonych pracujących na amerykań-
skich uczelniach (58% w 2003 r.)41. Jeżeli dodać do tego działalność klastrów 
technologicznych (Silicon Valley, Boston Route 128), bezprecedensowe projekty 
badawcze, w  tym badania nad zimną fuzją, eksplorację kosmosu, badania 
w zakresie cybernetyki, nowych źródeł energii, a także tzw. „drenaż mózgów”, 
który pozwala Stanom Zjednoczonym na pozyskiwanie najlepszych fachowców 
z całego świata, to jasne staje się, że armia USA dysponuje najlepszym zapleczem 
technologicznym na świecie42.

Wysoki poziom naukowo-techniczny, w połączeniu z ogromnymi sumami 
przeznaczanymi co roku na zakupy uzbrojenia pozwalają Stanom Zjednoczonym 
na utrzymanie oraz stopniowe powiększanie dystansu od pozostałych państw 
w dziedzinie potencjału wojskowego. Osiągnięcia RMA oraz potencjał amery-
kańskiego lotnictwa zostały potwierdzone w kolejnych operacjach militarnych, 
do których należały przede wszystkim: interwencja w Somalii (lata 1992 – 1993) 
oraz operacje lotnicze Deliberate Force w Bośni i Hercegowinie (1995 r.), Allied 
Force w Kosowie (1999 r.) i Desert Fox w Iraku (1999 r.). Wymienione operacje 
zbrojne dowodziły skuteczności i możliwości militarnych USA, a zarazem braku 
takich samych możliwości ze strony innych państw. Było to zwłaszcza widoczne 

40 USA były również prekursorem „utechnicznienia” działań wojennych, zob. G. i M. Friedman, 
Th e Future of War. Power, Technology and American World Dominance in the Twenty-First Century, 
New York 1996, s. 17 – 19. Szerzej na temat ewolucji uzbrojenia po II wojnie światowej zob. B. Brodie, 
F.M. Brodie, From Crossbow to H-Bomb, Th e Evolution of the Weapons and Tactics o Warfare, India-
napolis 1973, s. 279 – 293.

41 Research and Development: Essential Foundation for U.S. Competitiveness in a Global Economy, 
National Science Board, http://www.nsf.gov/statistics/nsb0803/nsb0803.pdf, odczyt z dn. 15.12.2011. 

42 Dla przykładu można podać, że według amerykańskich badań z 2003 r. ponad 2/3 najczęściej 
cytowanych uczonych pracuje w USA, zob. R.L. Paarlberg, Knowledge as Power: Science, Military 
Dominance, and U.S. Security, „International Security” 2004, vol. 29, nr 1, s. 128.
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podczas operacji bałkańskich, których powodzenie było w zasadzie uzależnione 
od udziału amerykańskich sił powietrznych43.

Ostatecznym sprawdzianem dla słuszności amerykańskiej rewolucji w dzia-
łaniach zbrojnych były operacje zbrojne Enduring Freedom w Afganistanie (roz-
poczęta w 2001 r.) oraz Iraqi Freedom w Iraku (rozpoczęta w 2003 r.). Wprawdzie 
względy polityczne i  kulturowe nie pozwoliły na ich szybkie zakończenie, 
z wojskowego punktu widzenia oba konfl ikty stanowiły triumf amerykańskiej 
fi lozofi i prowadzenia wojny. Wojna w Iraku i Afganistanie ilustruje zarazem 
trzecią najważniejszą zmianę w środowisku bezpieczeństwa USA po zakończe-
niu zimnej wojny, jaką jest zmniejszenie prawdopodobieństwa bezpośredniego 
konfl iktu militarnego przy jednoczesnym pojawieniu się nowych zagrożeń 
asymetrycznych, utożsamianych głównie z terroryzmem44.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa USA przeprowadzone 11 września 
2001 r. zamachy terrorystyczne na Pentagon oraz światowe centrum handlu 
w Nowym Jorku (World Trade Center – WTC) uwidoczniły dwie kwestie. Po 
pierwsze, Stany Zjednoczone stały się prawdziwym wrogiem numer jeden 
światowego terroryzmu. Wprawdzie sporadyczne ataki na obiekty i jednostki 
wojskowe USA miały także miejsce w przeszłości, jednak dopiero zamachy 
dokonane na terytorium amerykańskim w pełni uświadomiły Waszyngtonowi 
skalę i powagę zagrożenia45. Po drugie zaś, wykorzystanie samolotów cywilnych 
do aktu terroru było najlepszym dowodem na skuteczność asymetrycznych 
środków walki, które mogą zostać zastosowane przeciwko USA. Przygotowane 
do odparcia zmasowanego nalotu samolotów bojowych zbliżających się do 

43 Udział amerykańskich samolotów bojowych w obu operacjach na Bałkanach wynosił odpo-
wiednio 43% i 69%. Wykonały one 2/3 wszystkich misji powietrznych, w tym ponad połowę misji 
bojowych i 71% misji wsparcia, zob. E. Larson, G. Lindstrom, M. Hura i in., Interoperability of 
U.S. and NATO Allied Air Forces: Supporting Data and Case Studies, Santa Monica 2003, s. 15, 
90 – 95. 

44 Pojęcie „zagrożenia asymetrycznego” odnosi się do metod, narzędzi i taktyki walki rekompen-
sujących braki w tradycyjnie pojmowanej sile wojskowej, pozwalających teoretycznie słabszym 
przeciwnikom na „obejście” przewagi drugiej strony. Szerzej na temat istoty i charakteru zagrożeń 
asymetrycznych zob. Zagrożenia asymetryczne współczesnego świata, red. S. Wojciechowski, R. Fiedler, 
Poznań 2009.

45 Najpoważniejsze zamachy przeprowadzono na: ambasadę USA w Bejrucie (1983 r.), ambasady 
USA w Kenii i Tanzanii (1998 r.) oraz niszczyciel USS Cole (2000 r.). W sumie w latach 1983 – 2001 
odnotowano 21 ataków na żołnierzy lub instalacje amerykańskie, Center for Defense Information, 
Chronology of Major Terrorists Attacks Against US Targets, http://www.cdi.org/terrorism/chronology.
html, odczyt z dn. 28.12.2011. 
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granic CONUS, dowództwo obrony powietrznej (North American Aerospace 
Defense Command – NORAD) nie było w stanie zapobiec atakowi dokonanemu 
z wewnątrz amerykańskiej przestrzeni powietrznej. Walka z  terroryzmem 
wymagała zatem zmian zarówno w strategii obronnej, jak i w szkoleniu oraz 
wyposażeniu sił zbrojnych46.

Charakter nowych zagrożeń został uwzględniony w nowej strategii bezpie-
czeństwa, przedstawionej przez Prezydenta USA George’a W. Busha w dniu 
17 września 2002 r. W dokumencie tym stwierdza się, że „największe zagroże-
nie dla Stanów Zjednoczonych oraz społeczności międzynarodowej stanowią 
sieci terrorystyczne […], które choć bazują na ogólnodostępnej technologii 
[…], dążą także do uzyskania dostępu do broni masowego rażenia”47. Aby 
zapobiec połączeniu tych dwóch niebezpiecznych żywiołów (nieuchwytności 
terrorystów z groźbą zastosowania przez nich BMR), wprowadzono w niej 
koncepcję wojny prewencyjnej. Zgodnie z tą ideą, wojska USA będą podejmo-
wały działania mające na celu niedopuszczenie do uzyskania przez organizacje 
terrorystyczne dostępu do broni masowego rażenia, w tym także przeciwko 
państwom im ją przekazującym, bądź udzielającym schronienia. Założenia 
tej doktryny zostały wykorzystane podczas przygotowywania inwazji na Irak 
w 2003 r., a także uzasadniały ex post amerykańskie zaangażowanie w Afga-
nistanie48.

Działania antyterrorystyczne zdominowały politykę zagraniczną i wojskową 
USA w okresie kadencji Busha juniora, jednak zwrot w kierunku ograniczonych 
operacji zbrojnych i akcji prewencyjnych był dostrzegalny już od 1990 r. Należy 
zauważyć, że za wyjątkiem obu operacji irackich, wszystkie przypadki użycia sił 
zbrojnych USA poza granicami CONUS w latach 1991 – 2011 miały charakter 
misji pokojowych, stabilizacyjnych, antyterrorystycznych, policyjnych bądź 
ewakuacyjnych, a nie otwartych konfl iktów zbrojnych. Co więcej, w większości 

46 Wytyczne co do kierunku zmian polityki zagranicznej i wojskowej USA po zamachach na WTC 
znalazły się w raporcie komisji badającej ich przyczyny i przebieg, zob. Th e 9/11 Commission Report, 
s. 326 – 426, http://govinfo.library.unt.edu/911/report/911Report.pdf, odczyt z dn. 29.12.2011. 

47 Th e National Security Strategy of the United States of America, September 2002, [w:] L.J. Korb, 
A New National Security Strategy in an Age of Terrorists, Tyrants, and Weapons of Mass Destruction, 
New York 2003, s. 100.

48 Szerzej na ten temat zob. W. Michnik, Długa droga do wojny – USA i przyczyny II wojny w Zatoce 
Perskiej, [w:] Irak. Dylematy amerykańskiej interwencji, red. W. Dzielski, W. Michnik, Kraków 2007, 
s. 117 – 133; M.P. Leffl  er, 9/11 and the Past and Future of American Foreign Policy, „International Af-
fairs” 2003, vol. 79, nr 5, s. 1045 – 1063.
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z nich zaangażowanie militarne Waszyngtonu ograniczało się do rozmieszcze-
nia niewielkich oddziałów (od 30 do 500 osób) albo krótkotrwałych operacji 
powietrznych lub morskich (jednorazowe uderzenia lotnicze wymierzone w bazy 
organizacji terrorystycznych, działania antypirackie)49.

Zwalczanie terroryzmu i wojsk nieregularnych wymaga odejścia od trady-
cyjnych sposobów prowadzenia wojny. Najbardziej odpowiednie do tego celu 
są siły specjalne lub niewielkie jednostki wojskowe. Znamienne, że część zadań 
związanych z ochroną osób i mienia oraz zapewnieniem bezpieczeństwa na 
terenie Iraku i Afganistanu wykonują prywatne fi rmy ochroniarskie, korzysta-
jące z wsparcia amerykańskich sił zbrojnych jedynie w zakresie logistyki oraz 
wywiadu50. Ekstrapolując tendencje z ostatniej dekady można zatem stwierdzić, 
że prawdopodobieństwo jakichkolwiek otwartych, dużych konfl iktów zbrojnych 
z udziałem USA w pozimnowojennym świecie jest bardzo małe. Stany Zjed-
noczone będą raczej uczestniczyć w konfl iktach asymetrycznych i lokalnych, 
w których jakiekolwiek zastosowanie broni nuklearnej byłoby niewspółmierne 
do pierwotnego zagrożenia oraz potencjalnych rezultatów.

Reasumując należy podkreślić, że zakończenie zimnej wojny znacząco obni-
żyło prawdopodobieństwo konfl iktu nuklearnego. Spadek zagrożenia związanego 
z bronią nuklearną odzwierciedlało symboliczne cofnięcie w 1991 r. wskazówek 
zegara stanowiącego logo biuletynu amerykańskich fi zyków nuklearnych („Bul-
letin of the Atomic Scientists”), który wskazuje czas do nuklearnej katastrofy51. 
Nieprzypadkowo charakteryzując zagrożenie nuklearne po upadku ZSRR 
amerykański senator Sam Nunn stwierdził w 2005 r., że „wskazówki zegara są 

49 W latach 1991 – 2009 amerykańskie siły zbrojne brały udział łącznie w 109 zagranicznych 
operacjach wojskowych, zob. R.F. Grimmett, Instances of Use of United States Armed Forces Abroad, 
1798 – 2009, CRS Report for Congress, 7 – 5700, 27.01.2010.

50 Według niektórych szacunków liczba pracowników prywatnych fi rm wojskowych (najemni-
ków) w Iraku w 2006 r. sięgała 48 tys. Szerzej na ten temat zob. Ł. Kamieński, Privatization of War 
and the U.S. Military Operations, [w:] U.S. Foreign Policy. Th eory, Mechanisms, Practice, red. A. Mania, 
P. Laidler, Ł. Wordliczek, Kraków 2007, s. 347 – 355; M. Zachara, Wojna sprywatyzowana – rola PMC 
(Private Military Companies) podczas operacji „Iracka Wolność” oraz w procesie rekonstrukcji Iraku, 
[w:] Irak. Dylematy amerykańskiej interwencji…, op.cit., s. 181 – 199.

51 Kiedy zegar zaprezentowano po raz pierwszy w 1947 r. wskazywał on 7 minut do północy 
(katastrofy). Od tego czasu jego wskazówki wielokrotnie przestawiano, w zależności od aktualnych 
wydarzeń międzynarodowych (najbliżej – 2 minuty do północy – pokazywał w latach 1953 – 1960). 
Kiedy zimna wojna dobiegała końca (w 1990 r.) wskazówki były w położeniu 10 minut do północy, 
a już rok później, ze względu na upadek ZSRR, cofnięto je o kolejnych 7 minut, zob. http://www.
thebulletin.org/content/doomsday-clock/timeline, odczyt z dn. 28.12.2011. 
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obecnie dużo dalej od północy, niż podczas zimnej wojny. Prawdopodobieństwo 
wojny nuklearnej znacząco spadło”52.

Dominacja militarna Stanów Zjednoczonych, a także zmiana charakteru 
operacji zbrojnych i  pojawienie się zagrożeń asymetrycznych sprawiły, że 
potencjalne stricte wojskowe zastosowania broni nuklearnej uległy wyraźnemu 
ograniczeniu. Jednocześnie wraz z bankructwem komunizmu oraz poprawą 
relacji z Federacją Rosyjską jakiekolwiek korzyści polityczne wynikające z faktu 
posiadania broni nuklearnej również straciły na znaczeniu. Jak bowiem napisał 
w XIX w. Carl von Clausewitz, „wojna jest kontynuacją polityki prowadzoną za 
pomocą innych środków”53. Istotą tej konstatacji jest zauważenie nierozerwal-
nego związku pomiędzy działaniami zbrojnymi, a społecznym i politycznym 
kontekstem, z którego wynikają. Według pruskiego teoretyka, wojna jest pod-
porządkowana polityce państwa i służy realizacji konkretnych celów, których 
osiągnięcie za pomocą innych środków nie było możliwe. Innymi słowy, wojna 
(ani jej narzędzia) nie są celami samymi w sobie, ale są właśnie przedłużeniem 
sporu politycznego, który je poprzedza. Stosując paradygmat Clausewitza do 
naszych rozważań można zauważyć, że wskazanie jakiegokolwiek politycznego 
celu, uzasadniającego posiadanie lub użycie broni nuklearnej jest po zakończeniu 
zimnej wojny jeszcze trudniejsze niż podczas jej trwania54.

Transformacja ładu międzynarodowego spowodowała, że odstraszanie nukle-
arne, które określało rolę broni nuklearnej w okresie zimnowojennej rywalizacji 
pomiędzy USA i ZSRR przestało odpowiadać nowym realiom. Rezultatem zmian 
politycznych było przewartościowanie odstraszania nuklearnego prowadzące 
niekiedy do całkowitego zakwestionowania jego znaczenia55. Abstrahując od 
skrajnych teorii, należy uznać, że rola broni nuklearnej w nowych warunkach 

52 Cyt. za: J. Cirincione, Bomb Scare: Th e History and Future of Nuclear Weapons, New York 2007, 
s. 86. Podobną opinię wyraża większość społeczeństwa amerykańskiego, zob. K.G. Herron, H.C. Jen-
kins-Smith, U.S. Perceptions of Nuclear Security in the Wake of the Cold War: Comparing Public and 
Elite Belief Systems, „International Studies Quarterly” 2002, vol. 46, nr 4, s. 451 – 479. 

53 C. Clausewitz, O wojnie, Lublin 1995, Ks. I, § 24, s. 23.
54 Szerzej na temat znaczenia twierdzenia Clausewitza w dobie nuklearnej zob. B. Brodie, War 

and Politics, New York 1973, s. 421; R. Jervis, Th e Meaning of Nuclear Revolution. Statecraft  and the 
Prospect of Armageddon, New York 1989, s. 251 – 257.

55 Jedną z takich koncepcji jest tzw. abolicjonizm nuklearny, który zakłada całkowitą eliminację 
broni nuklearnej, zob. Ł. Jaskuła, Dylematy i wyzwania procesu rozbrojeniowego 40 lat po podpisaniu 
układu o nierozprzestrzenianiu broni nuklearnej, „Gdańskie Studia Międzynarodowe” 2010, vol. 8, 
nr 1/2, s. 162 – 168.
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została wyraźnie zmarginalizowana. Biorąc pod uwagę niszczycielski potencjał 
nawet kilku głowic nuklearnych wydaje się oczywistym, że jedyną funkcją broni 
nuklearnej w nowej erze pozostaje odstraszenie pozostałych państw nuklearnych 
przed jej zastosowaniem. Jak udowodniają niektórzy analitycy, zadanie to może 
być jednak zrealizowane przy pomocy niewielkiej części zimnowojennego 
arsenału nuklearnego USA56.

56 Zdaniem analityków z Federation of American Scientists wystarczy do tego 500 głowic nukle-
arnych, zob. H.M. Kristensen, R.S. Norris, I. Oelrich, From Counterforce to Minimal Deterrence: A New 
Nuclear Policy on the Path Toward Eliminating Nuclear Weapons, FAS&NRDC, „Occasional Paper” 
kwiecień 2009, nr 7, s. 43 – 44, http://www.fas.org/pubs/_docs/OccasionalPaper7.pdf, odczyt z dn. 
28.12.2011. Z kolei według autorów artykułu z 2010 r., aby amerykańskie odstraszanie nuklearne było 
skuteczne potrzeba zaledwie 311 ładunków nuklearnych, zob. G. Schaub Jr., J. Forsyth Jr., An Arsenal 
We Can Live with, „Th e New York Times”, 23.05.2010, http://www.nytimes.com/2010/05/24/opinio-
n/24schaub-.html?ref=opinion, odczyt z dn. 15.12.2011. 
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NOWOCZESNE ŚRODKI KOMUNIKACJI, wykorzystujące sieć WWW, stają się 
istotnym narzędziem w walce społeczeństw o własne prawa. W dużej mierze 
dzięki możliwości wykorzystania Tweetera czy Facebooka możliwe było tak 
szybkie, jak i masowe mobilizowanie tłumów demonstrantów w czasie Arabskiej 
Wiosny w państwach Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Istotne znaczenie 
ma też portal Youtube umożliwiający umieszczanie krótkich fi lmików, do których 

* Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą 
w Rzeszowie.



143WikiLeaks: prawda, racja stanu, bezpieczeństwo

dostęp ma każdy posiadacz komputera przyłączonego do sieci WWW. W sieci 
pojawiła się też nowa zorganizowana forma aktywności na styku dziennikarstwa, 
polityki, a niektórzy uważają też że i cyberterroryzmu. Jest nią portal WikiLeaks 
i jego naśladowcy. Właśnie WikiLeaks pozostaje symbolem działalności mającej na 
celu ujawnianie tajnych informacji mających ogromne znaczenie dla międzynaro-
dowej polityki. Funkcjonowanie tego portalu oraz sama osoba założyciela Juliana 
Assangea wzbudzają ogromne kontrowersje i dyskusje nad istotą ich działalności. 
Z drugiej strony większość świata nauki, a także nauczyciele akademiccy czy też 
politycy z każdego zakątka świata, nie tylko z uwagą śledzą kolejne doniesienia 
tego portalu, ale też stał się on powszechnie akceptowanym źródłem informacji. 
Stało się tak nie dlatego, że wszystkie wymienione środowiska akceptują tego 
rodzaju działalność, ale na wskutek rzetelności pracowników tego portalu, dzięki 
czemu nie podważono dotąd żadnej z podawanych przezeń informacji, a wszelkie 
zaprzeczenia polityków przedstawianych w WikiLeaks w sposób niekorzystny, 
brzmią niewiarygodnie.

Celem artykułu jest zestawienie i analiza argumentów, przedstawiających 
WikiLeaks jako inicjatywę, która przede wszystkim za naczelną zasadę stawia 
sobie dotarcie i upublicznienie prawdy niezależnie od kosztów (choć wykazując 
dbałość o niedoprowadzanie do zagrożenia osób opisywanych w ujawnianych 
dokumentach). Z drugiej strony analiza dotyczyć też będzie kwestii naruszania 
racji stanu poszczególnych państw przez ten portal i co to w istocie oznacza. Czym 
obecnie jest racja stanu? Ostatni aspekt dotyczyć będzie kwestii zasadniczej, na 
którą powołują się i zwolennicy i przeciwnicy WikiLeaks, a więc wpływu działal-
ności tego portalu na bezpieczeństwo: obywateli, państw oraz międzynarodowe.

Autor argumentuje, że polityka oparta na podwójnym obiegu informacji: 
publicznym oraz tajnym, z których ten drugi w nieuzasadniony sposób się 
zbytnio rozszerza, nie ma nic wspólnego z racją stanu, a jest wykorzystywa-
niem stanowisk dla własnych celów lub korzyści dla swojej partii politycznej, 
grupy biznesowej czy innych grup rządzących lub lobbingowych, a w istocie nie 
przynosi korzyści ani państwu ani z pewnością społeczności międzynarodowej. 
Działania propagandowe mają wówczas wpłynąć na społeczeństwa tak, aby 
miały przekonanie, że działalność odbywa się w ich imieniu, a najlepiej, dla 
ich bezpieczeństwa. Właśnie wyważenie kwestii bezpieczeństwa oraz swobód 
obywatelskich nastręcza w świecie zachodnim sporo problemów, szczególnie 
po wydarzeniach z 11 września 2001 r. Oczywiście istnieje zakres informacji, 
które nie powinny trafi ć do powszechnej wiadomości, ale to raczej powinien być 
wyjątek – dobrze uzasadniony, a nie norma.
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Obraz, jaki wyłania się z doniesień WikiLeaks, świadczy jednak o tym, iż 
informacje przekazywane społeczeństwom, bardzo często stoją w zupełnej 
sprzeczności z prawdziwymi działaniami rządzących. Taka sytuacja prowadzi 
do nieporozumień wewnątrz państw, jak i na arenie międzynarodowej, a także 
do kreowania wizji i doprowadzania do sytuacji w istocie niekorzystnych dla 
samych społeczeństw, choć przynoszących tymczasowy zysk samym rządzącym. 
Nie ma znaczenia niestety też to, że tak wypracowany zysk jest często dość iluzo-
ryczny. Stanowisko autora jest wobec tego takie, że to jednak prawda jest tym, co 
może zapewnić pokój i stabilizację, a nie obrazy przedstawiane społeczeństwom, 
które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Wbrew pozorom nie jest to 
stanowisko utopijne, będące ideą bez praktycznych wartości. Nawet zgodnie 
z panującym w świecie zachodnim podejściem skrajnie pragmatycznym, wiara 
w prawdę ma także swój wymiar praktyczny. Zadaniem autora jest przedstawić 
argumenty świadczące o tym, że polityka oparta na prawdzie może dać lepsze 
rezultaty niż prowadzenie polityki nacisków i fałszywych oskarżeń, prowokacji 
i kłamstw prowadzących do wojen i innego rodzaju konfl iktów.

NOWOCZESNE ŚRODKI KOMUNIKACJI I TRUDNOŚCI 
W ICH ANALIZIE

Nowoczesne środki komunikacji z pośrednictwem Internetu, w sposób niesły-
chany wpływają na współczesny świat, dając ogromne możliwości wymiany 
informacji, porównywania własnej sytuacji i sytuacji własnego państwa z tym, 
co dzieje się w zupełnie innych zakątkach świata oraz wymianę doświadczeń 
wynikających z zachodzących w poszczególnych państwach procesów. Bardzo 
trudne lub nawet niemożliwe (za wyjątkiem kilku ekstremalnych przypadków 
państw, takich jak Korea Północna) jest izolowanie społeczeństwa od tego, 
co dzieje się za granicami danego państwa. Portale internetowe są zalewane 
ogromną ilością informacji mających znaczenie rozrywkowe, jednak stają się 
też narzędziem w rękach aktywistów, polityków, czy także terrorystów. W cyber-
przestrzeni prowadzone są cyberwojny, o których nie zawsze informowana jest 
opinia publiczna1. Internet nie w pełni i nie wszędzie może być kontrolowany 

1 P. Stanisławski, E-wojna już trwa, „Przekrój”, 04.09.2008; L. Th ompson, U.S. Headed For Cyber-
war Showdown With China In 2012, „Forbes”, 22.12.2011; B. Krekel, P. Adams, G. Bakos, Occupying 
the Information High Ground: Chinese Capabilities for Computer Network Operations and Cyber 
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przez różnego rodzaju służby państwowe. Staje się więc wylęgarnią ekstremi-
zmów swobodnie propagowanych przez różnego rodzaju grupy anarchistyczne 
czy terrorystyczne. Jednak obok tego typu aktywności w sieci pojawiają się też 
ludzie pragnący wykorzystać tą technologię do „poprawiania świata”. Szum 
medialny, w którym ideały i propaganda, słuszne racje i oszczerstwa mieszają się 
nieustannie, ogromnie utrudnia weryfi kowanie informacji. Pojawiają się zatem 
próby usystematyzowania określeń klasyfi kujących różnego rodzaju aktywność 
w sieci związaną z naruszaniem dóbr osobistych czy praw fi rm i korporacji oraz 
instytucji rządowych i innych systemów działających w sieci www. Do obiegu 
wprowadzono więc pojęcia typu: cyberterrorysta, haker, cracker czy też hakty-
wista2. Ujawniają się grupy młodych ludzi jak bardzo popularna – Anonymus, 
głoszących hasła znane z drugiej połowy XX w. o tym, że istniejący stan rzeczy 
się nie sprawdza i należy doprowadzić do zmian poprzez obalenie aktualnego 
systemu władzy w świecie zachodnim. W tym wypadku razi zbieżność haseł 
i brak propozycji na przyszłość (a więc co miałoby nastąpić po owym obaleniu 
systemu), z tym co w latach 60. i 70. głosiły grupy terrorystyczne typu Frakcja 
Czerwonej Armii w Niemczech czy Czerwone Brygady we Włoszech. Z drugiej 
jednak strony frustracja młodzieży, która mimo wysokiego poziomu wykształ-
cenia pozostaje bez możliwości znalezienie pracy odpowiadającej kwalifi kacjom 
w połączeniu z doskonałą orientacją w tajnikach systemów komputerowych 
i samej sieci WWW daje im możliwość podejmowania działań, które realnie 
wpływają na politykę rządzących3. Na uwagę zasługuje akcja Occupy Wallstreet 
z 2011 r., która miała na celu pokazanie rządzącym, że będąc w mniejszości, 
decydują o losach milionów swoich obywateli wobec tego nie powinni zapo-
minać, że są przedstawicielami narodu, reprezentantami a więc urzędnikami 
mającymi służyć społeczeństwu, a nie stawiać się ponad nie. W tym samym czasie 
w państwach Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu trwały protesty przeciw 
rządzącym, co w kilku państwach zakończyło się obaleniem władzy i doprowa-
dziło do wyborów, w których społeczeństwa (Tunezji i Egiptu) po raz pierwszy 
od dekad mogły wybierać nowych rządzących. W tych przypadkach szczególnie 
poważną rolę odegrały nowoczesne środki łączności z Tweeterem, Facebookiem 

Espionage, „U.S.-China Economic and Security Review”, 07.03.2012; N. Hopkins, US and China engage 
in cyber war games, http://www.theguardian.com/technology/2012/apr/16/us-china-cyber-war-ga-
mes, odczyt z dn. 16.04.2012. 

2 T. Jordan, Hakerstwo, Warszawa 2011, s. 17 – 32, 33 – 58, 60 – 80.
3 Przykładem może być akcja Anonymus żądająca zablokowania ustawy o ACTA.
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czy Youtube na czele4. Siłę Internetu podkreślali Egipcjanie w wywiadach tele-
wizyjnych, twierdząc że wyłączenie Internetu i telefonii komórkowej w czasie 
protestów pod koniec stycznia 2011 r., było oznaką słabości rządu Hosniego 
Mubaraka. Egipcjanie występujący w telewizji zupełnie nie byli przestraszeni 
faktem trudności komunikacyjnych w swoim kraju, lecz powodowało to w nich 
poczucie dumy. Był to pierwszy moment, gdy rzeczywiście poczuli swoją siłę5. 
Młodzi ludzie z uśmiechem na ustach opisywali, w jaki sposób omijali blokadę 
w przepływie informacji w Egipcie, ukazując że we współczesnym świecie tego 
typu akcje władz nie mają sensu.

Wśród wymienionych środków komunikacji internetowej pojawił się też por-
tal WikiLeaks. Publikacje tego portalu wraz z rosnącym dostępem do informacji 
objętych klauzulami tajności, zaczęły odgrywać coraz większą rolę, zwiększając 
jednocześnie popularność Wilikeaks i samego Juliana Assangea. Warto zatem, 
oceniając obiektywnie cały przekrój sytuacji, w których komunikacja internetowa 
była ważnym narzędziem oraz ilość narzędzi i metod i kwestii ścigania przez 
amerykański wymiar sprawiedliwości Juliana Assangea.

WIKILEAKS: PRAWDA VS RACJA STANU

WikiLeaks publikuje jedynie dane gruntownie przebadane i potwierdzone. Są to 
informacje prezentujące prawdziwe informacje. Julian Assange nie jest urzędni-
kiem państwowym, którego obowiązywałaby tajemnica na danym stanowisku. 
Wobec tego powinna tu mieć zastosowanie pierwsza poprawka konstytucji 
amerykańskiej zapewniająca wolność wypowiedzi6. W istocie Assange nie jest 
nawet obywatelem USA – pochodzi z Australii.

Warto też zwrócić uwagę na potencjalnych adresatów większości informacji 
ujawnianych przez WikiLeaks. Te z nich, które dotyczyły metod realizacji misji 
NATO na Bliskim Wschodzie, stanowiły zaskoczenie dla świata zachodniego, 

4 T.R. Eddlem, WikiLeaks (With Facebook, Twitter, & Blogs) Kills Off  Tunisian Tyranny, „Th e New 
American”, 07.02.2011; T. Benn, Th e fl owers of the Arab spring grow from buds of free information, 
„New Statesman”, 11.04.2011.

5 Inside Story – Egypt: Th e youth perspective, http://www.youtube.com/watch?v=HC8PJNCrhm-
M&feature=player_embedded, odczyt z dn. 22.04.2013.

6 G.R. Stone, WikiLeaks and the First Amendment, „Federal Communications Law Journal” 2012, 
nr 64, s. 477 – 491; C.R. Sunstein, Government Control of Information, „California Law Review” 1986, 
nr 74, s. 889, 920 – 21.
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ale nie dla mieszkańców regionu, którego dotyczyły te doniesienia. Społeczności 
Iraku, czy Afganistanu były w pełni świadome, czego mogą się spodziewać po 
żołnierzach koalicji – szczególnie US Army, i nie było to szerzenie demokracji 
czy praw człowieka7.

WikiLeaks nie było jedynym źródłem informacji ujawniającym deprawację 
w sposobie prowadzenia polityki i wojny przez USA na Bliskim Wschodzie. 
Pojawiła się grupa dziennikarzy śledczych, takich jak Seymour Hersh czy 
Arwa Damon, którzy ujawniali wiele niewygodnych faktów dla administracji 
amerykańskiej. Potwierdzali oni tym samym wiarygodność WikiLeaks. Kwe-
stia Iraku i tego jak wyglądała misja stabilizacyjna USA i sojuszników w tym 
kraju przysporzyła tak wiele krytyki władzom USA, że racja stanu nie mogła 
stanowić wystarczającej wymówki dla utajnienia prawdy. Skala wypaczeń była 
też tak wielka, że nie było możliwości wszystkiego ukryć, przyjęto więc inną 
taktykę, zgodnie z którą to tzw. „czarne owce” armii amerykańskiej, jakie są 
przecież w każdej społeczności, są odpowiedzialne za wszystkie nieprawidło-
wości. Przypadki te określano konsekwencjami wojny, niezamierzonymi, ale 
nieuniknionymi. Jednakże osoby mające wgląd w utajnione dokumenty nie 
pozostawiają wątpliwości, że materiały ujawnione z wojen w Iraku i Afganistanie 
stanowiły jedynie przysłowiowy wierzchołek góry lodowej, a nie wyjątek tego, co 
rzeczywiście w czasie tych „misji” się działo8. Niestety nie tylko sposób prowa-
dzenia operacji militarnych zasługuje na zdecydowaną krytykę, ale też polityka 
amerykańska na Bliskim Wschodzie. Julian Assange wielokrotnie wypowiadał się 
na ten temat, podkreślając że wojny są wywoływane celowo, w tym celu stosuje 
się spreparowane dowody i nie mają nic wspólnego z demokracją czy prawami 
człowieka9. Dlatego właśnie WikiLeaks realizuje swoją misję, aby tego rodzaju 
polityka została ujawniona, napiętnowana i w przyszłości zmieniona. Według 
Assangea odpowiedzialni za świadome wprowadzanie w błąd opinii publicznej10 
skutkujące destrukcją struktur państwa (jak w Iraku) oraz setkami zabitych 

7 Opinię taką wyraża dziennikarka wojenna Arwa Damon z CNN w fi lmie dokumentalnym: Iraq: 
Abu Ghraib’s legacy, http://www.dailymotion.com, odczyt z dn. 10.05.2013. Arwa Damon przepro-
wadziła wiele wywiadów z Irakijczykami w czasie trwania misji stabilizacyjnej w tym kraju. Przed-
stawiana opinia jest więc poparta wnikliwą pracą dziennikarki w miejscu opisywanych zdarzeń. 

8 Z.M. Kowalewski, Kto odpowie za Irak? „Le Monde Diplomatique” 2010, nr 3, s. 49.
9 Przykładem takiej wypowiedzi może być wystąpienie na Traff algar Square z 2011 r.: Julian As-

sange – Antiwar Mass Assembly 8 Oct 2011, http://www.youtube.com/watch?v=jwc_pua0hT8, odczyt 
z dn. 22.05.2013.

10 N. Solomon, War Made Easy: How Presidents and Pundits Keep Spinning Us to Death, New 
Jersey 2005, s. 45 – 47. Słynne przemówienie na forum ONZ, na którym sekretarz stanu USA Collin 
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i rannych oraz milionami uchodźców powinni zostać pociągnięci do odpowie-
dzialności. Kwestię propagandy planowo podsycanej przez administrację USA 
doskonale przedstawił w wywiadzie telewizyjnym twórca fi lmu dokumentalnego 
prezentującego świadectwo o szeregu kłamstw prowadzących do wojny w Iraku – 
Norman Solomon11.

O tym jak bardzo błędna była polityka USA w Iraku najlepiej świadczy sytu-
acja w tym państwie, którą niektórzy dziennikarze, tacy jak Th omas Friedman, 
określają, jako demokrację na wzór zachodni12, a która w istocie jest bliższa 
państwu upadłemu13. Z jednej strony hipokryzja dziennikarzy piszących na 
zlecenie władz, a z drugiej dramat Iraku dowodzą tego, że nie tylko polityka USA 
była błędna, ale też że w niewielkim tylko stopniu lub zupełnie nie wyciągnięto 
z tych błędów wniosków. Zamiast tego pojawiają się próby dyskredytowania lub 
podważania wiarygodności WikiLeaks, a jeśli to niemożliwe władze składają 
wyrazy ubolewania lub przepraszają, za fakty ujawnione przez portal, a potem 
przystępują do ścigania źródła przecieków zamiast zająć się nieprawidłowo-
ściami14. Dlatego właśnie taki portal, jak WikiLeaks jest potrzebny. Żadna władza 
nie może być bezkarna, a rolą dziennikarzy jest merytoryczne krytykowanie 
władz, dzięki czemu społeczeństwo ma możliwość wyrobić sobie własną opinię 
i dać temu wyraz z wyborach. Utajnianie materiałów nie może służyć ukrywaniu 
prawdy, a jedynie chronieniu bezpieczeństwa osób, które mogą być narażone 
w wypadku ujawnienia danych dokumentów.

Przeciekiem, który stał się symbolem działań żołnierzy amerykańskich 
w Iraku był fi lm Collateral damage15, pokazujący ostrzał z dwóch helikopterów 
Apache grupy Irakijczyków. Jak się później okazało, wśród zabitych było dwóch 
dziennikarzy Reutersa, a w samochodzie, który przybył by przetransportować 

Powel zaprezentował potwierdzone informacje o miejscach, w których znajdowała się broń masowego 
rażenia w Iraku. Informacje te nie mogły być dziełem błędu czy przypadku. 

11 N. Solomon, op.cit. s. 58 – 60; Decade Aft er Iraq WMD Speech at UN, Ex-Powell Aide Lawrence 
Wilkerson Debates Author Norman Solomon, http://www.democracynow.org/shows/2013/2/6, odczyt 
z dn. 12.05.2013.

12 T.L. Friedman, Prey. Hope. Prepare, „New York Times”, 13.04.2011.
13 Awra Damon w swoich reportarzach przedstawia obraz kraju rozdartego pomiędzy siły popeł-

niające zbrodnie na mieszkańcach Iraku: milicję szyicką, oddziały sunnickie oraz terrorystów Al-
-Kaidy: A nation in trauma – CNN’s woman in Baghdad discovers the real Iraq and sees grim portents 
for the future, http://www.dailymail.co.uk/news/article-1189688, odczyt z dn. 15.05.2013. 

14 M.A. Jr. Hasian, Watching the Domestication of the Wikileaks Helicopter Controversy, „Commu-
nication Quarterly” 2012, nr 60, s. 190 – 209.

15 S. Lazare, R. Harvey, WikiLeaks in Baghdad: Soldiers involved in the „Collateral Murder” video 
have come forward to tell their story, „Th e Nation” 2010, nr 16, s. 24 – 27.
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rannych, znajdowało się dwoje dzieci. Samochód, co widać na fi lmie, został 
także ostrzelany, mimo że kierowca i pasażerowie wypełniali zadania ratunkowe. 
Amerykańscy żołnierze świetnie wiedzą, w jak dramatycznym stanie jest iracka 
służba zdrowia, więc musieli brać pod uwagę, że furgonetka pełni rolę karetki 
pogotowia.

Na fi lmie nagrana jest też sekwencja pytań i komunikatów między żołnie-
rzami w śmigłowcach, a centrum operacyjnym nadzorującym akcję. Nie tylko 
działania żołnierzy są tu szokujące. Na uwagę zasługuje też swoboda, z jaką ofi cer 
z centrum operacyjnego wydaje pozwolenie na użycie broni, gdy w żadnym 
momencie nie ma świadectwa, że mają oni do czynienia z terrorystami. Nie 
może być wątpliwości, że takie akcje nie są wyjątkiem, ale rutyną „misji stabili-
zacyjnej” w Iraku. Potwierdzają to sami żołnierze – negatywni bohaterowie tego 
fi lmu – przepytywani w tej sprawie. Wyraźnie mówią oni, że tak właśnie działa 
armia USA16. Po tym doświadczeniu warto też odnotować ich reakcję na całe 
zdarzenie. W oświadczeniu wystosowanym do Irakijczyków, przepraszając za 
to co się wydarzyło, przedstawiają oni podstawową kwestię powodującą klęskę 
polityki USA na Bliskim Wschodzie: „Our heavy hearts still hold hope that we 
can restore inside our country the acknowledgment of your humanity, that we 
were taught to denny”17. („Nasze serca wciąż są pełne nadziei, że uda nam się 
w naszym kraju odtworzyć uznanie waszego człowieczeństwa, które nauczyliśmy 
się negować” [tłum. własne]). Właśnie dehumanizacja konfl iktu – przeciwnika – 
wroga, jest przyczyną większości zbrodni wojennych.

Portal WikiLeaks odegrał ważną, a często także decydującą rolę w wielu 
procesach na całym świecie. Bardzo ważne były publikacje informacji o korupcji 
w kręgach rządzących w Tunezji18 czy Egipcie19, powiązaniach z administracją 
USA, która wbrew szumnym zapowiedziom o wprowadzaniu demokracji i sze-
rzeniu praw człowieka wspomagała brutalne reżimy w imię utrzymania stref 
wpływów.

16 „From our own experiences…we know that the acts depicted in this video are everyday occur-
rences” – tak w liście do Irakijczyków napisali weterani wojny. Ibidem, s. 26.

17 Ibidem, s. 27.
18 N. Tanriverdi, Tunus’ta Halk Ayaklanması: Nedenleri ve Etkileri, „ORSAM Ortadoğu Uzman 

Yardımcısı”, 26.03.2011.
19 D.J. Pangburn, WikiLeaks: U.S. Government Behind Egypt Revolution?, http://www.deathand-

taxesmag.com/50553/wikileaks-u-s-government-behind-egypt-revolution/, odczyt z dn. 25.05.2013.
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WPŁYW DZIAŁALNOŚCI WIKILEAKS NA BEZPIECZEŃSTWO

Twórcy WikiLeaks tak określają swoją misję: „Publishing improves transparency, 
and this transparency creates a better society for all people. Better scrutiny leads 
to reduced corruption and stronger democracies in all society’s institutions, 
including government, corporations and other organizations. A healthy, vibrant 
and inquisitive journalistic media plays a vital role in achieving these goals”20. 
Dostęp do informacji na temat najważniejszych inicjatyw rządowych jest funda-
mentalną zasadą demokracji. Jak inaczej społeczeństwo mogłoby wyrobić sobie 
opinię na temat urzędników państwowych, aby potem w wyborach podejmować 
zasadnicze decyzje21? Dlatego właśnie media określa się często jako czwartą 
władzę, uzupełniając tym samym tradycyjny trójpodział władzy w systemie 
demokratycznym. Jeśli trójpodział nie wystarcza, bo wszystkie trzy komponenty 
z zasady mające się kontrolować dokonują umowy w imię racji stanu, lub też dwa 
z nich z różnych powodów nie mają dostępu do informacji, który to dostęp jest 
monopolizowany przez jeden z nich22, wtedy rolą tej właśnie czwartej władzy jest 
dążenie do poprawy sytuacji i ujawnienia prawdy. Dziennikarze jednak nie mają 
innych możliwości działania niż publikowanie. Skoro tak, to ich bronią może być 
tylko prawda. Oczywiście istnieje wiele mediów, niemających wiele wspólnego 
z przekazywaniem prawdy, co tym bardziej zmusza media pragnące ujawnić coś 
ważnego do posługiwania się tylko prawdą.

Z drugiej strony istniejący w demokracjach system ochrony informacji 
niejawnych zawiera szereg określeń klasyfi kujących ograniczenie w dostępie 
do informacji. W USA te kategorie dokumentów określone są jako: „poufne”, 

20 „Publikacje [przecieków] wzmacniają jawność, a jawność kształtuje lepsze społeczeństwo dla 
całej ludzkości. Lepsza kontrola [społeczna] prowadzi do zmniejszenia korupcji i silniejszej demo-
kracji we wszystkich instytucjach, włączając w to rząd, przedsiębiorstwa i inne organizacje. Zdrowie, 
aktywne i dociekliwe media odgrywają istotną rolę w osiąganiu tych celów, [tłum. własne]”. About 
WikiLeaks, http://wikileaks.org/About.html, odczyt z dn. 29.06.2013.

21 P.D. Bathory, W.C. McWilliams, Political Th eory and the People’s Right To Know, [w:] Government 
Secrecy in Democracies, red. I. Galnoor, New York 1977, s. 3 – 8.

22 Tak właśnie stało się w sytuacji, gdy kongres USA podejmował decyzję o wojnie w Iraku bez 
możliwości weryfi kacji informacji przekazywanych przez władze tego kraju w 2001 r. Taki sam obraz 
wyłania się z dyskusji autora książki War Made Easy: How Presidents and Pundits Keep Spinning Us 
to Death (New Jersey 2005) Solomona, z byłym szefem sztabu sekretarza stanu USA Colina Powela 
pułkownikiem Lawrencem Wilkersonem. Decade Aft er Iraq WMD Speech at UN, Ex-Powell Aide 
Lawrence Wilkerson Debates Author Norman Solomon, http://www.democracynow.org/2013/2/6/
decade_aft er_iraq_wmd_speech_at, odczyt z dn. 12.05.2013.
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„tajne” lub „ściśle tajne”23, choć w każdym kraju określenia te mogą się różnić to 
jednak istotny jest fakt samego istnienia gradacji dokumentów, do których dostęp 
ma jedynie ograniczona grupa osób. Zasada ograniczenia dostępu do części 
dokumentów i informacji jest podyktowana tym, że zawartość tych materiałów 
może powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Zasady te wynikają 
z wielowiekowego doświadczenia, które dobitnie pokazuje, że nie wszystkie 
informacje mogą być jawne. Jednakże problem zachodzi wówczas, gdy nie jest 
zachowana zasada trafnie określona przez Marka Fenstera jako transparency’s 
balance. Zasada ta mówi o obowiązku objęcia tajemnica tylko niezbędnych 
dokumentów dopuszczając do wszystkich pozostałych opinię publiczną24. Racja 
stanu powinna być związana właśnie z zasadą transparency balance, a nie rozsze-
rzaniem ograniczenia dostępu do informacji, które ukazują priorytety polityki 
czy to wewnętrznej czy międzynarodowej oraz służą ukrywaniu nadużyć czy 
wręcz nieprawidłowości25. Właśnie takich przypadków kwestia racji stanu nie 
może obejmować.

Zasadniczym oskarżeniem wobec WikiLeaks jest więc problem stworzenia 
zagrożenia dla USA i sojuszników wskutek ujawnienia tajnych dokumentów, co 
sugerują przedstawiciele administracji USA. Jednakże dotąd nie udowodniono 
w żaden sposób tego, że WikiLeaks rzeczywiście spowodowała jakiekolwiek 
zagrożenie, a wręcz przeciwnie sposób w jaki redaguje ujawniane dokumenty 
powoduje, że ryzyko jest minimalizowane tak bardzo jak to możliwe26, nie 
mówiąc już o ukrywaniu źródeł informacji. Nawet w przypadku nagłaśnia-
nych przecieków w spawie Afganistanu, oprócz wypowiedzi o krwi na rękach 
Assanga, nie tylko nie przedstawiono żadnych dowodów w sprawie poniesienia 
jakiejkolwiek szkody przez kogoś z obywateli USA lub ich sojuszników i współ-
pracowników, ale też wypowiedzi przedstawicieli administracji USA są w tej 
kwestii sprzeczne. Sekretarz obrony USA oraz były szef CIA, Robert M. Gates 
wyjawił, że doniesienia WikiLeaks nie spowodowały żadnych poważnych kon-

23 Th e White House Offi  ce of the Press Secretary, Executive Order 13526 – Classifi ed National 
Security Information, 29.19.2009, część 1, sekcja 1.2, punkty (a): (1)-(3).

24 M. Fenster, Disclosure’s Eff ects: WikiLeaks and Transparency, „Iowa Law Review” 2012, nr 97.3, 
s. 753 – 807; A. Florini, Introduction: Th e Battle over Transparency, [w:] Th e Right to Know: Transpa-
rency for an Open World, red. A. Florini, New York 2007, s. 1 – 16.

25 K. Kovarovic, When the Nation Springs a [Wiki]Leak: Th e „National Security” Attack on Free 
Speech, „Touro International Law Review” 2011, nr 14, s. 332. 

26 A. Mulrine, Wikileaks Iraq Documents not as Damaging as Pentagon Feared – Yet, „Christian 
Science Monitor”, 25.10.2010; K. Kovarovic, op.cit., s. 332 – 333.
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sekwencji27. Doniesienia medialne i wypowiedzi polityków świadczyły o tym, iż 
szukano dowodów na śmiertelne skutki działania WikiLeaks, ale nie udało się 
tego w żaden sposób dowieść28. Niemniej jednak niewystarczające zredagowanie 
dokumentów z Afganistanu należy uznać za błąd WikiLeaks29. W tym wypadku 
tłumaczenie wyższą koniecznością jest nie do przyjęcia. Błąd ten potwierdza 
„Th e Guardian” usprawiedliwiając się, że materiały publikowane w całości przez 
WikiLeaks, w brytyjskim medium zostały tak zredagowane, aby nie narazić na 
ryzyko żołnierzy i cywili uczestniczących w konfl ikcie afgańskim.

Z  kolei według Mary-Rose Papandrea z  istoty pierwszej poprawki do 
Konstytucji USA oraz kompetencji władz wykonawczych wynika, że to na nich 
spoczywa obowiązek udowodnienia winy każdej organizacji pozarządowej 
oskarżonej o ujawnianie tajnych informacji, działania powodującego poważne 
i bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego. Dodatkowo ujaw-
niający informacje musiałby świadomie narażać na zagrożenia bezpieczeństwo 
państwa, aby można go było pociągnąć do odpowiedzialności30.

Inną kwestią jest oskarżanie Juliana Assanga o szpiegostwo w myśl ustawy 
Espionage Act31. W tym przypadku, zachodzi szczególne nieporozumienie ze 
względu na kwestię racji stanu. Przede wszystkim część analityków twierdzi, że 
ustawa ta jest nieadekwatna do współczesnych realiów i niezgodna z pierwszą 
poprawką do konstytucji amerykańskiej32. W tym kontekście istotne jest też to, że 
Assange nie wykradał danych ani nie przekazywał ich obcym państwom. Działał 
zgodnie z zasadami dziennikarstwa jedynie publikując dane.

Ujawnianie informacji może być oczywiście niebezpieczne i w skompliko-
wanym świecie może mieć także negatywne konsekwencje33, jednak polityka 
oparta jedynie na zakulisowych działaniach, musi przynosić jeszcze gorsze skutki. 
Jest to szczególnie widoczne w przypadku wojny w Iraku. Bezpieczeństwo USA 

27 R. Mackey, U.S. Offi  cials Reportedly Said WikiLeaks Revelations Were „Not Damaging”, „Th e 
New York Times”, 19.01.2011.

28 K. Connolly, Has release of Wikileaks documents cost lives?, BBC News, 01.12.2010.
29 A. Topping, Wikileaks condemned by White House over war documents, „Th e Guardian”, 

26.07.2010. 
30 M.R. Papandrea, Lapdogs, Watchdogs, and Scapegoats: Th e Press and National Security Infor-

mation, „Indiana Law Journal” 2008, nr 83, s. 233 – 306.
31 United States Code, 2000 Edition, Title 18 – Crimes And Criminal Procedure 18 U.S.C. §§ 

791 – 799 (2000).
32 R.D. Epstein, Balancing National Security and Free-Speech Rights: Why Congress Should Revise 

the Espionage Act, „Commlaw Conspectus” 2006, nr 15, s. 483 – 516.
33 M.R. Papandrea, op.cit., s. 305.
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nie było zagrożone przez reżim Saddama Hussaina, Irakijczycy nie byli w więk-
szości szczęśliwi mając takiego dyktatora, ale też mieli stabilizację i możliwość 
prowadzenia normalnego życia. Po interwencji opartej na całej serii kłamstw 
administracji USA, wielu żołnierzy i pracowników cywilnych tego kraju poniosło 
śmierć, wielu jest też okaleczonych i rannych. Trudno obliczyć jak wielu poniosło 
psychiczne urazy (PTSD)34, przez co konsekwencje przechodzą na ich rodziny, 
bliskich. Dramat Iraku jest trudny do opisania i sami Amerykanie przedstawiają 
go w niezliczonych fi lmach czy to dokumentalnych, czy też fabularnych, a także 
w tysiącach publikacji. Ujawnienie przyczyn podjęcia decyzji o wojnie oraz 
sposobów jej prowadzenia jest obowiązkiem dziennikarzy.

Inna inicjatywa WikiLeaks budziła także duże kontrowersje, ale zupełnie 
inaczej została odebrana przez świat zachodni. Portal ten przyczynił się do 
wzniecenia buntu na Bliskim Wschodzie35, jednakże ujawnione informacje na 
temat stopnia korupcji i deprawacji Prezydenta Tunezji Zine El Abidine Ben 
Alego, są odbierane w świecie zachodnim pozytywnie, bowiem ujawniono 
w ten sposób kłamstwa reżimu, pokazując jego prawdziwą twarz. Dokładnie te 
same argumenty: ujawnianie kłamstw władz innych państw i pokazywanie ich 
prawdziwej twarzy, jest dla wielu podstawą do ścigania Juliana Assanga, a nawet 
zabicia go, jak chce wielu amerykańskich konserwatystów.

Ważną kwestią jest też fakt, że tego co WikiLeaks zaczęło i tak nie da się już 
powstrzymać. Media przełamały barierę określaną przez rację stanu, i widząc 
większy pożytek w prawdzie, zaczęły przyłączać się do tego typu aktywności 
naśladując WikiLeaks. Najważniejszym przykładem jest tu znane na całym 
świecie medium, jakim jest AlJazeera. Jest to potężna organizacja, która tak 
jak WikiLeaks zachęca do przesyłania danych, które mają na celu: „continue 
breaking down barriers to transparency around the world and bring the light 
to those being forced to hide in the dark”36. Projekt Al Jazeera Transparency 
Unit (AJTU)37 ma działać bardzo podobnie do WikiLeaks, a jego pierwszym 
wielkim przeciekiem były słynne Palestine Papers38. Dokumenty te zostały opu-

34 PTSD (ang. Posttraumatic Stress Disorder – Zespół Stresu Pourazowego, zaburzenie stresowe 
pourazowe).

35 S. Coll, Democratic Movements, „New Yorker”, 31.01.2011, s. 21 – 22.
36 „Kontynuacja przełamywania przeszkód w jawności na całym świecie oraz rzucaniu światła na 

to co siłą było chowane w ciemnościach” [tłum. własne]. Al Jazeera Investigations, http://www.ajtran-
sparency.com/en/, odczyt z dn. 05.07.2013.

37 Ibidem.
38 Al Jazeera Investigations, http://thepalestinepapers.com/Services/Search/default.aspx, odczyt 

z dn. 05.07.2013.
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blikowane równolegle z innym ważnym medium globalnym, jakim jest dziennik 
„Th e Guardian”39. „Guardian” już wcześniej współpracował z WikiLeaks wraz 
z amerykańskim „New York Times”, niemieckim „Spiegel”, a później francuskim 
„Le Monde”. Wielkie koncerny medialne, włączając się w działania WikiLeaks 
pokazują bezsens dalszego ścigania i ograniczania praw obywatelskich wobec 
Juliana Assanga. Banalne zarzuty, jakie wobec niemu wysunięto stanowią przy-
kład hipokryzji rządzących.

ZAKOŃCZENIE

W rzeczy samej informacje udostępniane za pomocą WikiLeaks mogą poprawić 
politykę międzynarodową40. Ujawnienie prawdy o metodach realizacji działań 
zbrojnych i misji stabilizacyjnej w Iraku przez USA oraz polityki amerykańskiej 
na Bliskim Wschodzie powoduje, że społeczeństwa zachodnie (w tym też amery-
kańskie) odwracają się od tego typu inicjatyw i coraz trudniej będzie rządzącym 
przekonać obywateli, że wojny są niezbędne dla utrzymania porządku na świecie. 
Assange mówił na wiecu w Londynie, że tak jak kłamstwa są przyczyną wojen, 
tak prawda może stać się źródłem ich zakończenia i pokoju. Można to przesłanie 
traktować, jako idealistyczne, lub cyniczne albo też naiwne, jednak zawarte w nim 
fundamentalne wartości moralne nie powinny być deprecjonowane, bowiem 
wbrew pragmatycznej polityce XXI w. właśnie tak należy budować relacje mię-
dzyludzkie – na partnerskiej i uczciwej współpracy.

39 Palestine papers: Browse the documents, „Th e Guardian” ,23.01.2011.
40 B.J. Judis, A Defense of WikiLeaks: How It Could Actually Improve U.S. Foreign Policy, „New 

Republic”, 01.12.2010, http://www.tnr.com/article/politics/79526/in-defense-wikileaksiraq-iran-
china-foreign-policy, odczyt z dn. 05.07.2013.
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Z PÓŁNOCNEGO KAUKAZU

Barbara Patlewicz*

ABSTRACT: Aft er the collapse of the USSR the Muslims from north Caucasus 
had to fi nd themselves in a new and complex reality. To fi ght for independence 
or to surrender entirely to the Russian Federation? Chechenya has become the 
place supporting radicalism. Anna Politkowska believed that the war which lasted 
for many years as well as brutality of the authorities and appalling poverty led 
the Chechen society to moral decay. Families due to the lack of livelihood some-
times sold children into slavery and young girls became prostitutes. Militants in 
retaliation for the acts of humiliation and cruelty were as savage and ruthless as 
Russian soldiers. Chechen Black Widows have been active since June 7, 2000 when 
the fi rst female suicide bombers, Khava Barayeva and Luisa Magomadova drove 
a truck fi lled with explosives into the temporary headquarters of an elite OMON 
detachment in the village of Alkhan Yurt in Chechnya. Chechen female suicide 
bombers were named Black Widows by the Russian and international press when it 
became clear that many were acting in revenge for the deaths of their sons, brothers 
and husbands. Th e residents of Russia perceived the war in Chechnya and the events 
taking place in North Caucasus as something distant, taking place on the outskirts 
of the Russian Federation. Th e attack on the theatre located in the very centre of 
Moscow – Dubrovkav has caused the great shock and horror. As one of the militants 
said: the war has come to Moscow.
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FUNDAMENTALIZM JEST CZĘSTO skierowany przeciwko państwom i społe-
czeństwom, w których prymat stanowi sekularyzm i świeckość odwołująca się 
do modernistycznych przesłanek cywilizacji. Głównym hasłem jego islamskiej 
odmiany jest powrót do korzeni wiary – szariatu i niechęć, wręcz wrogość, do 
wszelkich zmian odbieranych jako naruszanie tożsamości wyznaniowej. Po 
rozpadzie ZSRR północnokaukascy muzułmanie musieli odnaleźć się w nowej 
skomplikowanej rzeczywistości. W pełni zaakceptować prymat Federacji Rosyj-
skiej, walczyć o niepodległość, a może utworzyć Kaukaski Emirat1? Ostoją rady-
kalizmu stała się Czeczenia, której władze nie podpisały 31 marca 1992 r. układu 
stowarzyszeniowego. Moskwa nie uznała tej odmowy i 11 grudnia 1994 r. wojska 
rosyjskie wkroczyły na terytorium republiki. Opór partyzantów doprowadził 
jednak do porozumienia zawartego 31 sierpnia 1996 r. w Chasaw-Jurcie2. Pokój 
utrzymał się tylko trzy lata. Z czasem umiarkowani politycy zostali odsunięci 
od władzy. Przyczyn islamizacji konfl iktu było wiele: słabość państwa, szerząca 
się korupcja, nepotyzm, wzrost znaczenia układów klanowo-mafi jnych, ale także 
fakt, że pod sztandarami islamu można było zjednoczyć cały Północny Kaukaz. 
Przewagę zyskiwali bojownicy skupieni wokół Szamila Basajewa.

We wrześniu 1999 r. doszło do serii zamachów na budynki mieszkalne w Buj-
naksku, Moskwie i Wołgodońsku. W ich wyniku zginęło ponad 300 osób. Władze 
rosyjskie oskarżyły o te ataki czeczeńskich bojowników, a ówczesny premier 
Władimir Putin ogłosił antyterrorystyczną kampanię, mającą na celu przywró-
cenie stabilizacji w republice. Druga wojna czeczeńska wybuchła w październiku 
1999 r. Rosyjskie oddziały ponosiły coraz większe straty. Jednak dla W. Putina 
priorytetem stało się zachowanie republiki w granicach Federacji. Ważne były 
nie tylko kwestie polityczne – utrzymanie wpływów na Kaukazie Północnym, 
lecz przede wszystkim kontrolowanie i zarządzanie eksploatacją oraz przepły-
wem ropy naft owej i gazu ziemnego z rejonu Morza Kaspijskiego. Zakrojone na 
szeroką skalę represje, tzw. zaczystki stosowane przez armię rosyjską i Federalne 

1 Emirat Kaukaski – islamskie quasi-państwo proklamowane 31 października 2007 r. przez 
Prezydenta Iczkerii Doku Umarowa. „Wirtualnie” obejmuje Dagestan, Czeczenię, Inguszetię, Kraj 
Stawropolski, Kraj Krasnodarski, Północną Osetię-Alanię, Kabardyno-Bałkarię i Karaczajo-Czerkiesję 
Republiki te określane są mianem wilajetów, a Czeczenia to wilajet Nochczi. Emirat miał nawiązywać 
do XIX w. imamatu Szamila oraz Emiratu Północnokaukaskiego z początków XX w.

2 W porozumieniu znalazły się takie warunki, jak: zakończenie walk, wycofanie wojsk rosyjskich 
z terytorium Czeczenii, przekazanie jeńców i przeprowadzenie wolnych wyborów w republice.
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Służby Bezpieczeństwa (FSB) doprowadziły do nasilenia radykalnych nastrojów 
wśród Czeczenów3.

Anna Politkowska uważała, że to właśnie wieloletnia wojna, brutalność 
władz oraz przerażająca bieda doprowadziły czeczeńskie społeczeństwo do 
moralnego upadku. Zdarzało się, że rodziny z powodu braku środków do życia 
sprzedawały dzieci w niewolę, a młode dziewczyny stawały się prostytutkami. 
Bojownicy w odwecie za upokorzenia i okrucieństwa ze strony rosyjskich 
żołnierzy, byli równie bestialscy i bezwzględni4. Na Kaukazie coraz częściej 
pojawiali się islamscy wysłańcy z państw arabskich, krzewiący idee hanbalizmu, 
salafi zmu i wahhabizmu5. Wahhabici głosili potrzebę powrotu do źródeł islamu 
i wstrzemięźliwość w życiu prywatnym i publicznym. Oferowali pomoc mate-
rialną, umożliwiali podejmowanie nauki w Arabii Saudyjskiej, Egipcie, Jordanii, 
Katarze, Pakistanie, Syrii i Turcji. W takich północnokaukaskich republikach, 
jak Czeczenia, czy Dagestan wielu młodych ludzi ostentacyjnie demonstrowało 
muzułmańską ortodoksyjność6. Nastąpiło odrodzenie instytucji krwawej zemsty 
rodowej, jako sposobu regulowania sporów. Po udanym zamachu na Achmada 
Kadyrowa do wendetty wielokrotnie nawoływał Ramzan Kadyrow tłumacząc, 

3 E. Sokirianskaia, Chechnya: ideology and confl ict, [w:] Ethno-Nationalism, Islam and the state in 
the Caucasus. Post-Soviet disorder, red. M. Gammer, Londyn 2008, s. 124 – 126; J. Russell, Chechnya – 
Russia’s „War on Terror”, Londyn 2007, s. 73 – 76. Zaczystki nie zawsze były zmasowanymi operacjami 
wojskowymi. Czasem były to odwetowe działania rosyjskich ofi cerów. Najgłośniejszą tego typu akcję 
przeprowadził 26 marca 2000 r. pułkownik Jurij Budanow – dowódca 160. Pułku Czołgów. J. Budanow 
w odwecie za zabicie przyjaciela przez czeczeńskich snajperów, porwał, zgwałcił, a następnie zamor-
dował osiemnastoletnią Czeczenkę – Elzę Kungajewą. W lipcu 2003 r., po dwuletnim procesie, został 
skazany na 10 lat łagru, degradację i pozbawienie odznaczeń. Zwolnienie warunkowe Budanowa 15 
stycznia 2009 r. spotkało się z krytyką rządu Czeczenii i organizacji zajmujących się prawami czło-
wieka. Dnia 10 czerwca 2011 r. Budanow został zastrzelony w centrum Moskwy, najprawdopodobniej 
przez Mahometa Sulejmanowa.

4 A. Politkovskaya, A Small Corner of Hell, Dispatches from Chechnya, Chicago 2003, s. 44.
5 S. Bedford, Wahhabis, Democrats and Everything in Between. Th e Development of Islamic Acti-

vism in Post-Soviet Azerbaijan, [w:] Ethno-Nationalism…, op.cit., s. 194 – 207.
6 A. Kudriavtsev, Wahhabism: Religious Extremism in the Northern Caucasus, „Central Asia and 

the Caucasus” 2000, nr 3, s. 130 – 133. Islam na Kaukazie Północnym ma synkretyczny charakter 
i zasadniczo odbiega od głównych nurtów. Wśród kaukaskich muzułmanów przeważają sunnici 
szkoły hanafi ckiej. W Czeczenii, Inguszetii i Dagestanie obok hanafi ckiej występuje także szkoła 
szafi cka. Lokalni muzułmanie łączą tradycyjny islam z pogańskimi gusłami i elementami chrześci-
jaństwa, tworząc tzw. islam ludowy, który w mniejszym stopniu był poddawany represjom, gdyż 
władze marginalizowały jego znacznie. Jest on przeniknięty pietyzmem świętych, mahdyzmem, 
czczeniem duchów opiekuńczych i kultem przodków. Jednak miarodajne oszacowanie liczebności 
zwolenników radykalnego islamu na Kaukazie jest bardzo trudne, gdyż często za ekstremistów uważa 
się gorliwych muzułmanów, którzy nie stosują używek i żarliwie się modlą.
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że ofi cjalne śledztwo go nie satysfakcjonuje, a na terrorystach będzie się mścił 
zgodnie z prawami zwyczajowymi – adatami. Analogiczne oświadczenie złożył 
w czerwcu 2009 r. po zamachu na Prezydenta Inguszetii Junus-Beka Jewkurowa7.

Na Północnym Kaukazie terytorialne wspólnoty porównuje się z domem, 
społeczność z rodziną, przywódcę z głową rodu. Rodzina stanowi najważniejszą 
wartość. Dominuje trybalizm. Klany są liczne i wielopokoleniowe, a zależności 
między krewnymi ściśle wyznaczone. Ogromną estymą obdarzane są osoby 
starsze. Młodsi członkowie rodziny zobligowani są im usługiwać i  prosić 
o radę, dotyczy to zwłaszcza kobiet. Nacisk kładzie się na poważanie rodziców, 
których decyzjom należy się bezwzględnie podporządkować. Małżeństwa są 
wciąż aranżowane, nawet w miastach, wśród ludzi wykształconych8. W rzeczy-
wistości przepełnionej nienawiścią, strachem i ubóstwem nietrudno było więc 
znaleźć pokrzywdzonych, którzy podczas zaczystek stracili członków rodziny, 
padli ofi arą gwałtów, bądź w inny sposób doznali traumy9. Łatwo było ich także 
przekonać do samobójczych ataków, zwłaszcza, iż islamiści obiecywali tym, 
którzy zginą w kampanii przeciw niewiernym, raj po śmierci. Jednak losy pół-
nocnokaukaskich szahidek10 były dużo bardziej skomplikowane niż podawane 
w mediach historie zemst zrozpaczonych kobiet. Do pierwszego samobójczego 
zamachu z ich udziałem doszło 7 czerwca 2000 r. w Ałchan-Jurcie, wiosce 

7 M. Kramer, Guerrilla Warfare, Counterinsurgency and Terrorism in the North Caucasus: Th e 
Military Dimension of the Russian-Chechen Confl ict, „Europe Asia Studies” 2005, nr 2 (57), s. 215 – 216; 
Kadyrov Promises to Avenge Car Bombing, „Th e Saint-Petersburg Times”, 26.05.2011, nr 1486 (48), 
http://www.sptimes.ru/index.php?action_id=2&story_id=29339, odczyt z dn. 06.09.2012; Убит 
президент Чечни Ахмад Кадыров, „Свободная Азия”, http://freeas.org/?nid=2914, odczyt z dn. 
17.09.2012. Podczas odbywających się w Groznym obchodów 59-tej rocznicy zwycięstwa nad nie-
mieckim faszyzmem 9 maja 2004 r. Achmad Kadyrow powiedział: „Dzień Zwycięstwa to jednoczące 
święto tak dla wszystkich narodów Rosji, jak i dla narodów byłych republik radzieckich”. W niedługim 
czasie po jego wystąpieniu na stadionie Dynama, na którym odbywały się główne uroczystości, de-
tonowano bombę. Eksplozja ładunku pod trybuną honorową spowodowała śmierć sześciu osób. 
Oprócz prezydenta zginęli: wysoki urzędnik administracji czeczeńskiej, dwójka ochroniarzy, dzien-
nikarz i dziecko. Wśród rannych znalazł się m.in. jeden z dowódców wojsk rosyjskich na Północnym 
Kaukazie, generał Walerij Baranow.

8 J. Colarusso, Peoples of the Caucasus, http://www.circassianworld.com/colarusso_2.html, odczyt 
z dn. 01.10.2011.

9 B. Conley, For the Women of Chechnya, Hope Dies Last, „Journal of Human Rights” 2004, nr 
3 (3), s. 334 – 335.

10 A. Mroczek, Terroryzm bombowy. Charakterystyka zjawiska, [w:] Terroryzm. Anatomia zjawiska, 
red. K. Liedel, Warszawa 2006, s. 75 – 76. Osoba, która zginie w walce z niewiernymi o czystość islamu, 
która oddaje swoje życie w sprawie wiary na tzw. drodze do Boga określana jest mianem šahīda – 
szahida, męczennika.
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w Czeczenii. Dwie kobiety, dwudziestodwuletnia Chawa Barajewa – kuzynka 
Arbiego Barajewa i szesnastoletnia Luiza Magomadowa wjechały ciężarówką 
wypełnioną materiałami wybuchowymi w budynek, w którym stacjonował 
Oddział Milicji Specjalnego Przeznaczenia (OMON) z Omska. Zginęło dwóch 
milicjantów, pięciu zostało rannych. Takie akty terroru zaczęły wzbudzać coraz 
większe przerażenie wśród Rosjan. Tym bardziej, że można je było łatwiej 
przeprowadzić niż tzw. rajdy Basajewa, gdyż muzułmańskie kobiety rzadziej 
rewidowano.

Kolejny zamach, tym razem na punkt kontroli na drodze prowadzącej do 
budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Groznym w grudniu 2000 r., 
udaremnili milicjanci. Samochód wypełniony mieszanką trotylu i azotanu 
amonu kierowany przez szesnastoletnią Maretę Dudujewą został ostrzelany 
10 metrów od bramy wjazdowej. Dziewczyna zmarła od ran postrzałowych11. 
Dnia 29 listopada 2001 r. osiemnastoletnia Aiza Gazujewa dokonała udanego 
zamachu na komendanta wojskowego regionu Urus-Martan, generała Gejdara 
Gadżijewa. Na miejscu zginęło dwóch ochraniających go żołnierzy, natomiast 
G. Gadżijew zmarł w szpitalu na skutek odniesionych obrażeń. Świadkowie 
twierdzili, że A. Gazujewa podeszła do generała, pytając czy ją poznaje, na co 
ten odpowiedział, że nie ma czasu na rozmowy. Wtedy dziewczyna zdetonowała 
ukryty pod ubraniem ładunek. Zebrane przez Stowarzyszenie Memoriał dowody 
wskazywały, iż A. Gazujewa działała z chęci odwetu za śmierć męża, dwóch braci 
i wuja, którzy w różnych okolicznościach zostali zamordowani przez rosyjskich 
żołnierzy podczas drugiej wojny czeczeńskiej12. Rok 2002 przyniósł dalsze zama-
chy. W Groznym 5 lutego szesnastoletnia Zarema Inarkajewa miała zdetonować 
bombę na posterunku milicji. Celem był komendant Saurbek Amranow. Ładunek 
odpalono jednak zdalnie. Dziewczyna została ranna, zginęły dwadzieścia trzy 
osoby. Dzięki jej zeznaniom służbom specjalnym udało się zlikwidować kilku 
członków grupy Szamila Garibekowa, którzy stali za zamachem. Jakie były 
motywy jej postępowania? Zarema była narzeczoną S. Garibekowa i to najpraw-

11 Chechen women to drive killer trucks, http://www.gazeta.ru/2002/10/29/Chechenwomen.shtml, 
odczyt z dn. 02.10.2012.

12 P. Murphy, Th e Wolves of Islam: Russia and the Faces of Chechen Terror, Washington 2005, 
s. 125 – 126; Terror with Terror. Conditions in the Urus-Martan region aft er the attempted assassination 
of the military commander of the region, General G.A. Gadzhiev, http://www.memo.ru/eng/memhrc/
texts/terror.shtml, odczyt z dn. 04.10.2012.
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dopodobniej on nakłonił ją do tego, by w imię miłości do niego i oddania dla 
Allacha przeprowadziła samobójczy atak13.

Dla mieszkańców Rosji wydarzenia na Północnym Kaukazie, a zwłaszcza 
wojna w Czeczenii, były czymś odległym, dziejącym się na obrzeżach Federacji. 
Wielki wstrząs i grozę wywołał dopiero atak oddziału Mowsara Barajewa na teatr 
mieszczący się w samym centrum Moskwy – na Dubrowce. Wojna przyszła do 
Moskwy, jak stwierdził jeden z bojowników14. Kilkudziesięciu zamaskowanych 
separatystów 23 października 2002 r. o godzinie 21.00 opanowało budynek teatru, 
biorąc do niewoli około ośmiuset zakładników, w tym widzów oglądających 
popularny musical „Nord-Ost”, osoby z obsługi, muzyków i aktorów występują-
cych w przedstawieniu. Mężczyźni byli uzbrojeni w karabiny automatyczne typu 
kałasznikow i granaty ręczne. Natomiast osiemnaście kobiet uczestniczących 
w zamachu miało zamocowane na ubraniach ładunki wybuchowe, tzw. pasy 
szahidów, wypełnione trotylem i kawałkami metalu. Były wśród nich: Sekimat 
(Sara) Alijewa (25), dowodząca kobietami Zareta Bajrakowa (26), siostra Bau-
diego Bakujewa – Luiza Bakujewa (34), Marina Bisułtanowa (19), Sura Bizijewa 
(22), siostry Chadżijewe: Koku (26) i Aiman (28), Liana Chusenowa (23), Madina 
Dugajewa (24), Seda Elmurzajewa (18), siostry Ganijewe: Chadszat (16), Fatima 
(27) i Mariam (22), Asset Giszłurkajewa (29), Zaira Junajewa (24), Raiman 
Kurbanowa (38), Malisza Mutajewa (31) i Aminat Tuszajewa (18)15.

Zamach na Dubrowce stał się jedną z największych zagadek współczesnej 
historii Rosji, ściśle chronioną tajemnicą państwową. Do dziś nie ustalono osta-
tecznej liczby terrorystów, którzy byli w teatrze, a co się z tym wiąże, ilu z nich 

13 J.I. Victoroff , Tangled roots: social and psychological factors in the genesis of terrorism, Washing-
ton 2006, s. 347 – 348. W prasie pojawiły się informacje, że zamach nie miał nic wspólnego z walką 
o niepodległość Czeczenii a był częścią mafi jnych porachunków. Losy Z. Inarkajewej nie są do końca 
znane. Po zwolnieniu z aresztu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, odtrącona przez rodzinę, bez 
środków do życia zaczęła się parać prostytucją w Dagestanie.

14 R. Sakwa, Chechnya: from past to future, Londyn 2005, s. 152 – 153.
15 »Норд-Ост« без срока давности, http://www.kavkazcenter.com/russ/content/2011/10 

/25/86109.shtml, odczyt z dn. 22.09.2011. Rosyjskie władze podawały, że wśród organizatorek zama-
chu na Dubrowce mogły być: Marjam Marszugowa-Barajewa, Dżesira Witalijewa, a także wdowa po 
Selimchanie Achmadowie, najprawdopodobniej jego druga żona, której personaliów nie udało się 
ustalić. Anna Politkowska uważała, iż były dowody na związki zamachowców z rosyjskimi służbami 
specjalnymi. Twierdziła, że spotkała się z Chanpaszą Terkibajewem, będącym – według niej – jednym 
z terrorystów. Co więcej, Terkibajew najpierw miał agitować za zamachem, a później zniszczyć za-
palniki w bombach szahidek. A. Politkowska do końca życia (została zamordowana 7 października 
2006 r. w windzie budynku, w którym mieszkała, sprawców nie złapano) sugerowała, że Terkibajew 
był agentem wojskowego wywiadu GRU.
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zdołało zbiec. Ofi cjalnie przyjęta wersja to czterdziestu, wszyscy zabici. Podczas 
szturmu komandosów z oddziału „Alfa” zginęło także stu dwudziestu dziewięciu 
zakładników. Wiele osób zmarło w szpitalach z powodu powikłań związanych 
z użyciem przez komandosów i FSB niezidentyfi kowanego gazu16. Losy uczest-
niczących w zamachu szahidek udało się odtworzyć jedynie fragmentarycznie. 
Przydatne były przecieki z ofi cjalnego śledztwa prowadzonego przez prokuraturę, 
FSB i Główny Zarząd Wywiadowczy FR (GRU), często sprzeczne informacje 
medialne oraz ustalenia niezależnej komisji skupiającej rodziny ofi ar. Bojownicy 
rekrutowali kobiety w całej Czeczenii. Były w różnym wieku, różne były ich 
wcześniejsze dzieje. Niektóre kilka miesięcy przed atakiem zostały przygarnięte 
przez wspólnoty islamskich fundamentalistów. Tam znalazły narzeczonych, 
czasem mężów a przede wszystkim poważanie społeczności. Tak było z siostrami 
Chadżijewymi: Koku i Aiman. Pierwsza w końcowym stadium gruźlicy, druga 
chorowała na depresję i miała za sobą kilka prób samobójczych. Podobnie było 
z Raiman Kurbanową, którą pierwszy mąż wygnał z domu, bo była bezpłodna 
i z Asset Giszłurkajewą, samotną matką kilkuletniego dziecka, której rodzina się 
wyrzekła. Wśród zamachowczyń znalazły się także szukające zemsty za śmierć 
najbliższych siostry Ganijewe17. Kilka kobiet, zgodnie ze starą kaukaską tradycją 
porwano, bądź szantażem zmuszono do udziału w ataku18. Jednak były też takie, 
które nie wiedziały, na jaką akcję jadą, a w ich rzeczach osobistych znaleziono 
bilety powrotne do domu19.

Jeszcze trwała okupacja teatru, kiedy Szamil Basajew ogłosił powstanie żeń-
skiego batalionu samobójczego. Jego komendantem mianował Mowsara Bara-
jewa, kuzyna Chawy, zaś liderką szahidek Marjam Marszugową-Barajewą (28), 
wdowę po Arbim Barajawie. Znamienne było to, że S. Basajew nadał oddziałowi 

16 B. Patlewicz, Zamach terrorystyczny w moskiewskim teatrze na Dubrowce, [w:] Kaukaz w dobie 
globalizacji, red. A. Furier, Poznań 2005, s. 161 – 173. Chemiczne składniki gazu udało się ustalić tylko 
częściowo, dopiero po tym, jak dwoje obywateli Niemiec, będących zakładnikami, przewieziono do 
szpitala w Monachium. Gaz składał się z halotanu i pochodnej fentatylu, trzeciego komponentu nie 
ustalono.

17 В. Речкалов, Живых смертниц не бывает: чеченская киншка, Москва 2005, s. 78 – 80. 
18 Л. Свечникова, Обычное право как один из источников (форм) права, [w:] Актуальные 

социально-экономические и духовные проблемы общественного развития, Пятигорск 1995, 
s. 94 – 97. Pod koniec lat 90. XX w. nastąpił powrót do zakazanej w ZSRR tradycji porywania panien 
młodych. Proceder ten praktykowany jest zwłaszcza w  Czeczenii, Dagestanie, Inguszetii i  na 
Zakaukaziu. 

19 S.L. Myers, Chechen „Black Widows”: Women Entangled in Terrorism in Russia, „New York Ti-
mes”, 10.09.2004, s. 2.
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arabską nazwę, kojarzoną z wahhabitami Rijadus-Salihin – Ogrody Sprawiedli-
wych, a sam przyjął imię Abdullach Szamil Abu-Idrys20. W późniejszym okresie 
pojawiły się informacje, że utworzono dwa samobójcze bataliony, składające 
się łącznie z około pięciuset kobiet w wieku od 20 do 25 lat. Władze Kremla 
utrzymywały, iż zrekrutowane kobiety były spokrewnione z bojownikami oraz 
zostały przeszkolone przez międzynarodowe grupy terrorystyczne wywodzące 
się z Bliskiego Wschodu21.

Następna fala zamachów z udziałem kobiet-samobójczyń rozgorzała wiosną 
i latem 2003 r.22 Dnia 12 maja separatyści przeprowadzili atak na siedzibę FSB 
i prorosyjskiej administracji lokalnej w miejscowości Znamienskoje w Czeczenii. 
Brała w nim także udział niezidentyfi kowana kobieta. W następstwie eksplozji 
ładunku ukrytego w ciężarówce śmierć poniosło pięćdziesiąt dziewięć osób 
a dwieście zostało rannych23. W wiosce Ilischan-Jurt, 14 maja 2003 r. podczas 
obchodów muzułmańskiego święta ku czci Proroka Mahometa, Larisa Musała-
jewa zdetonowała bombę. Celem ataku był Achmad Kadyrow, który wprawdzie 
wyszedł z zamachu bez szwanku, zginęło jednak dwadzieścia sześć osób stojących 
w jego pobliżu a sto czterdzieści pięć zostało rannych. W toku śledztwa ustalono, 
że Ł. Musałajewa chciała pomścić śmierć brata Imrana, który kilka miesięcy 
wcześniej popełnił samobójstwo, podczas próby zatrzymania przez ochronę 
A. Kadyrowa24.

Dnia 5 czerwca młoda kobieta wysadziła się w powietrze przy drzwiach auto-
busu w Mozdoku, w Osetii Północnej. Oprócz niej śmierć poniosło osiemnaście 
osób, głównie piloci i personel miejscowej bazy lotniczej, piętnaście zostało 
ciężko rannych25. Następny głośny atak miał miejsce dokładnie miesiąc później, 

20 A.A. Игнатенко, Ислам и политика: Сборник статей, Москва 2004, s. 181 – 185. W polskiej 
prasie pojawiło się błędne tłumaczenie nazwy oddziału Rijadus-Salihin jako Rajskie Namioty.

21 D.D. Zedalis, Female Suicide Bombers, Honolulu-Hawaii 2004, s. 9 – 11.
22 M. Campbell, Black Widows of Chechnya Take Another Deadly Revenge, „Th e Sunday Times”, 

06.07.2003, s. 2.
23 A. Vernidoub, Suspects named as Znamenskoye death toll rises, http://www.gazeta.ru/2003/05/13/

Suspectsname.shtml, odczyt z dn. 2.10.2012.
24 A. Pedahzur, Root Causes of Suicide Terrorism: Th e Globalization of Martyrdom, Londyn 2006, 

s. 146 – 147; Chechnya 2004: „New” Methods of Anti-Terror. Hostage taking and repressive actions against 
relatives of alleged combatants and terrorists, „Memorial”, http://www.memo.ru/eng/memhrc/text-
s/2004chech.shtml, odczyt z dn. 12.09.2011. Pierwotnie władze o zamach oskarżyły Szahidę Bajra-
mudową (46), gdyż znaleziono jej dokumenty nieopodal miejsca wybuchu, jednak jak się później 
okazało była przypadkową ofi arą a na uroczystości przyszła ze swoją siostrą, która również zginęła. 

25 Mozdok to główna baza rosyjskiego lotnictwa, skąd wykonywano loty bojowe nad Czeczenią. 
Rosyjscy piloci znani byli z atakowania cywil nych celów w czeczeńskich wioskach.
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5 lipca 2003 r. Na podmoskiewskim lotnisku w Tuszynie dwie młode kobiety 
wysadziły się w powietrze podczas odbywającego się tam festiwalu rockowego 
Skrzydła (Крылья). Ładunki zdetonowały w tłumie przy kasach. Zginęło szesna-
ście osób, a sześćdziesiąt zostało rannych. Władzom udało się ustalić personalia 
jednej z nich, Zulichan Elichadżijewej (20), która jak się okazało była w ciąży. 
Śledczy podali, że ojcem dziecka był jej przyrodni brat, bojownik z grupy Szamila 
Basajewa – Daniłachan Elichadzijew, który rzekomo zajmował się werbunkiem 
młodych dziewcząt do oddziału Rijadus-Salihin. Natomiast do dziś trwają spe-
kulacje dotyczące drugiej terrorystki. Była nią Mariam Szaripowa, czy Zinajda 
Alijewa (22)?26. Po zamachu ulice Moskwy nie wyglądały inaczej niż zwykle. 
Nie przerwano nawet rockowego koncertu i nie wprowadzono nadzwyczajnych 
środków bezpieczeństwa. Większość obywateli z zadowoleniem przyjmowała 
kolejne zapewnienia prezydenta W. Putina, że terrorystów będzie „wszelkimi 
sposobami likwidował, zabijając ich nawet w wychodkach”27.

Kilka dni później, 10 lipca 2003 r., doszło do nieudanego ataku na popularną 
moskiewską kawiarnię Mon Cafe przy ulicy Twersko-Jamajskiej. Pochodząca 
z Czeczenii Zarema Mużichojewa (22) nie zdołała odpalić bomby i została 
zatrzymana przez policję. W trakcie procesu ustalono, że Zarema zdecydowała 
się na zamach z biedy. Była w ciąży, gdy na wojnie straciła męża i brata. Okradła 
więc rodzinę by zdobyć pieniądze na utrzymanie siebie i córki Raszany. Kiedy 
sprawa wyszła na jaw, dziecko adoptował jej szwagier. Natomiast Zarema 
w zamian za pożyczkę w wysokości 1000 dolarów przyłączyła się do rebeliantów. 
Mimo iż kobieta poszła na współpracę z władzami, skazano ją na 20 lat więzie-
nia28. W czasie, gdy Z. Mużichojewa siedziała w więzieniu Lefortowo, doszło do 
kolejnych zamachów z udziałem kobiet. Dnia 5 grudnia w Kraju Stawropolskim 
niezidentyfi kowana szahidka zdetonowała ładunek w podmiejskim pociągu. 
Zginęło trzydzieści sześć osób, sto sześćdziesiąt zostało rannych29. Wybuch 
bomby w Moskwie 9 grudnia przed hotelem National, zaledwie kilka kroków 

26 M. Bloom, Bombshell – Women and Terrorism, Pennsylvania 2011, s. 59 – 60. Po drugiej terro-
rystce pozostała jedynie głowa i  górna część korpusu. Nie znaleziono przy niej żadnych 
doku  mentów.

27 Путин рассказал, каким должен быть президент РФ, похвалил 10 лет своей власти 
и объяснился про „замочить в сортире”, NEWSru.com, http://www.newsru.com/russia/15jul2011/
magnitka.html, odczyt z dn. 12.09.2012.

28 R. Boswell, Black Widows Put Moscow under Siege, „Ottawa Citizen”, 11.07.2003, s. 1.
29 Терракт на участке железной дороги Кисловодск – Минеральные Воды, http://www.

transday.ru/news/transport/85 – 85.html, odczyt z dnia 13.09.2012; Ю.Г. Овчинников, В.Н. Лисица, 
С.В. Лисица, О подготовке персонала объектов транспорта к действиям в экстремальных 
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od Kremla, spowodował śmierć sześciu i zranienie czternastu osób. Z terrorystki 
została tylko głowa, służbom specjalnym nie udało się ustalić jej personaliów30. 
W wyniku eksplozji w pociągu metra między stacjami Paweletskaja i Awtoza-
wodskaja 6 lutego 2004 r. zginęło czterdzieści jeden osób a ponad sto trzydzieści 
odniosło obrażenia. Ten atak także został przez władze przypisany terrorystkom-
-samobójczyniom. Nagranie z dworcowej kamery przemysłowej uwiarygodniło 
tę wersję. Telewizja rosyjska pokazała fi lm, na którym kobieta o kaukaskich 
rysach twarzy zjeżdża z ciężką torbą ruchomymi schodami w kierunku wagonów, 
które kilkanaście minut później wylatują w powietrze31.

Kolejny spektakularny atak miał miejsce 24 sierpnia 2004 r. Z moskiewskiego 
lotniska Domodiedowo wystartowały w odstępie 40 minut dwa samoloty32. 
Około godziny 23.00 czasu lokalnego (21.00 polskiego) spadł na ziemię w oko-
licach Rostowa nad Donem, zmierzający do Soczi samolot Tu-154 linii Sibir. 
Trzy minuty później lecąca do Wołgogradu maszyna typu Tu-134, własność 
niewielkich linii Volga-Aviaexpress, rozbiła się niedaleko Tuły na południe od 
Moskwy. Zginęło łącznie 89 osób. Śledczy ustalili, że przyczyną katastrof były 
zamachy. Bomby, ukryte wcześniej w ubikacjach, zostały zdetonowane przez 
dwie kobiety. Na pokładzie TU-134 przez Sazitę Dżebirhanową (37), a TU-154 
Aminat Nogajewą (30). Działały w odwecie za śmierć braci podczas drugiej 
wojny czeczeńskiej. Do dziś trwają spekulacje czy kobiety były zamachowczy-
niami czy przypadkowymi ofi arami a władze wytypowały je z list pasażerów ze 
względu na to, że były Czeczenkami33. W mediach pojawiły się także informacje 
przypominające o tym, iż po sierpniowym ataku wojsk rosyjskich na Grozny, 

условиях, [w:] Содержание сборника трудов 20-й юбилейной научно-технической конференции 
„Системы безопасности – 2011”, Mocква 2011, s. 326 – 330.

30 N. Lopashenko, Counteraction to Present-day Terrorism: Resources of Moral Legal Policy of Law, 
[w:] Th e Ethics of Terrorism: Innovative Approaches from an International Perspective, red. T. Gilly, 
Springfi eld 2009, s. 132 – 133.

31 Взрыв в московском метро, http://antiterror.ru/in_russia/81993969, odczyt z dn. 18.09.2012. 
Nieofi cjalnie mówiło się, że ofi ar śmiertelnych mogło być ponad sto. 

32 Port lotniczy Moskwa-Domodiedowo jest najnowocześniejszym lotniskiem Moskwy, obsłu-
gującym także przewoźników zagranicznych, takich jak British Airways, Swiss czy Emirates Air Lines. 
Dotychczas uważano, że tylko ten port dorównuje w Federacji Rosyjskiej zachodnim standardom, 
także w obszarze bezpieczeństwa.

33 R.A. Pape, Cutting the Fuse: Th e Explosion of Global Suicide Terrorism and How to Stop It, 
Chicago 2010, s. 279; Единственная версия, Обе находившиеся в Ту-134 и Ту-154 чеченки были 
в эпицентре взрывов, http://www.ng.ru/events/2004 – 08 – 30/7_version.html, odczyt z dn. 13.09.2012; 
Чеченские боевики заявили о непричастности к катастрофам Ту, http://news.ng.
ru/2004/08/25/1093425867.html, odczyt z dn. 12.08.2012. 
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bojownicy ogłosili, że terrorem objęty będzie nie tylko Kaukaz Północny, ale całe 
terytorium Federacji Rosyjskiej34.

W Biesłanie, mieście położonym w Północnej Osetii tuż przy granicy z Ingu-
szetią, dnia 1 września 2004 r., podczas inauguracji roku szkolnego doszło do 
zamachu. Terroryści należący do oddziału Szamila Basajewa opanowali szkołę, 
biorąc do niewolo około 1100 osób35. Podczas nieprzygotowanego szturmu sił 
specjalnych, do którego doszło dwa dni później, zginęły 334 osoby, w tym 186 
dzieci, rannych zostało ponad 700 osób. Wśród terrorystów znalazły się dwie 
kobiety: prawdopodobnie były to siostra Aminat Nogajewej – Rosa (29) i Mairam 
Taburowa (27). W środkach masowego przekazu pojawiały się sprzeczne wia-
domości dotyczące ich tożsamości, jak i tego kto je zabił. Kilku zakładników 
opowiadało, że kobiety zostały zastrzelone przez bojowników, gdyż podawały 
dzieciom wodę. Inni twierdzili natomiast, że zginęły w trakcie ataku oddziałów 
specjalnych „Alfa” i „Wympieł”36.

Pomimo kilkakrotnego ogłaszania końca drugiej wojny czeczeńskiej konfl ikt 
tlił się nadal. Rosyjskie władze dopiero 16 kwietnia 2009 r. ofi cjalnie ogłosiły 
zwycięstwo wojsk federalnych w walce z rebeliantami. W rządzonej przez Ram-
zana Kadyrowa Czeczenii stopniowo wprowadzano czeczenizację. Poszerzono 
kompetencje prezydenta, zgadzając się m.in. na większą swobodę w rządzeniu, 
przeprowadzenie nieformalnej amnestii dla byłych bojowników oraz wzrost 

34 Armed Raid on Grozny, 21.08.2004, http://www.memo.ru/eng/memhrc/texts/4groz-at.shtml, 
odczyt z dn. 18.09.2011. Media wskazały też na zbieżność daty katastrof z wyborem na prezydenta 
Czeczenii popieranego przez Kreml Ału Ałchanowa. Mnożyły się teorie spiskowe. Dziennikarze 
sugerowali, że oba samoloty mogły zostać porwane i skierowane przez terrorystów do Soczi, bo tam 
wypoczywał W. Putin. Jak napisała agencja internetowa Grani.ru, dowództwo obrony przeciw-
lotniczej, chcąc uniknąć powtórki ataków z 11 września, mogło wydać rozkaz zestrzelenia obu 
samolotów.

35 Panują rozbieżności zarówno co do liczby zakładników, która waha się od 800 do 1500 osób, 
jak i liczby terrorystów. Najprawdopodobniej było ich 33. Wśród nich: dwunastu Czeczenów, dwie 
Czeczenki, dziewięciu Inguszy, trzech Rosjan, dwóch Arabów, dwóch Osetyjczyków, jeden Tatar, jeden 
Kabardyjczyk i jeden Guran. Odnaleziono ciała 30 napastników, dwóch najprawdopodobniej zbiegło, 
jeden – Nur-Pasza Kułajew został złapany.

36 Теракт в Беслане, „Известия”, 4.09.2004, s. 2 – 7; John Giduck, Terror at Beslan: A Russian 
Tragedy with Lessons for America’s Schools, Colorado 2005, s. 111 – 133; P.W. Eager, From Freedom 
Fighters to Terrorists. Women and Political Violence, Hampshire 2008, s. 207 – 208; A. Nivat, Th e Black 
Widows: Chechen Women Join the Fight for Independence and Allah, „Studies in Confl ict & Terrorism” 
2005, nr 28, s. 413 – 419. Rosyjska dziennikarka Julia Jusik, autorka książki Narzeczone Allacha, Kato-
wice 2006, przedstawia zgoła inną teorię. Informacje, które jakoby uzyskała po rozmowach z rodziną 
sióstr Nogajewych mają dowodzić, że Rosa nie mogła brać udziału w zamachu, gdyż cierpiała na 
bardzo ciężką formę epilepsji i przez całe życie nie opuszczała łóżka. 
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roli islamu w życiu społeczno-politycznym37. Jednak zamachy nie ustały. Dnia 
29 marca 2010 r. dwie kobiety zdetonowały bomby na dwóch stacjach moskiew-
skiego metra. Pierwsza eksplozja nastąpiła o godz. 7.57 czasu moskiewskiego 
(5.57 czasu polskiego) na stacji Łubianka. Śmierć poniosło co najmniej 25 
osób. Kilkadziesiąt minut później, o godz. 8.37 (6.37 czasu polskiego), doszło 
do wybuchu na stacji Park Kultury, także w centrum Moskwy. Zginęło według 
różnych źródeł od 12 do 15 osób. Siła wybuchu sprawiła, że po kobietach pozo-
stały tylko głowy i nogi. Kilka dni później rosyjski serwis internetowy Lifenews.
ru opublikował zdjęcia twarzy terrorystek, szahidki miały około 20 – 25 lat. Nie 
udało się jednak ustalić ich tożsamości. Po ataku zaostrzono kontrole w metrze, 
a milicjanci z psami wyszkolonymi do wykrywania ładunków wybuchowych, 
patrolowali teren wokół stacji metra38.

Jednak mimo powtarzających się zamachów na obiekty użyteczności 
publicznej w Moskwie, wzmożone środki bezpieczeństwa wprowadzane były 
tylko tymczasowo. Dowiedli tego dziennikarze „Komsomolskiej Prawdy”. Chcąc 
wykazać indolencje służb specjalnych weszli na płytę lotniska Domodiedowo 
i przez nikogo niezatrzymywani swobodnie chodzili między samolotami szyku-
jącymi się do startu39. Dwa miesiące później, 24 stycznia 2011 r. na tym właśnie 
lotnisku doszło do zamachu. Zginęło 35 osób, kolejne dwie zmarły w szpitalu 
a 180 zostało rannych. Siła eksplozji porównywalna była z siłą wybuchu 5 kg 
trotylu. Ładunek wypełniony był gwoździami, śrubami i kawałkami metalowych 
rur potęgującymi siłę rażenia40. Władze początkowo informowały, że zamachu 
dokonały trzy osoby: Mahomet Ewlojew, jego szesnastoletnia siostra Fatima 

37 Российское общество под контролем. Злоупотребления в ходе борьбы с экстремизмом 
и терроризмом, „Международная Федерация за права человека”, 07.2009, s. 9 – 10. Na spotkaniach 
z prezydentem R. Kadyrowem, które odbywały się na uniwersytecie, studentkom wręczano po 1000 
USD, jeżeli nosiły chusty na głowie a uczestniczącym w hadżu wypłacano po 1500 USD.

38 Число погибших при теракте выросло до 38, опознаны 22 человека, http://ria.ru/ter_
news/20100329/217014174.html, odczyt z dn. 12.09.2011; Russia braces for terrorism’s return as 38 
die in subway bombings, „Th e Washington Post”, http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/
article/2010/03/29/AR2010032900007_pf.html, odczyt z dn. 11.09.2012. 

39 Журналисты бредят террором, http://news.bcm.ru/society/2011/2/18/23515/1, odczyt z dn. 
08.09.2012.

40 Теракт в Домодедово: 37 погибших, 168 раненых, http://www.forbes.ru/ekonomika/
lyudi/62422-vzryv-v-domodedovo-pogib-31-chelovek-postradali-130, odczyt z dn. 12.09.2012; 
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – МЧС России, Предварительный 
список погибших, составленный по обнаруженным документам. Сегодня будет проводиться 
опознание тел погибших, http://www.mchs.gov.ru/pred.html, odczyt z dn. 12.09.2011.
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i przyjaciel Umar Auszew. W toku śledztwa ustalono, że zamach przygotował 
Doku Umarow a wykonawcami byli Mahomet Ewlojew, jego brat piętnastoletni 
Achmed oraz Islam i Ilez Jandijewowie i Baszir Kamkojew. Fatimę Ewlojewą 
i Umara Auszewa oczyszczono ze wszystkich zarzutów41.

Analizując czynniki, które doprowadziły do tak radykalnych aktów przemocy, 
należy brać pod uwagę kilka przyczyn. Przynajmniej trzy czwarte Czeczenek 
straciło podczas wojny kogoś z rodziny, 60% miało zrujnowany dom, a co naj-
mniej połowa była bezrobotna. Wiele kobiet zostało bez środków do życia. Nie-
mal wszystkie cierpiały na tzw. zespół stresu pourazowego42. Jednak tylko jedna 
dziesiąta rzeczywiście szukała zemsty za śmierć bliskich. Wyłącznie w latach 
2000 – 2005 w dwudziestu trzech zamach przeprowadzonych głównie przez 
czeczeńskich bojowników wzięło udział czterdzieści siedem kobiet. Przyczyniły 
się one do śmierci 938 i zranienia ponad 2500 osób43. Zdaniem specjalistów 
zajmujących się psychologią terroryzmu, kobiety są zdecydowanie groźniejsze 
i  skuteczniejsze od mężczyzn. Natomiast przedstawiciele rosyjskich służb 
bezpieczeństwa uważają, że kobiety są bardziej podatne na wpływy, chwiejne 
psychicznie i łatwiej pozwalają się nakłonić do samobójstwa. Twierdzą, że wiele 
z nich zostało porwanych, następnie gwałtem lub narkotykami, zmuszonych do 
ataku. Jakie są więc determinanty ich postępowania? Trauma, wendetta, fana-
tyzm religijny, nieszczęśliwa miłość, chęć spotkania się z ukochanym w raju, czy 
przymus ze strony krewnych. Anna Politkowska opisywała swoiste konkursy na 
szahidki, z którymi zetknęła się w Czeczenii, Inguszetii i Dagestanie. Kobiety, 
które w wyniku działań wojennych straciły kogoś z rodziny zgłaszały się do 
lokalnych dowódców, którzy wybierali z nimi cel i pomagali przeprowadzić 
zamach. Procedura przebiegała podobnie: zwerbowanie lub uprowadzenie 

41 Из дела о взрыве в Домодедово вылетели обвиняемые, „Коммерсантъ” 2011, nr 90, http://
kommersant.ru/doc/1645614, odczyt z dn. 14.09.2012; Дело двух домодедовских террористов 
прекратилось в Турции, „Коммерсантъ” 2011, nr 202, http://kommersant.ru/doc/1803870, odczyt 
z dn. 12.12.2011. Doku Umarow jest przywódcą Emiratu Północnokaukaskiego, samozwańczego 
„państwa” islamskiego, obejmującego Czeczenię, Dagestan, Inguszetię, Osetię, Kabardyno-Bałkarię 
i Karaczajo-Czerkiesję.

42 E. Gilligan, Terror in Chechnya: Russia and the Tragedy of Civilians in War, Princeton 2009, 
s. 68 – 70. Statystyki dotyczące gwałtów na Czeczenkach zaczęły być prowadzone dopiero przez 
brytyjską organizację Wolność od Tortur. W raporcie opublikowanym w kwietniu 2004 r. na 19 kobiet, 
16 zostało zgwałcona przez więcej niż jednego oprawcę. Dwie z nich były Rosjankami. Wśród 
gwałcicieli 85% stanowili rosyjscy żołnierze, lub milicjanci a 15% czeczeńscy bojownicy. 

43 A. Speckhard, K. Akhmedowova, Black Widows: Th e Chechen Female Suicide Terrorists, [w:] 
Female Suicide Bombers: Dying for Equality?,  red. Y. Schweitzer, Tel Aviv 2006, s. 64–65.
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i przygotowanie do zamachu. Najważniejszym etapem była stopniowa indoktry-
nacja prowadzona w początkowej fazie przez narzeczonego, męża lub zaufaną 
przyjaciółkę. Zdarzało się, że kobiety były odseparowywane od bliskich, by łatwiej 
ulegały religijnej agitacji. Kobiety ubrane w czarne, długie szaty stały się dla 
Rosjan personifi kacją terrorystki-samobójczyni a służby specjalne umiejętnie 
podsycały wśród opinii publicznej strach przed szahidkami, czarnymi wdowami, 
czy czarnymi Fatimami, jak określały je media.

Z analizy historii życia 26 kaukaskich szahidek przeprowadzonej przez 
Anne Speckhard i Khaptę Akhmedowovą wynika, że tak naprawdę niewiele 
jest elementów łączących wszystkie kobiety decydujące się na ideologiczne 
samobójstwo w imię Allacha. Różnił je stosunek do islamu, wykształcenie 
i status materialny.

Tabela 1. Dane demografi czne dotyczące szahidek uczestniczących w zamach 
na obszarze Federacji Rosyjskiej w latach 2000 – 2006

Stan 
cywilny

Status 
materialny

Ukończona 
edukacja

Wcześniejsza
religijność

Stosunek do 
wahhabizmu Odniesiona trauma

13 samotna 2 zły 17 liceum 22 zeświecczony 
islam 19

zbliżenie po 
przeżytej 
traumie

12
więcej niż jeden 
członek rodziny 

został zabity 

3 mężatka 14 średni 1 kolegium 4 tradycyjna 
religijność 7

pozytywny 
poprzez 
koligacje 
rodzinne

4 ojciec lub matka 
zostali zabici

4 rozwie-
dziona 9 dobry 5 uniwer-

sytet 6 bracia zostali 
zabici

5 wdowa 1 wysoki 3 w trakcie 
studiów 1 mąż został zabity

1 

po-
nownie 
wyszła 
za mąż

3

członkowie 
rodziny zostali 

aresztowani 
i zaginęli bez 

wieści

2

ogólna trauma 
społeczna wyni-
kająca z działań 

wojennych

Źródło: A. Speckhard, K. Akhmedova, Th e New Chechen Jihad: Militant Wahhabism as a Radical 
Movement and a Source of Suicide Terrorism in Post-War Chechen Society, „Democracy and Security” 
2006, nr 2, s. 126 – 129.
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Kaukaskie kobiety były zdecydowanie bardziej samodzielne i wyemancy-
powane niż te żyjące w uświęconych ummah na Bliskim Wschodzie. Mimo iż 
rodziny są patriarchalne to po uzyskaniu zgody od starszyzny, młode dziewczęta 
mogły wyjeżdżać na naukę do innych miast i pracować w pełnym wymiarze 
godzin poza domem. To wojna zmieniła społeczeństwo, od nowa wpisując 
kobiety w układ pełnej zależności od mężczyzn. By się odnaleźć w nowej sytuacji, 
stać się częścią wspólnoty, wiele z nich przywdziało hidżab i przyjęło radykalne 
poglądy. Już w marcu 2003 r. na łamach ukazującego się w Londynie arabskiego 
pisma „Asharq Al-Awsat” wystąpiła kobieta podpisująca się imieniem Um 
Usama (Matka Osamy), która twierdziła, że jest dowódcą oddziału terrorystek 
samobójczyń związanych z talibami i Al Kaidą, działającą także na obszarze Kau-
kazu Północnego. W sierpniu 2004 r. ukazał się pierwszy internetowy magazyn 
z poradami dla uczestniczek dżihadu, zalecający im, aby szukały męczeństwa 
dla chwały Allacha.

Międzynarodowi eksperci twierdzą, że kobiety kamikadze mogą odgrywać 
w radykalizującym się ruchu islamskim coraz większą rolę. Zdają sobie z tego 
sprawę władze Federacji Rosyjskiej, które powoli zaczęły rewidować dotychcza-
sową politykę wobec Północnego Kaukazu. Podstawą strategii miał być rozwój 
gospodarczy oraz walka z narastającymi problemami społeczno-ekonomicznymi. 
Dotyczyło to przede wszystkim ubóstwa, braku pracy i korupcji. W lutym 2010 r. 
A. Chłoponin przedstawił założenia programu „Wysota 5642”44, którego realiza-
cja pozwoliłaby na zapewnienie stałej pracy miejscowej ludności, co złagodziłaby 
problem bezrobocia w zachodniej części regionu45. Nowa taktyka była szczególnie 
istotna w kontekście zbliżających się w 2014 r. zimowych igrzysk olimpijskich 
w Soczi. Jej realizacja miała pozwolić na poprawę życia miejscowej ludności 
w tym także kobiet, co w znacznym stopniu osłabiłoby wpływy ekstremistów 

44 С.  Андреева, Северный Кавказ ещё один туристический рай, http://is.park.ru/doc.
jsp?urn=27656506, odczyt z dn. 06.04.2012. Rosyjskie media podają, że autorem pomysłu jest były 
deputowany Dumy Państwowej, biznesmen Achmed Biłałow. W ramach reorientacji polityki w lutym 
2010 r. A. Chłoponin przedstawił założenia inicjatywy „Wysota 5642”. Pod nazwą, nawiązującą do 
wysokości najwyższej góry Kaukazu – Elbrusu kryje się program rozwoju turystyki i infrastruktury 
do uprawiania sportów zimowych na Kaukazie Północno-Zachodnim. Jego realizację przewidziano 
na pięć do siedmiu lat. W ramach inwestycji mają zostać wybudowane cztery centra sportowo-re-
kreacyjne, spełniające zachodnie standardy: Przyelbrusie w Kabardyno-Bałkarii, Mamison w Osetii 
Północnej, Archyz w Karaczajo-Czerkiesji i Lago-Naki w Adygei. Całość ma kosztować około 400 
mld RUB.

45 Н. Иваницкая, Ю. Таратута, Лыжи и Стечкин стоят, „Русский Newsweek”, 15 – 21.02.2010, 
nr 8, s. 16 – 17, http://www.runewsweek.ru/country/32616, odczyt z dn. 06.03.2012. 
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i głoszonej przez nich ideologii dżihadu. Jednak w Kabardyno-Bałkarii i Dagesta-
nie znów dochodziło do zamachów. W okolicach miasta Nalczyk wprowadzono 
reżim operacji antyterrorystycznych, tzw. KTO. Działania te podyktowane były 
ciągłymi atakami na podróżnych i komisariaty milicji. W lutym 2011 r. zginęli 
m.in. turyści z Moskwy i uszkodzona została kolejka liniowa na Elbrusie46 
a w sierpniu 2012 r. kilkunastu żołnierzy sił federalnych straciło życie47. „Nieza-
wisimaja Gazieta” donosiła, że żołnierze wchodzący w skład Sił Zbrojnych FR, 
1 października 2012 r. rozpoczęli operację przeciwko rebeliantom na Północnym 
Kaukazie. Decyzję o skierowaniu jednostek miał podjąć Narodowy Komitet 
Antyterrorystyczny (NAK)48. Kilka dni później informację tę zdementowały 
agencje Interfax i proklemowska Ria Novosti, cytując wypowiedź członka NAK, 
wiceprzewodniczącego Rady Federacji Aleksandra Torszina, że: „nie rozpoczęto 
żadnej wielkiej operacji antyterrorystycznej, żadnego wielkiego przerzutu 
oddziałów na Kaukaz nie było”49. Jednak zbrojna aktywność oddziałów Doku 
Umarowa rozszerzała się na tereny położone coraz bliżej Soczi. Działania te 
wskazywały, że zamiarem terrorystów było zakłócanie przygotowań do Igrzysk 
Olimpijski. Wykorzystanie kobiet w atakach samobójczych było więc całkiem 
realne50. Urzeczywistniło się to 21 października 2013 r., kiedy 31-letnia Naida 
Sirużadinowna Asijałowa dokonała samobójczego zamachu w autobusie pod-
miejskim w Wołgogradzie. W wyniku eksplozji ładunku wybuchowego zginęło 
7 osób, a około 37 zostało rannych. 29 grudnia w gmachu dworca kolejowego 

46 Пресса России: В Кабардино-Балкарии введен режим КТО, BBC Russian, http://www.bbc.
co.uk/russian/russia/2011/02/110228_russ_press.shtml, odczyt z dn. 14.03.2012. 

47 FSB Claims Foiled Sochi Olympics Terrorist Plot, http://en.rian.ru/russia/20120510/173366147.
html, odczyt z dn. 10.10.2012.

48 Армейских блокпостов на Кавказе не будет, „Российская газет” 2012, nr 5906 (233), http://
www.rg.ru/2012/10/10/blockpost.html, odczyt z dn. 11.10.2012. Narodowy Komitet Antyterrory-
styczny utworzono 16 lutego 2006 r. Jego głównym zadaniem jest koordynowanie działań federalnych 
i regionalnych organów władzy przeciwko działalności grup terrorystyczno-przestępczych. Na czele 
NAK stoi dyrektor FSB Aleksandr Bortnikow, a w jego skład wchodzą kluczowi ministrowie, szefowie 
służb specjalnych i Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych FR, a także przedstawiciele Administracji 
Prezydenta i parlamentu.

49 НАК может вернуть войска на Северный Кавказ на фоне новых столкновений и взрывов, 
пугающих местных жителей, NEWSru.com, http://www.newsru.com/russia/09oct2012/nak.html, 
odczyt z dnia 12.10.2012; НАК опроверг информацию о привлечении армии к спецоперациям на 
Кавказе, Kasparov.ru, http://www.kasparov.ru/material.php?id=50753A1224FE3, odczyt z dnia 
10.10.2012.

50 С. Андреева, Северный Кавказ ещё один туристический рай, op.cit.; W. Górecki, Destabi-
lizacja Kabardyno-Bałkarii: terroryści coraz bliżej Soczi, „Tydzień na Wschodzie” 2011, nr 7 (167), 
s. 2 – 4. 
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w Wołgogradzie wybuchła bomba. Zginęło 18 osób, około 50 zostało rannych. 
Kolejnego zamachu dokonano 30 grudnia w miejskim trolejbusie w rejonie 
dzierżyńskim w Wołgogradzie, 16 osób poniosło śmierć, a 27 zostało rannych. 
Finansowanie przez fundamentalistów północnokaukaskich muzułmanów 
prowadziło także do tzw. eksportu dżihadu na Zachód, czego dowodem były 
wydarzenia z maratonu w Bostonie z 15 kwietnia 2013 r. Amerykańskie organy 
ścigania podały, że zamach przeprowadzili dwaj bracia pochodzący z Czeczenii – 
Tamerlan i Dżochar Carnajewowie. Wraz z matką od przeszło dekady mieszkali 
w Stanach Zjednoczonych, jednak nie potrafi li się zasymilować z nową ojczyzną. 
Może to stanowić kolejny argument dla władz w Moskwie, że na nowo będzie 
trzeba rozpocząć kampanię antyterrorystyczną na Kaukazie. Tym samym spirala 
zła i nienawiści będzie się tylko nakręcać, tworząc kolejne antagonizmy.
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PODSTAWOWYM CELEM ORGANIZMÓW państwowych jest zapewnienie sobie 
oraz najbliższemu, względnie najdalszemu, otoczeniu bezpieczeństwa. Na prze-
strzeni dziejów bezpieczeństwo to było różnymi metodami realizowane (walka, 
rywalizacja, współpraca) i znajdowało zmienne uzasadnienia i różne implikacje. 
Termin ten funkcjonował jako konstrukcja ideologiczna w kategoriach emocjo-
nalnych, militarnych, politycznych, religijnych, ekonomicznych, energetycznych 
czy ekologicznych. Współcześnie właśnie bezpieczeństwo energetyczne staje 
się obok militarnego bardzo istotnym składnikiem polityki. Istniejące różnice 
w interpretacji i formułowaniu bądź uzasadnianiu danej polityki energetycznej 
zależą od zasobności danego państwa, względnie grupy państw, w surowce natu-
ralne albo ich zdolności i siły ekonomiczno-politycznej (także militarnej) do 
współpracy (także walki) z innymi krajami, posiadającymi owe zasoby. Rozwój 
niemieckiej polityki energetycznej po 1945 roku to proces stabilny, który okre-
śliłbym jako kontynuację z modyfi kacjami. Wynika on ze sposobu defi niowania 
fundamentalnego dla kwestii energetycznych terminu bezpieczeństwa i specyfi ki 
tożsamości społecznej w RFN i z ich przemian po 1945 r. Obok wielu czynników 
zewnętrznych szczególną uwagę odegrały tu ruchy społeczne, których inicjacją 
była rewolta studencka z 1968 r. (dojście do głosu pokolenia urodzonego po 
1945 r.) i trwający do dziś w Niemczech dyskurs związany z bezpieczeństwem 
i  atomem oraz ochroną środowiska (zmienne zależne). Teza ta osadza się 
także na innych zmiennych uwarunkowaniach, czyli zasobach surowcowych 
i ludnościowych kraju. RFN to kraj ubogi w surowce i zależny od ich importu, 
a posiadający olbrzymi energochłonny potencjał przemysłowy (rynek pro-
ducencko-usługowy) i ludnościowy (rynek konsumencki). Kolejne zmienne 
uwarunkowania to pozycja i siła kraju w polityce międzynarodowej. Niemcy do 
momentu zjednoczenia to gigant gospodarczy i polityczny karzeł, który wyszedł 
po 1990 r. na pełną suwerenność i zachował swoją strategię powojenną państwa 
mediacyjnego z silną tożsamością wspólnotową1 i siłą ekonomiczną. Oczywiście 
polityka energetyczna jest zależna od uwarunkowań zewnętrznych (zmienne 
niezależne), czyli oddziaływań ze środowiska międzynarodowego, które mają 
charakter dualistyczny, czyli po pierwsze naturalny (w dużej mierze niezależny 
od człowieka np. zmiany klimatyczne, katastrofy naturalne) i po drugie, charakter 

1 Zgodnie z popularnymi hasłami z okresu zimnej wojny czyli never again i never alone (bezwa-
runkowy pacyfi zm i multilaterializm). Hasła te na przełomie wieków ulegają jednak modyfi kacji 
(termin bezwarunkowy można zastąpić warunkowym), gdyż Niemcy po zjednoczeniu przejmują 
zarówno w UE, jak i w zglobalizowanej polityce międzynarodowej coraz silniejszą pozycję i tym 
samym większą odpowiedzialność.
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kulturalny (np. kryzysy społeczne, ekonomiczne czy polityczne) lub mieszany. 
Ubywanie surowców, zmiany klimatyczne, katastrofy, kryzysy, globalne zmiany 
demografi czne i  tożsamościowe stanowią, więc tzw. zmienne niezależne. 
W poniższym artykule chciałbym się zająć jednak przede wszystkim zmiennymi 
zależnymi2.

Polityka energetyczna Niemiec charakteryzowała się w XX w. relatywnie 
wysokim poziomem częstotliwości transformacyjnej. W ciągu ostatnich 60 lat 
ramy polityki energetycznej były stale modyfi kowane ze względu na zmieniające 
się kryteria geopolityczne i rynkowe. Relatywnie niezmienne pozostawały nato-
miast uwarunkowania tożsamościowe niemieckiej polityki, w tym także szczegól-
nie kwestie bezpieczeństwa militarnego i surowcowego. Te czynniki zawsze miały 
wpływ na decyzje dotyczące struktur energetycznych i źródeł dostaw energii. 
Swoje źródła niemiecka polityka energetyczna w okresie powojennym miała 
w górnictwie węgla kamiennego, które jeszcze w 1950 r. obejmowało praktycz-
nie całe pierwotne zużycie energii i znacząco przyczyniło się do niemieckiego 
cudu gospodarczego. Był to pierwszy kamień milowy w rozwoju niemieckiej 
energopolityki. Jednak w przeciągu kolejnych dziesięcioleci okazało się, że węgiel 
kamienny jako nośnik energii stał się nieopłacalny, aby konkurować z innymi 
nośnikami energii i rozwojem sytuacji na rynku światowym. Potem szokujące 
ceny ropy naft owej z lat 70. i wynikające z tego szoku paliwowego poszukiwanie 
alternatywnych paliw w celu zwiększenia własnego bezpieczeństwa energe-
tycznego pozostało jako drugi kamień milowy w rozwoju niemieckiej polityki 
energetycznej na długo w pamięci. Trzecim kamieniem milowym była wreszcie 
budowa gazociągów z Norwegii i ze Związku Radzieckiego, która dość znacząco 
zmieniła pozycję początkową polityki energetycznej Niemiec, tym bardziej że 
energia ta odgrywała dotychczas niewielką rolę w zaopatrzeniu energetycznym 
Niemiec3. Natomiast żadna inna decyzja dotycząca polityki energetycznej nie 
wpłynęła bardziej na politykę podstawową w RFN i podzieliła niemieckie spo-
łeczeństwo tak silnie, jak pytanie, czy energia jądrowa w Niemczech powinna 
mieć przyszłość, czy nie? Ten konfl ikt mniej więcej od roku 1980 stał się niczym 
bumerang i wielokrotnie powracał oraz przesuwał akcenty z wąsko rozumianej 
polityki energetycznej w kierunku szeroko zakrojonej kwestii społeczno-poli-

2 Poniższe obszerne fragmenty artykułu bazują na źródłach opracowanych w pracy Sandry Bäthge 
i Severina Fischera pt. Energiepolitik in Deutschland: Zwischen „ökologischer Industriepolitik” und 
klimapolitischem Pragmatismus, Berlin 2011, http://library.fes.de/pdf-fi les/bueros/seoul/08100.pdf, 
odczyt z dn. 12.02.2014.

3 Ibidem, s. 2.
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tycznej. Natomiast źródła tego konfl iktu leżą w ruchach społecznych, które 
w RFN zapoczątkowała rewolta studencka w 1968 r. Jej idee zostały rozwinięte 
w ruchu pokojowym (antyatomowym) i ekologicznym w kolejnych latach. 
Antyatomowy ruch społeczny (pozaparlamentarny) łączył zarówno konser-
watystów, jak i ekologów – od bezwarunkowych obrońców środowiska do 
bezwarunkowych obrońców praw dekalogowych, natomiast wówczas jeszcze nie 
jednoczył ruchów społecznych z polityką parlamentarną i rządową. Niepewność 
towarzysząca kryzysom naft owym i katastrofi e w Czarnobylu była impulsem 
dla poszukiwania odnawialnych źródeł energii (dalej OZE). Zwrot w energetyce 
albo transformacja energetyczna, czyli w języku niemieckim „Energiewende” 
to termin, którego używano w RFN już na początku lat 80.4 Termin ten był 
jednak wówczas zarezerwowany dla sfery nauki i polityki pozaparlamentarnej, 
tam także go wykreowano. Poprzedzającą i przełomową dla niego publikacją 
był tzw. raport rzymski pt. Granice wzrostu5 z 1972 r., który zawierał ostrzeżenia 
dotyczące tempa i sposobu rozwoju populacji ludzkiej, bazujące na metodach 
statystycznych. Natomiast wydana w 1980 r. analiza pt. Wzrost i dobrobyt bez ropy 
i uranu6 przez niemiecki Instytut Ekologii Stosowanej obok przestrogi zawierała 
propozycje rozwiązania pojawiających się zagrożeń.

W 1973 r. premier landu Badenia-Wirtembergia ogło sił plan budowy elek-
trowni atomowej w miejscowości Wyhl, położonej na południowym zachodzie 
RFN tuż przy granicy z Francją. Decyzja ta wywołała silny opór w szerokich 
masach społeczeństwa. Studenci, okoliczni winiarze i naukowcy zaprotestowali 
gwałtownie i  jak się później miało okazać trwale. Plan został wstrzymany 
i spowodował, że ludzie nie tylko w RFN, ale też w innych częściach zachodniej 
Europy uwie rzyli, że ich zaangażowanie może powstrzymać budowę elektrowni 
jądrowych. Ten ruch antyatomowy był jedną z przyczyn utworzenia partii Zie-
lonych, która w 1983 r. weszła do Bundestagu. Poparcie dla Zielonych utrzymuje 
się w RFN od lat 80. na poziomie stale przekraczającym 5%. Kryzysy naft owe z lat 
1973 i 1979 spowodowały w RFN ożywioną debatę społeczną na temat możliwo-
ści oszczędnego gospodarowania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii, jak np. planowany zakaz jazdy samo chodem w niedzielę albo wprowa-
dzenie czasu letniego. Były to fundamenty nowej polityki efektywności. Niemiec-

4 C. Morris, M. Pehnt, Energy transition. Th e German Energiewende, Berlin 2012, s. 53 – 56.
5 Por. D.H. Meadows, D.I. Meadows, J. Randers, W.W. Behrens, Granice wzrostu, Warszawa 1973.
6 F. Krause, H. Bossel, K.F. Müller-Reißmann, Energiewende. Wachstum und Wohlstand ohne Öl 

und Uran. Ein Alternativ-Bericht, Berlin 1980.
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kie Ministerstwo Gospodarki uchwaliło w 1976 r. ustawę o energooszczędności, 
która zawierała w sobie pierwsze wymogi w zakresie energooszczędnych izolacji 
w budownictwie. Natomiast w 1980 r. powołano komisję Bundestagu do badań 
w zakresie przyszłej po lityki energetycznej (efektywności i OZE)7. Pośrednim 
efektem tych działań był decyzja Unii Europejskiej z roku 2000, która spowo-
dowała całkowity zakaz sprzedaży benzyny ołowiowej. Decyzja ta przyczyniła 
się do pewnego ograniczenia poziomu zanieczyszczeń pochodzących ze spalin, 
ale miała niewielki wkład w energooszczędność. Rządzący w RFN od 1982 r. 
próbowali rozmydlić polityki z zakresu energooszczędności. Jednak oszczęd-
ność zasobów energii znalazła trwałe miejsce w niemieckiej debacie społecznej 
i politycznej już od lat 70. Debata ta został umocniona zwłaszcza po tragedii 
w ukraińskim Czarnobylu z 1986 r. i radioaktywnych opadach w RFN i połowie 
Europy. Szczególnie Niemcy stracili wiarę w bezpieczeństwo energii atomowej. 
Po tej katastrofi e poziom zaufania społecznego Niemców dla energii atomowej 
zaliczył rekordowy spadek, mimo że niemieccy eksperci techniczni i polityczni 
zapewniali, że scenariusz z Czarnobyla nie ma prawa wydarzyć się w RFN, bo 
tam zawiniła zacofana sowiecka technologia, a niemieckie elektrownie atomowe 
są całkowicie bezpieczne. Przez kolejne lata niemieccy politycy i eksperci powta-
rzali ten slogan. Nawet jeszcze w roku 2010 było to ofi cjalne stanowisko rządu 
kanclerz Angeli Merkel8. Dlatego obok kilku pionierskich inicjatyw w ramach 
OZE w USA i Danii przez całe lata 80. niewiele się pod tym względem w RFN 
wydarzyło. Dopiero od początku lat 90. rozpoczęły się niemieckie poszukiwa-
nia rozwiązań dla fotowoltaiki i farm wiatrowych. Najpierw wzorowano się 
na koncepcjach szwajcarskich. Małe i rozproszone, ale jednak obecne w RFN 
sukcesy spowodowały, że w 1991 r. stworzono w Niemczech pionierski system 
wsparcia państwowego, czyli taryf gwarantowanych dla OZE. Koalicja zielonych 
i chadeków, mimo że obie partie były wówczas bardzo skłócone, przyjęła niety-
powy jak na tamte czasy projekt i ramię w ramię go przegłosowała, ale nie jako 
wspólny projekt chadeków i zielonych lecz jako indywidualną inicjatywę CDU/
CSU. Minęło 10 lat i kiedy Europejski Trybunał Sprawiedliwości w 2001 r. orzekł 
w efekcie skarg niemieckiego giganta energetycznego E. ON, że system taryf 
gwarantowanych nie jest nielegalną formą subwen cjonowania przez państwo 
odnawialnej energii, zaczął się w RFN prawdziwy rozkwit OZE. W uzasadnieniu 

7 C. Morris, op.cit., s. 57 – 58.
8 Ibidem, s. 58 – 59.
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decyzji strasburski ETS stwierdził9, że taryfy gwarantowane są dla wszystkich 
interesariuszy dostępne, zatem nie dyskryminują one nikogo i tym samym nie 
łamią zasad swobodnej konkurencji. Natomiast promują one jeden typ energii 
kosztem innego, ale dla osiągnięcia dobra wspólnego, co cieszy się poparciem 
obywateli w dużej części Europy. Nie są to także subwencje, bo koszt taryf gwa-
rantowanych ponoszą płacący stawki, a nie podatnicy.

Wraz z przejęciem władzy przez pierwszą tego typu w historii Niemiec i bez-
precedensową koalicję socjaldemokratów (SPD) z wcześniejszym ruchem eko-
logicznym i od 1983 r. partią reprezentowaną w niemieckim parlamencie Sojusz 
90/Zieloni powstała nie tylko po raz pierwszy polityczna i decyzyjna większość 
przeciwna energii atomowej wśród przedstawicieli społeczeństwa niemieckiego. 
Większość ta przejęła także odpowiedzialność polityczną rządu niemieckiego 
i pierwszoplanowego gracza na arenie europejskiej oraz drugoplanowego gracza 
na arenie światowej. W tym samym czasie również został wybrany w niemieckiej 
polityce (w tym także lub przede wszystkim w polityce energetycznej) program 
reform ekologicznych. Główna zasada tej agendy ekoenergetycznej i antyatomo-
wej polegająca na forsowaniu idei zrównoważonego rozwoju i zorientowana na 
długoterminowych celach polityki ochrony środowiska, klimatu i kultury stała 
się od tego czasu motywem przewodnim – z niewielkimi zmianami – kolejnych 
rządów w RFN10. Punktem wyjścia dla polityki energetycznej Niemiec jest 
również rola tego kraju w Europie i w Unii Europejskiej. Niemcy to nie tylko 
najludniejszy kraj, ale także największy konsument energii w UE. Przyczyną 
tego wysokiego poziomu zużywania energii jest oprócz stosunkowo wysokiego 
poziomu dobrobytu przede wszystkim energochłonna produkcja przemysłowa. 
W niemieckim koszyku energetycznym ropa naft owa zajmuje nadal około 
33%11 w zużyciu energii pierwotnej i jest tym samym najważniejszym nośni-
kiem energii. Zwłaszcza w sektorze transportowym produkty z ropy naft owej 
pokrywają nadal prawie całe zapotrzebowanie. Oprócz ropy naft owej to węgiel 
kamienny i brunatny oraz gaz ziemny są najmocniej zaangażowane w procesie 

9 Ibidem, s. 60.
10 S. Bäthge, op.cit., s. 2 – 3; Energie in Deutschland. Trends und Hintergründe zur Energieversor-

gung, http://www.bmwi.de/Dateien/Energieportal/PDF/energie-in-deutschland,property=pdf,berei
ch=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf, odczyt z dn. 28.02.2014.

11 Wszystkie informacje na temat niemieckiego bilansu energetycznego zostały zebrane z danych 
energetycznych wykonanych przez Federalne Ministerstwo Gospodarki i Energetyki (Bundesmini-
sterium für Wirtschaft  und Energie, dalej w skrócie BMWi). Energiedaten: Gesamtausbage, http://www.
bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/E/energiestatistiken-grafi ken, odczyt z dn. 28.02.2014, s. 13.
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zużycia energii pierwotnej. W roku 2013 węgiel kamienny i węgiel brunatny 
stosowane były głównie w procesie produkcji energii, natomiast gaz ziemny 
stanowił mniejszą część procesu produkcji energii i jego udział w nim wynosił 
11%. Udział wydobywanego przez niemiecki przemysł odkrywkowy węgla 
brunatnego w wytwarzaniu energii brutto wynosi dziś ok. 26%, a kamiennego 
ok. 20%, czyli łącznie w niemieckiej produkcji energii elektrycznej wynosi 
więc ponad 45% i leży znacznie powyżej średniej europejskiej. Mimo szeroko 
zakrojonych programów ograniczających emisje CO2, prowadzi to do wysokich 
średnich emisji CO2 na głowę mieszkańca. W procesie wytwarzania energii, 
obok węgla, atom stanowi około 15% średniej wytwarzanej energii brutto. Jest 
to duża część, chociaż stanowi ona tylko 7% zużycia energii pierwotnej w miksie 
energetycznym. Odnawialne źródła energii odgrywają ważną rolę w zaopatrzeniu 
energetycznym Niemiec. Mimo, że ich udział w zużyciu energii pierwotnej był 
początkowo jednocyfrowy i wynosił około 9%, można go było jeszcze rozbu-
dowywać i dziś stanowi 11,6%. Ich wkład do produkcji energii elektrycznej 
wzrósł w międzyczasie już od 16 do 23% na początku roku 201412. Od roku 1990 
w szczególności gaz ziemny i energia odnawialna skorzystały ze zmienionych 
warunków gospodarczo-politycznych i osiągnęły znaczny wzrost w konsumpcji. 
Odbyło to się przede wszystkim kosztem węgla, który odgrywał ważną rolę, 
zwłaszcza w NRD aż do zjednoczenia w roku 1990. Jego pozycja jednak przez lata 
po zjednoczeniu nie mogła się zmienić, chociaż w ostatnim czasie pojawiają się 
nowe okoliczności i idee polityczne. Dywersyfi kacja nie tylko nośników energii, 
ale również jej źródeł jest dla bezpieczeństwa Niemiec zależnych od importu 
bardzo znaczącym problemem, ponieważ nawet dziś około dwóch trzecich 
wszystkich źródeł energii pochodzi z zagranicy (np. w przypadku ropy naft owej 
ponad połowa jej importu pochodzi z Rosji). Tylko ze względów gospodarczych 
jeszcze nadal opłacalny, ale szkodliwy dla środowiska, jest węgiel brunatny oraz 
energie odnawialne i gwarantują one wyższy poziom niezależności energetyczno-
-politycznej w stosunku do dostawców z Rosji lub Bliskiego Wschodu. Politycznie 
i gospodarczo stale promowany proces integracji europejskiej nie zatrzymał się 
przed przez długi czas narodowo zorientowanymi rynkami energii. Od połowy 
lat 90. państwa członkowskie UE uzgodniły stworzenie wspólnego europejskiego 
rynku wewnętrznego, opartego na wspólnej sieci nośnika energii elektrycznej 

12 Bieżące dane pochodzą ze stycznia 2014 r. ze stron Statistisches Bundesamt (Federalny Urząd 
Statystyczny), Wiesbaden 2014, www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Wirtschaft sbereiche/Energie/
Energie.html, odczyt z dn. 28.02.2014.
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i gazu. Celem tego nowego podejścia było z jednej strony integrowanie rynków 
poprzez ściślejsze powiązanie i większe transgraniczne kwoty handlowe, z drugiej 
strony, liberalizacja rynków energii, czyli ich uwolnienie od koncernów pań-
stwowych na rzecz wolnorynkowych/prywatnych instytucji i w ten sam sposób 
organizowanych struktur rynkowych. Oba procesy miały znaczący wpływ na 
Niemcy i ich politykę zewnętrzną oraz wewnętrzną w ostatnich latach XX w. 
i na początku XXI w. Ze względu na centralne położenie geografi czne RFN, 
osiem bezpośrednio sąsiadujących państw członkowskich UE zwiększyło presję 
konkurencyjną na niemieckim przemyśle energetycznym. Jednocześnie swoją 
pozycję umocniły w wyniku słabo przeprowadzonej liberalizacji rynku energii 
elektrycznej cztery fi rmy (łącznie na rynku jest ok. 1000 producentów energii), 
które to na przestrzeni kolejnych lat stworzyły swoistą grupę monopolistyczną 
na niemieckim i w dużej mierze europejskim rynku wytwarzania energii Firma 
E. ON jest trzecim na świecie producentem pod względem wielkości wytwarza-
nej energii. Obok E. ON do tzw. czwórki energetycznej należą większościowo 
niemieckie spółki RWE, EnBW oraz szwedzka spółka Vattenfall. Posiadają one 
80% całego niemieckiego rynku energii13.

Europa nie tylko w zakresie polityki energetycznej wkracza w dotychczas 
zwyczajowo zarezerwowane dla poszczególnych państw narodowe procesy 
tworzenia polityki (np. omówione powyżej przełomowe decyzje ETS). Warunki 
ramowe polityki klimatycznej są dziś zdefi niowane także bardziej europejsko niż 
narodowo, gdyż zagrożenia klimatyczne nie znają granic i dotykają wszystkich 
członków, choć z asymetrycznie rozwiniętymi gospodarkami i różnym syste-
mem bezpieczeństwa energetycznego. Sektor energetyczny został szczególnie 
dotknięty poprzez unijny system handlu uprawnieniami do emisji, który ograni-
czył emisję szkodliwych gazów cieplarnianych emitowanych w produkcji energii 
elektrycznej i w produkcji przemysłowej poprzez wprowadzenie mechanizmów 
rynkowych. Doprowadziło to bezpośrednio do zmian warunków konkurencji 
dla produkcji przemysłowej, z jednej strony na rynkach międzynarodowych, 
z drugiej strony również na rynku europejskim, szczególnie pomiędzy takimi 
państwami członkowskimi z wysokim i z niskim poziomem emisji CO2. Wpływ 
polityki europejskiej (na jej kształt znaczący wpływ mają Niemcy) na naro-
dowe tworzenie polityki we wszystkich państwach członkowskich UE, w tym 
oczywiście w samych Niemczech, wzrósł ogromnie w ciągu ostatnich lat. Liczne 

13 Stromanbieter – Übersicht und Vergleich, www.stromauskunft .de/stromanbieter, odczyt z dn. 
28.02.2014.
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decyzje dotyczące polityki energetycznej są obecnie podejmowane w Brukseli, 
a nie w stolicach państw członkowskich UE. Tylko w przypadku kwestii usta-
lania koszyka źródeł energii, państwa członkowskie nadal zachowują umowną 
przewagę.

Ekologiczna polityka przemysłowa czerwono-zielonego rządu powstawała 
w  latach 1998 – 2005, choć tożsamość jej twórców i  tym samym przyczyny 
owej polityki mają swoje źródła w ruchach społecznych z lat 60., 70. i 80.14 
oraz w obietnicach wyborczych składanych już od połowy lat 80. w krajo-
wych i ogólnoniemieckich kampaniach wyborczych Zielonych i od połowy 
lat 90. w takowych kampaniach SPD. Wyniki wyborów federalnych w 1998 r. 
spowodowały nie tylko w polityce ochrony środowiska i w energetyce w RFN 
zmianę paradygmatów. Rząd federalny składający się z SPD i Sojuszu 90/Zie-
loni przyniósł po 16 latach rządów konserwatywno-liberalnych także w innych 
dziedzinach polityki głębokie zmiany. Już w decyzjach zawartych w umowie 
koalicyjnej strona rządowa stwierdziła, że wykorzystanie energii jądrowej 
należy jak najszybciej jak to możliwe zakończyć. Jednak proces wycofywania 
się z energii jądrowej był jedynie pewną częścią strategicznego politycznego 
programu ochrony środowiska nowego rządu i oznaczał tzw. modernizację 
ekologiczną15 przemysłu, która powinna być motywem przewodnim przyszłego 
zarządzania politycznego gospodarką największego kraju w UE16. Program ten 
stawiał przede wszystkim na reformę sektora energetycznego w RFN i w kolej-
nych latach podjęto kilka relewantnych decyzji w tej sprawie, które skutkowały 
istotnymi akcjami. Początkowo rząd kanclerza Gerharda Schrödera w ramach 
polityki energetycznej poświęcił wiele wysiłku taktycznego w celu wypełnienia 
obietnic złożonych wyborcom, tj. rezygnacji czy wycofania się z wykorzystania 
energii jądrowej do produkcji energii. Osiągnięcie konsensusu pomiędzy rządem 
i przemysłem energetycznym w tym temacie stało się przewodnim i niełatwym 
zadaniem politycznym, szczególnie w warstwie uzasadniania i tym samym mody-
fi kacji ww. decyzji, a to głównie z powodów fi nansowych czyli chęci uniknięcia 

14 Więcej na temat tych ruchów patrz: M. Kosman, Współczesne Niemcy i przestrzeń europejska. 
Wybrane zagadnienia, Toruń 2011, s. 131 – 143.

15 SPD/S90/Z: Nowy początek – droga Niemiec w 21 wiek. Umowa koalicyjna SPD i Sojuszu 90/
Zieloni z dn. 20.10.1998, http://archiv.gruene-partei.de/gremien/rot-gruen/vertrag/ko_vertr.pdf, 
odczyt z dn. 13.02.2014.

16 Dla przypomnienia wśród konstytucyjnych zasad ustrojowych w RFN obok zasad demokra-
tycznych i republikańskich, państwa federalnego i państwa prawa (Demokratie, Republik, Recht – 
und, Bundesstaat) obowiązuje tzw. społeczna gospodarka rynkowa (Sozialstaat), w której dopuszcza 
się interwencje państwa w celu ochrony dobra ogółu.
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ogromnych roszczeń odszkodowawczych ze strony operatorów 19 kompleksów 
elektrowni jądrowych. Dla przypomnienia warto podkreślić, ile wysiłku fi nanso-
wego kosztował Niemcy i Niemców proces zjednoczenia czyli przyłączenia NRD 
do RFN. Szacuje się, że koszty te przekroczyły w XXI w. 1,6 biliona euro niektórzy 
wskazują, że wyniosły one łącznie ze świadczeniami z Niemiec Wschodnich już 
w roku 2009 nawet ok. 2,0 biliona euro17. Po trudnych negocjacjach w czerwcu 
2000 r. osiągnięto porozumienie w sprawie warunków wychodzenia z ener-
getyki jądrowej. Istotą umowy była możliwość tymczasowego wykorzystania 
istniejących elektrowni jądrowych. Wspólnie ustalono resztkową ilość prądu, 
który ma zostać wygenerowany z istniejących instalacji w czasie ich regularnego 
trybu pracy w przeciągu ponad 30 lat. Oprócz limitu czasu pracy istniejących 
elektrowni fi rmy energetyczne musiały także zaakceptować decyzje polityczne 
w sprawie zakazu budowy nowych elektrowni jądrowych lub rozbudowy/moder-
nizacji starych, które zostały zdefi niowane poprzez nowelizację ustawy atomowej 
w 2002 r. Ponadto rząd federalny stworzył prawne zobowiązanie do budowy 
i wykorzystania lokalnych składowisk odpadów. Możliwość eksportu odpadów 
promieniotwórczych do recyklingu była ograniczona do roku 2005. W terminie 
późniejszym usuwanie odpadów powinno być przeprowadzane do magazynów 
końcowych. Kwestią otwartą i drażliwą społecznie pozostała sprawa lokalizacji 
odpowiednich składowisk końcowych18.

Mimo, że rząd czerwono-zielony ostatecznie osiągnął swój cel, czyli rezy-
gnację z korzystania z energii atomowej, to oczywiście mniejszy i w tej sprawie 
bardziej radykalny zielony koalicjant musiał zaakceptować wiele kompromisów. 
Ale zwłaszcza kompromisy, które zaakceptował konsument/wyborca, a których 
skutkiem był stopniowy wzrost cen energii w kolejnych latach (oraz jak wiemy 
dzisiaj program „wycofywania się z wycofywania” koalicji konserwatywno-
-liberalnej), są tu najbardziej frapujące. Rząd federalny musiał zgodzić się na 
liczne ustępstwa, szczególnie co do tzw. tymczasowości wykorzystywania atomu 
wobec jądrowych przedsiębiorstw energetycznych, gdyż te wprowadziły do gry 
negocjacyjnej kwestie techniczne, ekonomiczne i prawne na szeroko zakrojoną 
skalę. To była główna podstawa gwałtownej krytyki społecznej ówczesnej partii 
rządzącej (wyborca/konsument kierował się wówczas zarówno pragmatyzmem, 

17 Niemcy w świetle faktów i liczb, Berlin 2010, s. 12, http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/
pl/20-rocznica-zjednoczenia-niemiec/main-content-020/odbudowa-wschodnich-landow-jako-
-wyzwanie.html, odczyt z dn. 27.02.2014.

18 S. Bäthge, op.cit., s. 4 – 5.
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jak i tożsamością), ponieważ pierwotnie obiecywano natychmiastowe wycofanie 
się z energetyki jądrowej, albo przynajmniej terminowo ograniczone zamknięcie 
elektrowni jądrowych. Dziś wiadomo, że był to wyborczy zabieg taktyczny, gdyż 
proces taki, jeżeli miałby być realistyczny, musiałby już zostać rozpoczęty przy-
najmniej w rzeczonych już latach 80., aby w obiecywanych tak bliskich terminach 
mógł być zakończony. Uchwycone i wywołane przy tym procesie podejmowania 
decyzji i ich realizacji emocje społeczne miały i mają jednak swój długi fi nał, 
o czym w dalszej części. Oprócz wycofania się z energii nuklearnej promowanie 
odnawialnych źródeł energii stanowiło zasadniczą część programu reform eko-
logicznych proponowanych przez rząd czerwono-zielony. Silniejsze promowanie 
energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych i w sumie bardziej 
przyjazne dla środowiska zaopatrzenie w energię oraz także oczekiwania spo-
łeczne miały być zapewnione przez nowe ustawodawstwo, a dokładnie poprzez 
Ustawę o Energiach Odnawialnych (Erneuerbare-Energien-Gesetz, EEG19), która 
weszła w życie w marcu 2000 r. Strona rządowa obiecywała swoistą rewolucję 
energetyczną czy zwrot, względnie zakręt, w energetyce i rozwój tzw. zielonego 
przemysłu20 w myśl hasła green new deal21. Rzeczywiście, ustawa o EEG była 
jedną z pierwszych prób stworzenia efektywnych systemów transportowych 
dla odnawialnych źródeł energii na świecie i tym samym otwierała szansę dla 
niemieckiego przemysłu energii odnawialnej do zyskania przewagi technolo-
gicznej nad międzynarodową konkurencją. System taryf gwarantowanych dla 
energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, który jako pierwszy został użyty 
tylko w Hiszpanii, Danii i w RFN, wkrótce został zaadaptowany w innych krajach 
europejskich. Przewaga wynikająca z dofi nansowywania energii elektrycznej ze 
źródeł odnawialnych oraz ustanowienie minimalnych taryf gwarantowanych 
dla tej zielonej energii na okres 20 lat, stanowiły jądro tejże ustawy, a także 
powody do znacznego wzrostu ich udziału w wytwarzanej ogółem mocy. Pod-
czas gdy odnawialna energia stanowiła tylko 5% całkowitej zużywanej energii 
w 1999 r., to w roku 2005 było to już 10%, a w roku 2009 – 16%22. Liczby te 
robią duże wrażenie i świadczą na pierwszy rzut oka o wysokiej efektywności 
wprowadzonego systemu, jednak nie uwzględniają one innych danych, jak 

19 Federalny Dziennik Ustaw z 2004 roku, cz. I nr 40, Bonn, 31.07.2004, s.1918 – 1930.
20 Bundesministerium für Umwelt (BMU) 2000: Umowa między rządem federalnym i fi rmami 

energetycznymi z dn. 14.06.2000, http://www.bmu.de/fi les/pdfs/allgemein/application/pdf/atomkon-
sens.pdf, dostęp: 27.02.2014.

21 Zob. E.B. Barbier, A Global Green New Deal: Rethinking the Economic Recovery, Cambrige 2010.
22 S. Bäthge, op.cit., s. 6.



183Niemiecka polityka energetyczna między ruchami społecznymi 

np. wielkość systemowych nakładów inwestycyjnych, kosztów systemu taryf 
gwarantowanych i sposobu ich rozliczania oraz strat wynikających ze specyfi ki 
wytwarzania i przesyłu zielonej energii czyli niewykorzystanych potencjałów. 
Należy wspomnieć, że ustanowienie minimalnych stawek gwarantowanych dla 
przemysłu miało zwłaszcza w procesie bezpieczeństwa planowania rozwoju tegoż 
przemysłu stworzyć długoterminowe zachęty inwestycyjne. Spowodowany przez 
wdrożenie EEG wzrost cen energii elektrycznej dla wszystkich konsumentów 
w formie potrącenia został wliczony w rachubę na rzecz budowy nowej gałęzi 
przemysłu, zwłaszcza że początkowo szacowano obciążenia fi nansowe jako 
w całości ekonomicznie uzasadnione. W ocenie rzeczywistych kosztów takich 
planów zwrotu w energetyce i jego fi nansowania należało brać pod uwagę także 
unikanie przyszłych kosztów środowiskowych (negatywny wpływ na środowisko 
OZE, np. zużycie energii przy ich wytwarzaniu i recyklingu), ale również prze-
widywany pozytywny wpływ na gospodarkę i rynek pracy. Parametry te zawsze 
muszą być zawarte w ogólnoekonomicznych rachunkach23. Podczas gdy ustawa 
EEG była traktowana przez wiodące organizacje ekologiczne w RFN jako sukces, 
to forma uzasadniania kwestii związanych z odnawialnymi źródłami energii, nie 
pozostała bez krytyki i wywołała sporo kontrowersji. Z szeregów partii opozy-
cyjnej czyli chadecji (CDU/CSU) ustawa EEG była krytykowana jako działanie 
nieliberalne, ekonomicznie nieefektywne i nieskuteczne dla ochrony środowiska 
oraz jako akcja o ewidentnym charakterze interwencjonistycznym. Duże fi rmy 
energetyczne także walczyły zaciekle przeciwko obowiązkowi wykupu zielonej 
energii od operatorów sieci i podziału kosztów poprzez przerzucenie ich na 
konsumenta przez przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Niemieckie związki 
branżowe obawiały się utraty ich konkurencyjności regionalnej (narodowej) 
i globalnej (międzynarodowej), w przypadku gdy ceny energii ze względu na 
powyższy podział byłby w przyszłości znacznie większe. Obu sztandarowym 
przedsięwzięciom z czerwono-zielonej polityki energetycznej czyli wycofaniu się 
z energetyki jądrowej i ustawie EEG towarzyszył szereg innych działań w ramach 
reformy polityki ochrony środowiska. Rząd federalny przyjął jeszcze w kwietniu 

23 Nie ma tu jednak miejsca i kompetencji na taką ocenę. Z perspektywy historycznej i politolo-
gicznej interesujące są przede wszystkim przyczyny podejmowanych decyzji politycznych (o których 
więcej w dalszej części, szczególnie, jeżeli chodzi o uwarunkowania zewnętrzne, bo te wewnętrzne 
na razie głównie opisano), taktyczność i strategiczność podejmowanych przez rząd federalny i spra-
wującego w nim kierowniczą rolę kanclerza decyzji oraz sposób uzasadniania tych decyzji w publi-
kowanych dokumentach i wygłaszanych tekstach.
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2002 r. Narodową Strategię Zrównoważonego Rozwoju24. Po wyborach parla-
mentarnych w tym samym roku odnowiona koalicja SPD i Zielonych, zawarła 
w umowie koalicyjnej docelową redukcję emisji gazów cieplarnianych o 40% do 
roku 2020 w porównaniu do bazowego 1990 r. i dążyła już od tej samej chwili 
do ogólnoeuropejskiego samozobowiązania do takiej redukcji w wysokości 30% 
w tym samym okresie25. Ogólnie rzecz biorąc, ekologiczną politykę przemysłową 
rządu federalnego z lat 1998 – 2005 można ocenić jako trend na najbliższe lata 
niemieckiej polityki energetycznej i ochrony środowiska. Polityka ta łączy się 
także z polityką zagraniczną RFN, na którą w latach 1998 – 2005 i w kolejnym 
okresie rządów wielkiej koalicji i koalicji konserwatywno-liberalnej miało 
wpływ szereg oddziaływań ze środowiska międzynarodowego o przełomowym 
charakterze.

Decydującym elementem stanowiącym o  przełomowości w  polityce 
międzynarodowej (pojawienie się zjawisk nieprzewidywalnych o charakterze 
skokowym) to zaistnienie lub intensyfi kacja w zglobalizowanym świecie fun-
damentalnych zagrożeń dla poczucia bezpieczeństwa rozumianego ogólnie 
w sposób pierwotny albo narodowo/separatystycznie względnie narodowo/

24 Tu warto przybliżyć czytelnikowi defi nicję i genezę terminu zrównoważony rozwój, którą 
możemy odnaleźć np. w dokumentach edukacyjnych i naukowych Federalnej Centrali Kształcenia 
Politycznego – www.bpb.de z 2006 r., czyli z okresu rządów tzw. wielkiej koalicji w RFN. Jeżeli chodzi 
o historię terminu zrównoważony rozwój (nachhaltige Entwicklung) autorzy wskazują na nowoczesne 
i ponowoczesne rozumienie tego pojęcia. W znaczeniu nowoczesnym/oświeceniowym termin ten 
dotyczył gospodarki leśnej i został po raz pierwszy użyty przez H.C. von Carlowitza w 1713 r. w od-
niesieniu do zachowania równowagi w ówczesnej grabieżczej polityce wycinania lasów. Nie należy 
wycinać więcej objętości drewna, niż roczny jego przyrost. W ponowoczesnym rozumieniu chodzi 
o zasadę, że zrównoważony rozwój to proces. Kolejna wymieniona tam data to dopiero 1972 rok 
i raport klubu rzymskiego pt. Granice wzrostu. Następne wydarzenia mają także charakter między-
narodowy, następują mniej więcej co 10 lat i istotnie wpływają na dzisiejsze rozumienie i używanie 
tego terminu. W 1980 r. pojawia się światowa strategia ochrony środowiska, w której następuje roz-
szerzenie idei zrównoważonego wycinania lasów na kuli ziemskiej o inne elementy ochrony systemów 
naturalnych. W 1987 r. Światowa Komisja ds. Środowiska i Rozwoju w swoim raporcie końcowym 
pt. Nasza Wspólna Przyszłość nadaje temu pojęciu typowo polityczno-międzynarodowe znaczenie 
jako produkt organizacji rządowych (początkowo termin ten miał znaczenie przede wszystkim go-
spodarcze i wychodził z międzynarodowych i narodowych kręgów pozarządowych). W latach 1992 
i 2002 podczas konferencji ONZ w Rio de Janeiro i w Johannesburgu zrównoważony rozwój został 
zdefi niowany np. w Agendzie 21 jako światowy motyw przewodni w zakresie środowiskowo-rozwo-
jowym. Ten ostatni światowy szczyt w 2002 r. w całości był poświęcony kwestii elementów zasadni-
czych i strategii zrównoważonego rozwoju.

25 SPD/Sojusz 90/Zieloni. Nowy początek – sprawiedliwość – trwałość. Silne wsparcie ekonomiczne, 
społeczne i ekologiczne dla demokracji w Niemczech. Umowa koalicyjna 2002 – 2006 z dn.16.10.2002, 
http://www.boell.de/downloads/stift ung/2002_Koalitionsvertrag.pdf, odczyt z dn. 13.02.2014.
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wspólnotowo lub w dowolnej kombinacji26. U progu XXI w. w środowisku mię-
dzynarodowym pojawia się w sposób nagły dużo zmiennych niezależnych, które 
oddziałują nie tylko ilościowo ale i jakościowo, ze względu na swoją wagę mery-
toryczną (terroryzm, globalne i lokalne kryzysy fi nansowe, katastrofy naturalne) 
na zmienne zależne. Te zmienne zależne, jak np. tożsamość społeczna w RFN, 
ulegały już zmianom pod wpływem zagrożenia atomowego i zanieczyszczenia 
środowiska w całym okresie zimnowojennym. Uświadomienie sobie znaczenia 
wydarzeń przełomowych w relacjach międzynarodowych o podłożu m.in. 
surowcowym mających wpływ na zachowania polityczne w RFN – warto zacząć 
od zachodnioeuropejskiej decyzji o utworzeniu EWWiS, by przejść następnie 
do transatlantyckich (USA i EWG) petroinwestycji na Bliskim Wschodzie 
i dalej do pierwszych kryzysów naft owych z początku lat 70. XX w. na świecie, 
poprzez ataki terrorystyczne z początku XXI w. w USA i w Europie, by przejść 
do następujących po nich niemieckich decyzji politycznych w sprawie amery-
kańskiej doktryny interwencjonizmu oraz zakończyć na wydarzeniu będącym 
pośrednim skutkiem powyższego czyli podpisaniu niemiecko-rosyjskiej 
umowy o budowie podmorskiego gazociągu po dnie Bałtyku w 2005 r. i innych 
planach gazociągowych. W tej wyliczance nie powinno zabraknąć oczywiście 
wspomnienia o katastrofach elektrowni atomowych w Europie i w Japonii, czy 
wreszcie o wielu konfl iktach, kryzysach czy wojnach z tłem węglowodorowym 
w Azji Mniejszej i Afryce Północnej oraz o katastrofach naturalnych z tłem 
klimatycznym. U progu XXI w. nastąpiła kontynuacja zdarzeń, które istotnie 
wpływały na nowe pojmowanie terminu bezpieczeństwo międzynarodowe nie 
tylko w RFN, tym bardziej że towarzyszyły im globalne i regionalne kryzysy 
fi nansowe. Obok bezpieczeństwa w sensie polityki obronnej na znaczeniu zyskał 
termin bezpieczeństwa energetycznego. Realia polityki wydają się być w tym 
czasie pewną grą z zagrożeniem (m.in. kryzysy fi nansowe, kryzysy ekologiczne – 
zmiany klimatyczne i katastrofy naturalne, zagrożenia terrorystyczne, niestabil-
ność w świecie islamu). Im więcej tych zagrożeń, tym więcej gry na emocjach. 
Czy owe zagrożenia są faktycznie tak groźne, jak przedstawiają je media i jak 
uzasadniane są one w decyzjach politycznych? Czy mają one swoje racjonalne 
uzasadnienie (jak w przypadku polityki energetycznej i jej związków ze zmia-
nami klimatycznymi oraz odnawialnymi źródłami energii i zrównoważonym 
rozwojem). Czasami powstaje wrażenie, że u podstaw tych lęków czy obaw nie 
leżą zdroworozsądkowe źródła, a emocje z nimi związane są wszechogarniającą 

26 T. Meyer, Im Zeitalter der Unsicherheit, „Neue Gesellschaft  Frankfuerter Heft e” 2010, nr 12.
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siłą, której działaniu ulegli obywatele i rządy. Czy faktycznie lęk jest odbierany 
w swojej pierwotnej formie i brakuje miejsca na racjonalne akcje i reakcje. Czy 
jest to siła nieukierunkowana czy ukierunkowana? Działanie polityczne patrząc 
historycznie zawsze było oparte na wiedzy i grze emocjami oraz na budowa-
niu przekazów opartych zarówno na wiedzy, jak i na emocjach. Jak zwykle na 
przełomie wieków, także i teraz wydaje się, że emocje biorą górę w działaniu 
politycznym i społecznym. Współzależny i zintegrowany poprzez nowe metody 
komunikacyjne świat w wieku informacji daje złudę rozumienia innych krajów 
i kultur. Ludzkość nigdy nie była tak liczna i tak bardzo różnorodna (warunki 
życia, wartości), jak w wieku informacji. Złożoność ta często tylko wyobrażona, 
ale stale w tzw. teledemokracjach27 obecna, powoduje też wzrost atrakcyjności 
fundamentalizmów i populizmów. Takie ideologie przekreślają złożoność świata 
i proponują proste czarno-białe rozwiązania za pomocą chwytliwych sloganów 
i nakazów. Nietolerancja idzie w parze z niewiedzą, natomiast świat bardziej 
tolerancyjny może gwarantować kulturowe i historyczne zrozumienie jego 
różnic i podobieństw (dlatego historia, fi lozofi a i kulturoznawstwo powinny być 
przedmiotami obowiązkowymi na wydziałach stosunków międzynarodowych 
i politologii). Trudno zapewne pogodzić etykę z geopolityką? Trudno też ustalić 
granice działania politycznego, które określą precyzyjnie, jak dalece polityka 
wykorzystuje atmosferę zagrożenia i gra na emocjach aby forsować swoje inte-
resy (utrzymanie się przy władzy, utrzymanie siły, prestiżu i pozycji), czy interesy 
ogółu narodowego i ponadnarodowego (utrzymanie kontroli, bezpieczeństwa 
np. działania prewencyjne). Rozpatrując czynniki zewnętrzne, warto również 
zwrócić uwagę, że generalnie rzecz biorąc, wraz z upadkiem żelaznej kurtyny 
(zakończeniem zimnej wojny) i rozpadem wspólnoty interesów, która za ową 
wojną stała i która właśnie czarno-białe widzenie świata i narastanie rozbieżnych 
emocji w dwubiegunowym świecie propagowała, upadło także dobrze zdefi -
niowane zagrożenie (światowy komunizm)28. Wprawdzie dzięki odstraszaniu 
atomowemu i wojnom zastępczym zimna wojna okazała się dla mocarstw 
procesem dającym przewidzieć najbliższą przyszłość w sposób gwarantujący 
stabilność. Oczywiście sytuacja była bardziej niebezpieczna, niż ten prosty opis 
przedstawia i oczywiście należy zdawać sobie sprawę z faktu, że z tej zimnowo-
jennej propagandy pozostały głębokie ślady w tożsamości społecznej, szczególnie 

27 N. Postman, Wir amüsieren uns zu Tode, Frankfurt 1991.
28 D. Moisi, Geopolityka emocji. Jak kultury strachu, upokorzenia, nadziei przeobrażają świat, tłum. 

R. Włoch, Warszawa 2012, s. 189 – 190.
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dziś zjednoczonych Niemców, którzy byli wówczas podzieleni, tak jak świat na 
dwie części i byli miejscem szczególnie intensywnej kolportacji zimnowojennej 
czarno-białej propagandy (najbardziej propagandy strachu przed atomem). Wła-
śnie jeżeli chodzi o znaczenie organizacji pozarządowych i ruchów społecznych 
warto wspomnieć jeszcze o międzynarodowych ruchach społecznych z lat 60., 
70. i 80., które szczególnie w RFN istotnie wpływały na obywatelskie pojmowanie 
terminu bezpieczeństwa i później poprzez m.in. tzw. opozycję pozaparlamen-
tarną (Ausserparlamentarische Opposition – APO) i ruchy ekologiczne/antyato-
mowe trafi ły dopiero do agend rządowych. To w dużym stopniu pokolenie wyżu 
powojennego (ludzie urodzeni po drugiej wojnie światowej) stanowią do dziś 
o toczonym sporze pomiędzy tzw. pokoleniem Woodstock, które sprzeciwiało 
się wojnie w Wietnamie, atomowi, zanieczyszczeniu środowiska itp., a tymi, 
którzy brali w niej udział lub fi nansowo czy moralnie wspierali owo myślenie 
i działanie. Czy ten spór jest nadal fundamentem niemieckich debat publicznych? 
Na to pytanie postaram się znaleźć odpowiedź w innym artykule. Ten fakt musi 
być jednak brany pod uwagę przy analizie współczesnych decyzji politycznych 
w sprawie polityki energetycznej29. Gdy we współczesnym pozimnowojennym 
świecie głównym zagrożeniem nie jest już komunizm, to może nim być zała-
manie gospodarki w globalnym kryzysie, niezrównoważony rozwój, broń ABC, 
niestabilność i konfl ikty w rejonach kryzysowych, globalne ocieplenie czy kryzys 
surowcowy i tym samym energetyczny? Złożoność zagrożeń powoduje chaos 
i nie sprzyja emocjonalnej pewności. Czy strach przed globalnym ociepleniem 
(niezależnie od tego, przez kogo spowodowanym) może jeszcze skłonić ludzkość 
do podjęcia wspólnotowych działań koniecznych do zapobieżenia ewentualnych 
skutkom katastrofy biologicznej lub odpowiedniego prewencyjnego przygoto-
wania się na nie? Jednak kiedy demokracja głosi wartości, których sama nie 
szanuje, traci status moralny i tym samym atrakcyjność oraz wiarygodność. Czy 
wyobcowany poprzez ośmieszenie polityki przez jej tabloidyzację wyborca czy 
niedarzony zaufaniem polityk (poprzez strach przed podporządkowaniem się 
anonimowej, nieobieralnej biurokracji, jak np. komisja europejska w Brukseli czy 
rządy wielkich koalicji i konwergencje idei, a tym samym brak opozycji na scenie 
politycznej) są w stanie w tej kwestii współpracować albo ogólniej czy polityka 
jest w stanie zrodzić w takiej sytuacji jasną wizję strategiczną?

29 W tym artykule nie mam zamiaru dokonywać takiej analizy, zwracam jednak uwagę na problem 
badawczy, który znajdzie rozwinięcie w szerszym prowadzonym przeze mnie projekcie badaw  czym.
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Jaka strategia i taktyka mogła przyświecać wielkiej koalicji w RFN wyłonionej 
po przedterminowych wyborach w 2005 r., gdy ani rząd czerwono-zielony ani 
alternatywa rządowa składająca się z chadeków i liberałów nie wyłoniła większo-
ści parlamentarnej. Zintegrowana polityka klimatu i energii stała się motywem 
przewodnim działań politycznych i prostym przekazem dla wszystkich wybor-
ców i tych konserwatywnych i tych czerwono-zielonych. Powstała z socjaldemo-
kratycznego koalicjanta (SPD) pod przewodnictwem większej chadeckiej grupy 
parlamentarnej CDU/CSU nowa ekipa rządząca wybrała na swoją szefową byłą 
minister środowiska z czasów rządów kanclerza Helmuta Kohla Angelę Merkel, 
która w kwestiach energetycznych pośrednio, postawiła, kontynuując niejako 
poprzedni program, na ścieżkę dalszej transformacji ekologicznej, zwłaszcza 
w kontekście propagowania na poziomie europejskim debat na temat zmiany 
klimatu w wymiarze międzynarodowym.

Na szczycie 27 szefów państw i rządów podczas niemieckiej prezydencji 
w Radzie Unii Europejskiej w marcu 2007 r. zostały ustalone po raz pierwszy 
wspólne cele polityki klimatycznej i energetycznej dla UE. Skupiono się na 
bardzo prostej w przekazie i jasnej w treści strategii 20 – 20 – 2030. Za pomocą tej 
formuły przedstawionej przez niemiecki rząd na czele z Angelą Merkel Unia 
Europejska zobowiązała się do redukcji do 2020 r. emisji gazów cieplarnianych 
o 20% w porównaniu z rokiem 1990, do zwiększenia udziału energii odnawialnej 
do 20% oraz do podniesienia efektywności energetycznej o 20% w porównaniu 
do poprzednich prognoz na rok 2020. Już wiosną 2007 r. urzędujący minister 
środowiska Sigmar Gabriel wydał oświadczenie rządu zatytułowane Agenda 
klimatyczna 2020 (Klimaagenda 2020)31. W  tym dokumencie polityk SPD 
wyznaczył przyszłe kierunki polityki klimatycznej i  energetycznej wielkiej 
koalicji i potwierdził poprzedni cel RFN dotyczący redukcji emisji łącznie 
o 40% do roku 2020. Polityk ten nazwał opisaną dokładnie w ww. dokumencie 
fundamentalną restrukturyzację społeczeństwa przemysłowego jako konieczny 
cel, aby w przyszłości stale rosnąca liczba ludności na świecie mogła być zaopa-
trywana w towary i usługi. W swoim oświadczeniu Gabriel zapowiedział również 
wdrożenie kompleksowego pakietu środków w celu realizacji powyższego oraz 

30 S. Bäthge, op.cit., s. 7.
31 S. Gabriel, Deklaracja polityczna dotycząca zmiany klimatu i polityki rządu federalnego zgodnie 

z decyzjami Rady Europejskiej, złożona w niemieckim Bundestagu dn. 26.04.2007, http://www.bunde-
sregierung.de/nn_1514/Content/DE/Bulletin/2007/04/46 – 1-bmu-bt.html, odczyt z dn. 13.02.2014.
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zidentyfi kował sektor energetyczny jako kluczowy sektor dla osiągnięcia wymo-
gów strategii 20 – 20 – 20 z Brukseli w Niemczech32.

Na posiedzeniu w Meseberg w  sierpniu 2007 r. rząd federalny wielkiej 
koalicji porozumiał się w końcu, co do konspektu i granic merytorycznych dla 
zintegrowanej polityki klimatycznej i energetycznej. Przyjęty pakiet zawierał 29 
działań, w tym 20 konkretnych propozycji legislacyjnych. W centrum decyzji 
z Meseberg znalazły się takie dziedziny, jak efektywność energetyczna, energia 
odnawialna oraz sektor transportu. W zakresie efektywności energetycznej 
wielka koalicja widziała znaczące potencjały do wykorzystania, szczególnie 
w zakresie redukcji strat cieplnych przy produkcji energii. Wraz z rozbudową 
kogeneracji (energia-ciepło) powinny do roku 2020 co najmniej 25% istnie-
jących elektrowni wytwarzać obok prądu dotychczas uciekające przez kominy 
również użyteczne ciepło. W sektorze budowlanym efektywność energetyczna 
była i jest promowana poprzez odpowiednie programy szkoleniowe i fi nansowe, 
a „domy niskoenergetyczne” stały się transparentnym i prostym oraz fi nansowo 
zachęcającym sloganem dla nowego standardu w budownictwie mieszkaniowym 
wielo- i jednorodzinnym. Również wraz z wprowadzeniem zintegrowanych 
systemów zarządzania energią i inteligentnych liczników energii elektrycznej 
w sektorze elektroenergetycznym oraz preferowania w zamówieniach publicz-
nych produktów energooszczędnych wyrażono nadzieję na znaczne oszczędności 
i przedstawiono zachętę do nowego standardu oszczędzania.

Ciągła ekspansja energii odnawialnej była kolejnym ważnym fi larem pro-
gramu Meseberg. Zwłaszcza w sektorze cieplnym udział odnawialnych źródeł 
energii był do tego czasu tylko w bardzo niewielkim stopniu w produkcji energii 
wykorzystywany i rósł on do tej pory tylko bardzo powoli. W decyzjach politycz-
nych uzasadniono potrzebę zwiększenia tego udziału z poziomu tylko około 2% 
w 2000 r. do 6% w 2005 r. W roku 2007 udział ten wzrósł do ponad 7%, ale był on 
nadal tylko o połowę mniejszy niż w sektorze energii elektrycznej. Aby pobudzić 
ten sektor, podjęto po raz pierwszy ustawę Odnawialnej Energii Cieplnej (Erneu-
erbare-Energien-Wärme, w skrócie EEW)33. W sektorze energii elektrycznej 
zdecydowano się natomiast na zmianę ustawy EEG. Stworzono środki polityczne 
i gospodarcze na rzecz poprawienia włączania odnawialnych źródeł energii do 

32 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (skrót BMU), (Fede-
ralne Ministerstwo Środowiska, Budownictwa i Bezpieczeństwa Reaktorów), Parametry dla zintegro-
wanego programu energetyczno-klimatycznego, http://www.bmu.de/fi les/pdfs/allgemein/application/
pdf/klimapaket_aug2007.pdf, odczyt z dn. 13.02.2014.

33 Ibidem.
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sieci elektrycznej, jak również na rzecz ekspansji morskiej energii wiatrowej 
(Off shore-Windenergie). Wreszcie rząd federalny podjął również środki w celu 
promowania użycia biopaliw i biogazu. Trzeci fi lar pakietu klimatyczno-energe-
tycznego rządów wielkiej koalicji poświęcony został sektorowi transportowemu. 
Wprowadzając nowy sposób przeliczenia podatku od pojazdów silnikowych na 
bardziej zorientowany na ekologię i tańszy dla pojazdów o niskich emisjach 
zanieczyszczeń, rząd miał nadzieję stworzyć nowe zachęty do zakupu nowych 
pojazdów o niskiej emisji zanieczyszczeń. Kolejnym elementem mogłyby być 
zniżki na skądinąd bardzo jeszcze drogie silniki hybrydowe i elektryczne, ale na 
razie nie są one przedmiotem debaty (tu widać siłę lobby paliwowo-samochodo-
wego, które w RFN nadal stawia jeszcze na węglowodory), choć w innych bardziej 
liberalnych gospodarkach podobne ulgi mają już zastosowanie.

Na podstawie szacunków Federalnej Agencji Ochrony Środowiska34 redukcja 
emisji w wysokości do 37% do 2020 r. w porównaniu z rokiem 1990 mogłaby 
ogólnie rzecz biorąc przy konsekwentnej realizacji decyzji z Meseberg zostać 
osiągnięta. To wyliczenie pokazuje, że program może w znacznym stopniu 
przyczynić się do osiągnięcia celu redukcji emisji do 2020 roku, ale prawdopo-
dobnie będą potrzebne jeszcze dalsze środki i zachęty, jak np. wyżej wymienione 
silniki hybrydowe itp., aby osiągnąć ten cel. Polityka energetyczna wielkiej 
koalicji w latach 2005 – 2009 była napędzana przez silnie propagowaną agendę 
polityki klimatycznej, która była wspierana przez obie strony rządowe. Problem 
przyszłościowego podejścia do energetyki jądrowej pozostał raczej w cieniu 
klimatycznym i kwestią otwartą, gdyż obaj koalicjanci mieli diametralnie różne 
stanowiska w tej sprawie. SPD odmówił negocjacji, co do przedłużenia daty 
wycofania się z atomu, do czego zmierzała CDU/CSU. Chadecja preferowała 
jednak przedłużenie tych terminów zapadalności, także aby łatwiej i szybciej 
osiągnąć wspólne cele polityki klimatycznej.

Last but not least – do przedstawienia pozostała Agenda Energetyczna 201035. 
Nowy impuls w zachodnioniemieckiej debacie na temat polityki klimatycznej 
i energetycznej pojawił się w roku 2010 wraz z przyjęciem pierwszej komplek-

34 Federalna Agencja Ochrony Środowiska, Wpływ rezolucji z Meseberg z dn. 23.08.2007 na emisję 
gazów cieplarnianych w Niemczech do 2020 roku, http://www.bmu.de/fi les/pdfs/allgemein/applica-
tion/pdf/uba_hintergrund_meseberg.pdf, odczyt z dn. 13.02.2014.

35 Federalne Ministerstwo Gospodarki i Energetyki (Bundesministerium für Wirtschaft  und 
Energie – BMWi (w skrócie BMWi 2010)): koncepcja rozwoju energetyki przyjaznej dla środowiska 
i niezawodnego zaopatrzenia w energię, http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/Publikationen/
energiekonzept-2010,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf, odczyt z dn. 13.02.2014.



191Niemiecka polityka energetyczna między ruchami społecznymi 

sowej koncepcji energetycznej od lat 70. XX w. Powstała w wyborach parlamen-
tarnych w 2009 r. koalicja chrześćjańsko-liberalna (CDU/CSU i FDP) zrobiła 
z tej agendy jeden z pierwszych priorytetów jej rządów36. Ta fundamentalna 
strategia miała być z jednej strony przygotowaniem czy ugruntowaniem wejścia 
do ery energii odnawialnych. Z drugiej strony pojawiły się w niej istotne kwestie 
dotyczące konkurencyjności i bezpieczeństwa dostaw do ubogich w surowce 
Niemiec (wpływy grup interesu i czynników zewnętrznych). Z powodów tak-
tycznych dalsze wykorzystywanie energii jądrowej zostało uznane jako rozwią-
zanie tymczasowe, niezbędne do efektywnego przede wszystkim fi nansowo 
osiągnięcia celów klimatycznych i zastąpienia – jak uzasadniano – krok po kroku 
konwencjonalnych źródeł energii odnawialnymi źródłami. Wniosek był taki – 
chciano pozwolić pracować niemieckim elektrowniom jądrowym od 8 do 14 lat 
dłużej w porównaniu z tym, co uzgodnił w 2000 roku rząd czerwono-zielony. 
Decyzja ta była najbardziej kontrowersyjną częścią nowej koncepcji energetycz-
nej nowego rządu i  poddawana był wielokrotnie kontrowersyjnej debacie 
publicznej w 2010 r. Oprócz organizacji ekologicznych i innych grup społecznych 
to przede wszystkim strony konsensusu atomowego, czyli SPD i Zieloni, gwał-
townie krytykowali ową decyzję rządu. Także komunalne struktury zaopatrywa-
nia w energię elektryczną formułowały swoje zastrzeżenia co do znaczącego 
wydłużenia czasu pracy elektrownii atomowych, które to ich zdaniem obniżą 
znacznie rentowności już zaplanowanych lub zrealizowanych inwestycji w odna-
wialną infrastrukturę energetyczną, czy zagrożą ich sensowi w owych zmienio-
nych warunkach. Produkowana stosunkowo tanio energia jądrowa może więc 
wypierać inne źródła energii w długim okresie czasu z rynku i uczynić alterna-
tywne projekty nieopłacalnymi. Oprócz kontrowersyjnego wydłużenia czasu 
pracy owych elektrownii atomowych pojawiły się też w tej koncepcji warunki 
określające możliwości modernizacji sektora energetycznego, które wynikają ze 
strategicznych, jak i taktycznych zasad ustalonych w programach poprzednich 
ekip rządowych. Celem jest nadal rozwój odnawialnych źródeł energii, zwięk-
szenie efektywności energetycznej i transformacja infrastruktury sieciowej, 
zwłaszcza w odniesieniu do ekspansji podaży energii ze źródeł odnawialnych 
oraz stworzenie jednolitego europejskiego rynku energii, w którym infrastruk-
tura sieciowa będzie kluczowym elementem przyszłej polityki energetycznej. 

36 CDU/CSU/FDP, Wzrost. Edukacja. Spójność. Umowa koalicyjna między CDU, CSU i FDP z dn. 
26.10.2009, http://www.cdu.de/doc/pdfc/091026-koalitionsvertrag-cducsu-fdp.pdf, odczyt z dn. 
13.02.2014.
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Zgodnie z planami polityków, udział odnawialnych źródeł energii ma wzrosnąć 
do co najmniej 18% całkowitego zużycia energii do 2020 roku, a w roku 2050 
osiągnąć aż 60%. W dziedzinie efektywności energetycznej rząd chce osiągnąć 
zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 20% do 2020 r. w porównaniu z rokiem 
2008 i do 50% w 2050 r. Ponadto elektrownie kopalne w Niemczech mają stać 
się znacznie bardziej skuteczne. Jednak strategia energetyczna nie stanowi 
wyraźnego odejścia od szkodliwego spalania węgla kamiennego i brunatnego. 
Przeciwnie postawiono na przechowywanie emisji z tych elektrowni w testowa-
nych do tego celu urządzeniach CCS oraz na energooszczędną modernizację 
niemieckich elektrowni. Ten rozdział koncepcji energetycznej jest także kryty-
kowany przez niemieckie organizacje ekologiczne i społeczne. Krytyka ta nie 
tylko dlatego jest ostra, bo szkodliwe dla klimatu spalanie węgla może szkodzić 
także dalszemu rozwojowi odnawialnych źródeł energii, ale również dlatego, że 
w tym rozdziale widzi się taktykę przygotowania opinii publicznej do komercja-
lizacji CCS, a sprawa ta wciąż pozostaje bardzo kontrowersyjna ze względu na 
potencjalne niebezpieczeństwa związane z ich lokalizacją i ze względu na kwestię 
wykonalności technologicznej tych urządzeń w Niemczech37. Ogólnie rzecz 
biorąc, ta koncepcja energetyczna zajmuje ważną pozycję w rozwoju systemu 
energetycznego w Niemczech do roku 2050. Nacisk na rozbudowę sieci z pew-
nością zasługuje na uwagę ze względu na jego kluczową rolę w planowanym 
przejściu do ery energii odnawialnej. Dokąd może zmierzać niemiecka polityka 
energetyczna? W związku z wymienionymi powyżej zmiennymi zależnymi 
(dziedzictwo drugiej wojny światowej i zimnej wojny, niemiecka tożsamość 
i polityka wewnętrzna) i zmiennymi niezależnymi (zasoby surowcowe, oddzia-
ływania ze świata zewnętrznego, polityka międzynarodowa) rozwój niemieckiej 
polityki energetycznej przechodził kilka etapów. Pod wpływem postanowień 
w sprawie Niemiec z konferencji poczdamskiej (np. zakaz posiadania broni 
ABC), pod wpływem zimnej wojny (zastraszanie rywalizacją nuklearną), a także 
ruchów społecznych z lat 60. i 70. oraz 80. (ruchy pokojowe, antyatomowe, 
ekologiczne etc.) i w początkującym politycznym klimacie ochrony środowiska 
znajdował się on co najmniej od końca lat 90. w paradygmacie ekologicznie 
zrównoważonej modernizacji. Wszystkie działania instrumentalnie wpływające 
na stan debaty niemieckiej na ten temat były związane ze sprawami bezpieczeń-

37 CCS czyli sekwestracja CO2 (CCS z angielskiego oznacza carbon capture and storage czyli 
oddzielenie i wychwycenie CO2 ze spalin). Technologia ta ma znaleźć zastosowanie także w elektrow-
niach napędzanych węglowodorami. 
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stwa, co w okresie zimnej wojny do zjednoczenia Niemiec w 1990 r. było działa-
niem dość jednostronnie ukierunkowanym, natomiast od początku XXI w. ma 
wiele wektorów i przyczyn (ww. zagrożenia). Najbardziej gorąca debata społeczna 
i chętnie przez polityków zinstrumentalizowana sprawa znajdująca jeszcze 
kontynuację z poprzedniej epoki zimnowojennej to kwestia atomu. Natomiast 
trwająca na szczeblu europejskim i międzynarodowym w sprawie zmian klima-
tycznych i ochrony środowiska od początku lat 90. coraz bardziej intensywna 
debata była i jest także dla różnych rządów federalnych priorytetowa i doprowa-
dziła do stopniowego przebudowywania polityki energetycznej na rzecz odna-
wialnych źródeł energii i  efektywności energetycznej. „Wyjście z  wyjścia” 
z energii jądrowej i cele koncepcji energetycznej z 2010 r. napędziły spekulacje, 
że tempo transformacji systemu energetycznego będzie zdławione. Katastrofa 
jądrowa w Fukushimie z marca 2011 r. zmusiła do nowych przemyśleń czarno-
-żółty rząd. Presja ze strony ludności niemieckiej i klęska wyborcza chadeków 
w Badenii-Wirtembergii zmusiła kanclerz Niemiec Angelę Merkel do początko-
wego ogłoszenia tzw. moratorium jądrowego, w myśl którego kazano zamknąć 
siedem najstarszych niemieckich elektrowni jądrowych na okres trzech miesięcy 
i wszystkie 17 gruntownie przetestować38. W rezultacie tego ogłoszono nowy 
harmonogram tzw. zwrotu w energetyce. Rezygnacja z energetyki jądrowej ma 
zostać znacznie przyspieszona, a rozwój odnawialnych źródeł energii i środków 
mających zwiększyć efektywność energetyczną zostanie wzmocniony. Wraz z tym 
ponownym taktycznym zwrotem w polityce energetycznej niemiecki konserwa-
tywno-liberalny rząd federalny podjął zamiar znaczącego odejścia od polityki 
energetycznej przyjaznej energetyce jądrowej. Po raz pierwszy w historii krajo-
brazu politycznego w RFN w tak kluczowej dla bezpieczeństwa kraju i tożsamo-
ści społecznej sprawie w imię konsensusu, utrzymania władzy i w ramach kon-
wergencji idei na scenie politycznej (dalszy jej rozwój mamy od 2013 r., po 
stworzeniu w  RFN kolejnej wielkiej koalicji) konserwatywny rząd przyjął 
wytyczne czerwono-zielonej polityki energetycznej. Było to możliwe z kilku 
powodów. Po pierwsze niemiecka strategia polityczna wynikająca głównie 
z tożsamości tego kraju po 1945 r., przez to i po drugie wola polityczna i działa-
nia taktyczne kanclerza Schrödera i kanclerz Merkel w zmieniającym się skokowo 
otoczeniu międzynarodowym (kryzysy) u progu XXI w. i po trzecie, głos wyborcy 

38 Atom-Moratorium było reakcją rządu na awarię elektrowni atomowej w Fukushimie, zob: https://
www.bundesregierung.de/nn_670562/Content/DE/AudioVideo2011/Video/2011 -03 -15-Streaming-
-Laufzeiten-Atomkraft werke/, odczyt z dn. 12.02.2014.
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czyli większości ludności niemieckiej, już nie były skłonne do ponoszenia oczy-
wistego ryzyka wynikającego z utrzymywania energetyki jądrowej, natomiast 
amerykańskich głowic atomowych tak. W tym podsumowaniu widać granice 
pomiędzy strategicznością i taktycznością w procesie podejmowania decyzji 
politycznych w RFN. W związku z dalszym wykorzystaniem energii jądrowej 
i węgla, do wpływu strategii – tak to się określa w dokumentach rządowych, 
w rzeczywistości jest to taktyka energetyczna – zrównoważonego rozwoju 
w Niemczech, pomimo celów politycznych i oczekiwań społecznych związanych 
z osiągnięciem celów dotyczących ochrony środowiska i klimatu, należy podejść 
z dużym sceptycyzmem. W związku z napiętą sytuacją międzynarodową na 
początku 2014 r. można oczekiwać w tym zakresie więcej pragmatyzmu i tym-
czasowego wykorzystywania dostępnych potencjałów oraz ekokontynuacji.
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WPROWADZENIE

REZERWY DEWIZOWE KRAJU to waluty obce znajdujące się w posiadaniu i pod 
kontrolą banku centralnego. Nadmiar walut obcych w gospodarce – pochodzących 
w głównej mierze z wpływów eksportowych, napływu zagranicznego kapitału 
inwestycyjnego czy z zagranicznych pożyczek – trafi a za pośrednictwem banków 
komercyjnych do banku centralnego, jako do instytucji spełniającej funkcję „banku 
banków”. Z czysto praktycznego i ekonomicznego powodu są one następnie 
inwestowane lub przechowywane na rachunkach bankowych w zagranicznych 
instytucjach fi nansowych, z zachowaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa 
i płynności. Rezerwy dewizowe kraju stanowią bowiem niezwykle ważny element 
bezpieczeństwa fi nansowego całej gospodarki – to swego rodzaju „zapasowa pula” 
walut obcych gwarantująca wypłacalność gospodarki w skali międzynarodowej, 
czyli m.in. zabezpieczająca na przyszłość wypłacalność importerów czy kredyto-
biorców w walutach obcych oraz możliwość wycofania się zagranicznych inwe-
storów – decydująca więc o warunkach międzynarodowej współpracy handlowej, 
zdolności kredytowej, czy zainteresowaniu zagranicznych inwestorów1. Rezerwy 
dewizowe stanowią ponadto ekwiwalent złotówek wyemitowanych na potrzeby 
wymiany nadmiaru walut obcych na walutę krajową, dokonywanej przez banki 
komercyjne w banku centralnym. Ich poziom i sposób zainwestowania lub ulo-
kowania decydują więc istotnie o wartości i stabilności własnej waluty – zarówno 
w wymiarze zewnętrznym, czyli kursu walutowego, jak i wewnętrznym, czyli 
stabilności siły nabywczej pieniądza krajowego, a więc poziomie infl acji.

Rezerwy dewizowe wchodzą w  skład większego zasobu tzw. aktywów 
rezerwowych, jakie gromadzą banki centralne, stanowiąc jednocześnie jego 
dominującą część – w Polsce ponad 90% (por. tabela 1).

Do aktywów rezerwowych NBP zalicza się ponadto złoto, Specjalne Prawa 
Ciągnienia (Special Drawing Rights – SDR) oraz transzę rezerwową w Między-
narodowym Funduszu Walutowym. Niska elastyczność i specyfi czny charakter 
tych zasobów sprawia, że przedmiotem aktywnego zarządzania aktywami 
rezerwowymi NBP są jedynie rezerwy dewizowe, czyli papiery wartościowe, 
lokaty i gotówka (foreign exchange) oraz inne aktywa rezerwowe. To w stosunku 
do nich NBP opracowuje strategię zarządzania i dostosowuje ją na bieżąco do 
zmieniających się warunków gospodarczych w kraju i na świecie.

1 Szerzej por. M. Redo, Istota i znaczenie ofi cjalnych aktywów rezerwowych w gospodarkach roz-
wijających się, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu” 2013, nr (5) 37, s. 193 – 206.
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Tabela 1. Struktura aktywów rezerwowych w Polsce 
(stan na koniec grudnia 2013 r.)

aktywa rezerwowe
w % w mln USD w mln EUR

100,0 106 219,5 77 144,3

rezerwy dewizowe
w tym: a. foreign exchange
b. inne aktywa rezerwowe

93,6
88,5

5,1

99 347,8
93 973,4

5 374,4

72 153,6
68 250,3

3 903,3

złoto monetarne 3,7 3 975,7 2 887,4

SDR 1,5 1 635,5 1 187,8

transza rezerwowa w MFW 1,2 1 260,5 915,5

Źródło: Narodowy Bank Polski, Statystyka bilansu płatniczego. Ofi cjalne aktywa rezerwowe. Stan 
ofi cjalnych aktywów rezerwowych, stan na koniec grudnia 2013 r., http://nbp.pl/home.aspx?f=/staty-
styka/aktywa_rezerwowe.html, odczyt z dn. 04.02.2014.

Celem niniejszego opracowania jest analiza zasad zarządzania rezerwami 
dewizowymi w Polsce i ich podstaw prawnych. Z uwagi na wyjątkowe znaczenie 
rezerw dewizowych dla stabilności i wiarygodności gospodarki, Narodowy 
Bank Polski nie upublicznia szczegółowych informacji w tej materii, ponieważ 
mogłoby to zostać wykorzystane przez spekulantów i doprowadzić nie tylko 
do załamania się kursu walutowego, czy siły nabywczej złotówki, ale i zagrozić 
stabilności sektora bankowego, a nawet całego rynku fi nansowego w kraju. 
Z tego też powodu przeprowadzona analiza ma ograniczony w stosunku do 
zamierzonego charakter.

PODSTAWY PRAWNE ZARZĄDZANIA REZERWAMI DEWIZOWYMI 
W POLSCE

Art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim2 
(w dalszej części: ustawa o NBP) w katalogu zadań przekazanych do wyłącznej 
realizacji przez bank centralny wymienia w pkt. 2 prowadzenie gospodarki 
rezerwami dewizowymi, które to zadanie związane jest z  realizacją przez 

2 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, „Dziennik Ustaw” 2005, nr 1, 
poz. 2.
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NBP funkcji banku państwa3. Art. 52 ust. 1 przywołanej ustawy konkretyzuje 
pojęcie „prowadzenie gospodarki” stanowiąc, iż realizacja przez NBP funkcji 
centralnej bankowej instytucji dewizowej następuje poprzez: gromadzenie 
rezerw dewizowych, zarządzanie rezerwami dewizowymi oraz podejmowanie 
czynności bankowych i innych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa 
obrotu dewizowego i płynności płatniczej kraju. Należy zwrócić uwagę na brak 
szczegółowych regulacji zawartych w aktach prawa powszechnie obowiązują-
cego, odnoszących się do sposobu i zasad dysponowania ofi cjalnymi aktywami 
rezerwowymi, co jest związane z konstytucyjną gwarancją niezależności banku 
centralnego, także w kwestii samodzielnego ustalania reguł prowadzenia gospo-
darki rezerwami dewizowymi. Do takiego wniosku może prowadzić treść art. 52 
ust. 4 ustawy o NBP, zgodnie z którym bank centralny może posiadać wartości 
dewizowe i dokonywać obrotu tymi wartościami we własnym imieniu i na własny 
rachunek. Wynika to z posiadania przez NBP osobowości prawnej (art. 2 ust. 1 
ustawy o NBP) i, na podstawie art. 34 Kodeksu cywilnego4, statusu odrębnej od 
Skarbu Państwa państwowej osoby prawnej, której przysługuje prawo własności 
należących do niego składników mienia. Zgodnie z powyższym NBP gospoda-
ruje i zarządza rezerwami dewizowymi, ponieważ środki te zaliczane są do jego 
majątku, a przychody uzyskiwane z tych środków stanowią dochód NBP.

Zaliczenie rezerw dewizowych do majątku banku centralnego powoduje, że 
szczegółowe zasady gromadzenia i zarządzania tymi środkami są regulowane 
poprzez akty o charakterze wewnętrznym, które nie podlegają publikacji na 
zasadach dotyczących ogłaszania aktów normatywnych5. Utrudnia to ocenę 
racjonalności podejmowanych przez NBP działań, mimo że wpłaty z zysku 
wygenerowanego przez bank centralny, na który składa się również zysk z pro-
wadzonej działalności inwestycyjnej dokonywanej z wykorzystaniem rezerw 
dewizowych, stanowią potencjalny dochód budżetu państwa i mają charakter 
środków publicznych6.

3 E. Fojcik-Mastalska, Bank Centralny, [w:] System prawa fi nansowego, t. IV, red. J. Głuchowski, 
Warszawa 2010, s. 121.

4 Art. 34 stanowi, że w stosunkach cywilnoprawnych Skarb Państwa jest podmiotem praw i obo-
wiązków, które dotyczą mienia państwowego nienależącego do innych państwowych osób prawnych. 
Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, „Dziennik Ustaw” 1964, nr 16, poz. 93.

5 Obowiązkowej publikacji w „Dzienniku Urzędowym Monitor Polski” lub „Dzienniku Urzędo-
wym Narodowego Banku Polskiego” podlegają tylko i wyłącznie akty wskazane w art. 53 i 54 ustawy 
o NBP.

6 Por. art. 69 ust. 4 ustawy o NBP w związku z art. 5 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o fi nansach publicznych, „Dziennik Ustaw” 2009, nr 157, poz. 1240.
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Analiza zapisów ustawy o NBP wskazuje, że organem odpowiedzialnym za 
regulowanie i kierowanie procesem zarządzania rezerwami dewizowymi jest 
zarząd, który zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy podejmuje uchwały w sprawach 
niezastrzeżonych w ustawie do wyłącznej kompetencji innych organów NBP. 
Ust. 4 omawianego artykułu wprowadza katalog działań będących w wyłącznej 
kompetencji zarządu, wśród których wymieniono m.in. uchwalanie planu dzia-
łalności i planu fi nansowego oraz rocznego sprawozdania z działalności NBP, 
a także sporządzanie rocznego sprawozdania fi nansowego NBP. Dokumenty te, 
zatwierdzane i przygotowywane przez zarząd, zawierają informacje dotyczące 
procesu zarządzania ofi cjalnymi aktywami rezerwowymi7, który obejmuje 
analizę sytuacji na rynkach fi nansowych, monitorowanie ryzyka rynkowego 
(kursu walutowego i stopy procentowej) oraz kredytowego, a także zarządzanie 
płynnością wraz z parametrami struktury walutowej i inwestycyjnej, co stanowi 
podstawę do wykonywania operacji wartościami dewizowymi na międzynaro-
dowych rynkach fi nansowych.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o NBP bank centralny wykonuje swoje zadania 
przez centralę i inne jednostki organizacyjne, które powołuje i przekształca 
zarząd NBP w drodze stosownych uchwał8. Treścią wspomnianych uchwał są 
również szczegółowe zakresy działania poszczególnych departamentów. W pro-
cesie zarządzania rezerwami dewizowymi wiodącą rolę odgrywają dwie komórki 
organizacyjne: Departament operacji zagranicznych (odpowiedzialny za realiza-
cję zadań związanych z zarządzaniem rezerwami dewizowymi w oparciu o okre-
sowe strategie inwestycyjne oraz ustanowione przez zarząd cele i priorytety) oraz 
Departament zarządzania ryzykiem fi nansowym (w zakresie jego zadań znajduje 
się m.in. działalność kontrolna w zakresie ponoszonego przez NBP ryzyka 
fi nansowego związanego z działalnością inwestycyjną i opracowywanie zasad 

7 Por. Narodowy Bank Polski, Plan działalności Narodowego Banku Polskiego na lata 2013 – 2015, 
Warszawa 2012 (cel D i zadania dotyczące jego realizacji), Narodowy Bank Polski, Sprawozdanie 
z działalności NBP w 2012 roku (rozdział 5 – Zarządzanie rezerwami dewizowymi). Opracowywanie 
planów działalności NBP, okresowych raportów o stanie ich realizacji oraz rocznych sprawozdań 
z działalności NBP należy do zadań gabinetu prezesa (jednostka odpowiedzialna za obsługę kance-
laryjno-organizacyjną zarządu).

8 Zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt. 2 w związku z art. 17 ust. 4 pkt 9 ustawy o NBP zakres działania 
poszczególnych jednostek organizacyjnych jest szczegółowo określany przez zarząd w drodze uchwały 
(nieopublikowana, ponieważ nie znajduje się w katalogu dokumentów NBP podlegających obowiąz-
kowej publikacji w dziennikach urzędowych, NBP odmówił udostępnienia Regulaminu organizacyj-
nego). Natomiast analizowanie, projektowanie i wdrażanie zasad organizacji oraz zmian w strukturze 
organizacyjnej i w podziale zadań w NBP jest zadaniem gabinetu prezesa.
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zarządzania rezerwami dewizowymi, obejmujących przygotowanie propozycji 
benchmarków: strategicznego i taktycznego, a także alokację i monitorowanie 
ryzyka fi nansowego). Należy pozytywnie ocenić rozdzielenie funkcji oceny 
ryzyka inwestycyjnego od faktycznego zarządzania rezerwami dewizowymi, 
które realizują dwa niezależne od siebie ww. departamenty.

Należy zaznaczyć, że w realizację zadań związanych z zarządzaniem rezer-
wami dewizowymi są zaangażowane także inne niż wskazane powyżej jednostki. 
Plan działalności NBP na lata 2013 – 2015 wyznaczając Cel D obejmujący obszar 
„optymalizacji poziomu i struktury rezerw dewizowych oraz procesu zarządza-
nia nimi” (czyli odnoszący się wprost do procesu gospodarowania ofi cjalnymi 
aktywami rezerwowymi) wskazał większość z funkcjonujących w strukturze 
organizacyjnej jednostek organizacyjnych centrali NBP odpowiedzialnych 
i współpracujących przy realizacji następujących zadań zmierzających do osią-
gnięcia ww. celu9:

1) rozwój metod kompleksowej analizy wysokości rezerw dewizowych – 
Departament Zarządzania Ryzykiem Finansowym (we współpracy 
z Instytutem Ekonomicznym10, Departamentami: Statystyki, Systemu 
Finansowego i Operacji Krajowych);

2) rozszerzenie instrumentarium inwestycyjnego w zakresie zarządzania 
częścią rezerw o niższej wymaganej płynności – Departament Zarządza-
nia Ryzykiem Finansowym (we Współpracy z Departamentami: Operacji 
Zagranicznych i Operacyjno-Rachunkowym);

3) optymalizacja instrumentarium inwestycyjnego w procesie zarządzania 
rezerwami dewizowymi – Departament Operacji Zagranicznych (we 
Współpracy z Departamentami: Zarządzania Ryzykiem Finansowym, 
Operacyjno-Rachunkowym i Prawnym);

4) rozwój symulacji oczekiwanych stóp zwrotu – Departament Zarządzania 
Ryzykiem Finansowym we Współpracy z Instytutem Ekonomicznym;

5) rozwój metod analizy czynników oddziałujących na stopę zwrotu rezerw 
walutowych – Departament Zarządzania Ryzykiem Finansowym we 
Współpracy z Departamentem Informatyki i Telekomunikacji.

Powyższe zadania, zaplanowane do realizacji w latach 2013 – 2015, mają na 
celu wypracowanie procedur i dobór narzędzi zwiększających efektywność 

9 Narodowy Bank Polski, Plan działalności Narodowego Banku Polskiego…, op.cit., s. 21 – 24.
10 Jednostka organizacyjna centrali NBP odpowiedzialna za prowadzenie prac badawczych 

i analitycznych.
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dokonywanych operacji na rezerwach dewizowych, przez co będą miały wpływ 
na proces podejmowania decyzji w zakresie zarządzania rezerwami dewizowymi, 
który odbywa się na podstawie odpowiedniej uchwały zarządu NBP11 na trzech 
poziomach:

1) strategicznej alokacji aktywów, w której zarząd określa coroczne parame-
try benchmarku strategicznego oraz wyznacza ramy, w których muszą 
się zawierać taktyczne decyzje określone w procesie taktycznej alokacji 
aktywów;

2) taktycznej alokacji aktywów w zakresie benchmarku taktycznego usta-
lanego przynajmniej raz na kwartał przez Komitet Inwestycyjny Rezerw 
Dewizowych12, który wyznacza krótkoterminowe ramy inwestowania dla 
Departamentu Operacji zagranicznych oraz

3) aktywnego zarządzania portfelami, za które odpowiada Departament 
Operacji Zagranicznych.

Podsumowując, proces gospodarowania rezerwami dewizowymi, rozumiany 
jako gromadzenie i zarządzenie tym składnikiem majątku NBP charakteryzuje 
fragmentaryczna regulacja w aktach prawa powszechnie obowiązującego. Bank 
centralny, będąc formalnie właścicielem ofi cjalnych aktywów rezerwowych, ma 
w zasadzie nieograniczoną możliwość swobodnego nimi dysponowania, a wszel-
kie ograniczenia i procedury wynikają tylko i wyłącznie z aktów wewnętrznych, 
które (również ze względu na specyfi kę i poufność materii będącej przedmiotem 
regulacji) nie podlegają publikacji w trybie przewidzianym dla aktów norma-
tywnych. Taka sytuacja, wynikająca z pozycji ustrojowej banku centralnego 
i gwarancji niezależności, uniemożliwia zewnętrzną weryfi kację racjonalności 
i efektywności prowadzonych przez NBP inwestycji ze środków zgromadzonych 
w ramach rezerw dewizowych. Sytuacja taka nie odbiega jednak od standardów 
wyznaczonych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, którego Polska jest 
członkiem. Polskie władze monetarne mają obowiązek wdrażania w warunkach 

11 Uchwała zarządu NBP w sprawie zarządzania rezerwami (nieopublikowana, ponieważ nie 
znajduje się w katalogu dokumentów NBP podlegających obowiązkowej publikacji w dziennikach 
urzędowych, NBP odmówił udostępnienia niniejszego aktu).

12 Należy przyjąć, że jest to organ opiniodawczo-doradczy w rozumieniu §18 Regulaminu zarządu 
Narodowego Banku Polskiego, który stanowi załącznik do Uchwały zarządu z dnia 10 kwietnia 1998 r. 
w sprawie regulaminu zarządu NBP („Monitor Polski” 1998, nr 12, poz. 203). Organ opiniodawczo-
-doradczy jest powoływany w drodze uchwały Zarządu, w której określa się skład osobowy i zakres 
działań. Nie ma ona charakteru normatywnego, co skutkuje brakiem obowiązku publikacji w dzien-
nikach urzędowych. NBP odmówił udostępnienia aktu konstytuującego Komitet Inwestycyjny Rezerw 
Dewizowych.
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krajowych rekomendowanych przez MFW rozwiązań prawnych. Zgodnie 
z częścią II Wytycznych Międzynarodowego Funduszu Walutowego w zakresie 
zarządzania rezerwami dewizowymi13 konstytuującą zasady dotyczące odpo-
wiedzialności i  przejrzystości w  procesie zarządzania rezerwami, państwa 
członkowskie powinny m.in.:

 – zapewnić upublicznienie i wyjaśnienie podziału kompetencji pomiędzy 
podmiotami biorącymi udział w tym procesie;

 – określić i upublicznić ogólne cele zarządzania rezerwami;
 – zapewnić powszechny dostęp do informacji dotyczących ofi cjalnych 

aktywów rezerwowych oraz
 – upublicznić ogólne zasady regulujące relacje jednostki zarządzającej 

rezerwami dewizowymi z kontrahentami poprzez wskazanie obiektyw-
nych kryteriów ich wyboru oraz przejrzystych zasad gwarantujących 
uczciwość i bezstronność (ze względu na specyfi kę i poufność informacji 
o charakterze operacyjnym, poza treścią omawianej dyrektywy są dane, 
które mogą wpływać na osłabienie pozycji rynkowej dysponenta rezerw 
dewizowych oraz dotyczące szczegółowych relacji z poszczególnymi 
kontrahentami).

W upublicznianych przez NBP dokumentach brakuje realizacji ostatniej z ww. 
rekomendacji MFW dotyczących organizacji systemu zarządzania rezerwami 
dewizowymi.

STRATEGIA ZARZĄDZANIA REZERWAMI DEWIZOWYMI NBP

Zarządzanie rezerwami dewizowymi w Polsce odbywa się obecnie na podstawie 
Długoterminowej strategii zarządzania rezerwami dewizowymi Narodowego 
Banku Polskiego z października 2007 r., w której określone zostały wizja, misja, 
wartości, uwarunkowania, cele i działania strategiczne NBP na lata 2007 – 2012 
w  obszarze zarządzania rezerwami walutowymi. Począwszy od 2009 r. na 
początku każdego roku sporządzana jest aktualizacja Strategii na kroczący okres 
pięciu następnych lat14.

13 International Monetary Fund, Guidelines for Foreign Exchange Reserve Management, 20.08.2001, 
https://www.imf.org/external/np/mae/ferm/eng/index.htm#I, odczyt z dn. 09.02.2014.

14 Narodowy Bank Polski, Długoterminowa strategia zarządzania rezerwami dewizowymi, paź-
dziernik 2007.
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Realizując zapisy powyższej Strategii NBP dąży do uzyskania jak najwyższej 
dochodowości rezerw dewizowych przy jednoczesnym wysokim poziomie 
bezpieczeństwa i niezbędnej płynności inwestowanych środków15, co wynika 
z głównego celu Strategii, jakim jest „maksymalizacja dochodowości rezerw 
dewizowych NBP w długim okresie, w ramach akceptowanego poziomu ryzyka 
fi nansowego i w ramach ograniczeń wyznaczonych przez misję”16. W tym celu 
zarząd NBP defi niuje co roku tzw. strategiczną alokację aktywów na następny 
rok, określając w niej:

 – strukturę walutową – w jakie waluty będą inwestowane rezerwy dewi-
zowe;

 – strukturę inwestycyjną – klasy aktywów, w które mogą być one inwesto-
wane;

 – limity w stosunku do powyższego;
 – tolerancję na ryzyko (poziom tzw. modifi ed duration, czyli miarę ryzyka 

stopy procentowej, określającą wrażliwość portfeli inwestycyjnych na 
zmiany rentowności instrumentów fi nansowych17);

 – ramy dla krótkoterminowej taktyki inwestycyjnej18.
Wszystko to po to, by ograniczyć liczne ryzyka towarzyszące inwestowaniu 

rezerw dewizowych19: kredytowe (niewywiązania się kontrahenta z warunków 
umowy), kursu walutowego (poniesienia strat wskutek niekorzystnych zmian 
relacji kursowych), stopy procentowej (poniesienia strat wskutek niekorzystnych 
zmian poziomu rynkowych stóp procentowych), płynności (utraty możliwo-
ści bieżącej obsługi dewizowej banków czy Skarbu Państwa), czy operacyjne 
(wystąpienia błędów w systemach informatycznych lub mechanizmach kontroli 
wewnętrznej)20. Umiejętna ich identyfi kacja podnosi bowiem skuteczność 
zarządzania ryzykiem, a w konsekwencji efektywność zarządzania rezerwami 
dewizowymi. Monitorowaniem ryzyka i analizą efektywności realizowanej stra-
tegii inwestycyjnej zajmuje się Departament Zarządzania Ryzykiem Finansowym 
NBP.

15 Narodowy Bank Polski, Raport roczny 2012, Warszawa 2013, s. 59.
16 Narodowy Bank Polski, Długoterminowa strategia zarządzania rezerwami…, op.cit.
17 Narodowy Bank Polski, Raport roczny 2012…, s. 59.
18 Narodowy Bank Polski, Długoterminowa strategia zarządzania rezerwami…
19 Nie należy pomijać również ryzyka prawnego, mogącego spowodować straty fi nansowane 

związane z niedostosowaniem się do przepisów prawa – por. J. Karwowski, Zasady zarządzania re-
zerwami walutowymi, [w:] Współczesna bankowość centralna, red. W.L. Jaworski, A. Szelągowska, 
Warszawa 2012, s. 279.

20 Narodowy Bank Polski, Raport roczny 2006, Warszawa 2007, s. 62.
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Obecnie rezerwy dewizowe NBP utrzymywane są w pięciu walutach: dolarze 
amerykańskim, euro, funcie brytyjskim, dolarze australijskim i koronie norwe-
skiej (por. wykres 1).

Wykres 1. Struktura walutowa benchmarku NBP w latach 2011 – 2012

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Narodowy Bank Polski, Raport Roczny 2012, Warszawa 
2013, s. 59.

Dolar australijski i korona norweska to stosunkowo młode waluty w struk-
turze polskich rezerw dewizowych. NBP zaczął angażować się w nie dopiero 
odpowiednio w latach 2007 (AUD) i 2008 (NOK) w odpowiedzi na utrzymujący 
się od 2002 r. spadek wartości dolara amerykańskiego. W 2008 r. NBP poczynił 
też niewielkie inwestycje lokacyjne w jenie japońskim21. Istotne zmiany w wia-
rygodności emitentów, jakie spowodował kryzys z 2008 r. oraz pogłębiające się 
problemy fi skalne w strefi e euro wymuszają dalszą dywersyfi kację walutową 
rezerw dewizowych. Motorem działań w tym kierunku powinna być nie tylko 
chęć zabezpieczenia przez spadkiem wartości walut rezerwowych, ale także 
próba zarobienia na inwestycjach w waluty aprecjujące.

Narodowy Bank Polski utrzymuje rezerwy dewizowe w klasycznych instru-
mentach, w jakich lokują swe rezerwy inne kraje. Gros rezerw dewizowych NBP 

21 Szerzej por. M. Redo, Analiza poziomu i struktury rezerw dewizowych w Polsce w latach 
1989 – 2013, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu” [w druku].
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(w 2012 r. aż 86,2%) zainwestowane było w skarbowe papiery wartościowe naj-
bardziej wiarygodnych gospodarek, charakteryzujące się najwyższym stopniem 
bezpieczeństwa i płynności – por. wykres 2.

Wykres 2. Udział instrumentów inwestycyjnych w rezerwach dewizowych 
NBP w 2012 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Narodowy Bank Polski, Raport Roczny 2012…, op.cit., 
s. 59.

W pozarządowych papierach wartościowych utrzymywana jest niewielka 
część rezerw (raptem 7,3% w 2012 r.). Są to w głównej mierze emisje instytucji 
międzynarodowych oraz agencji rządowych. Podobnie nieduża część rezerw 
(6,5%) jest utrzymywana w formie transakcji lokacyjnych zawieranych z ban-
kami o wysokiej wiarygodności22. Zbliżona struktura inwestycyjna utrzymuje 
się od lat23.

Tak bezpieczny i płynny sposób utrzymywania rezerw dewizowych skutkuje 
oczywiście ich niską dochodowością24 – por. wykres 3. Jest to obecnie (od jesieni 
2008 r.) spotęgowane bardzo niskim poziomem stóp procentowych na świecie, 
zwłaszcza w gospodarkach posiadających główne waluty międzynarodowe.

22 Ibidem.
23 Por. Raporty Roczne Narodowego Banku Polskiego za lata 2007 – 2012.
24 Co wpisuje się w globalny trend dotyczący konserwatywnych strategii inwestowania przez 

banki centralne, por. J. Karwowski, Stopa zwrotu rezerw walutowych, [w:] Współczesna bankowość 
centralna, red. W.L. Jaworski, A. Szelągowska, Warszawa 2012, s. 293.
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Wykres 3. Dochodowość rezerw dewizowych w Polsce (w %, w walucie 
instrumentów, bez uwzględniania wpływu zmian kursów walutowych)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów Rocznych Narodowego Banku Polskiego za lata 
2001 – 2012.

Należy jednak zwrócić uwagę, że także i przed kryzysem (np. w  latach 
2003 – 2006) dochodowość rezerw wynosiła raptem 2 – 3% rocznie, co jest 
konsekwencją generalnej tendencji obserwowanej już od lat – sukcesywnego 
obniżania się dochodowości najbezpieczniejszych inwestycji na świecie, za jakie 
uchodzą papiery dłużne gospodarek o najwyższej wiarygodności. Jest to więc 
dodatkowy argument na rzecz zmiany zasad inwestowania rezerw dewizowych, 
zwłaszcza że ich relatywnie dość wysoki poziom w Polsce pozwalałby oczekiwać 
wyższych zysków – nawet o miliardy złotych rocznie. Zaktualizowany w 2013 r. 
Plan działalności Narodowego Banku Polskiego na lata 2014 – 2016 nie zakłada 
jednak w najbliższych latach istotniejszych zmian. W zadaniu nr 22 zdefi niowano 
wprawdzie „rozszerzenie instrumentarium inwestycyjnego w zakresie zarzą-
dzania częścią rezerw o niższej wymaganej płynności”, planując jednak samą 
analizę potencjalnego spektrum inwestycyjnego dopiero na pierwszą połowę 
2015 r.25 Zważywszy że również w poprzednich edycjach Planu działalności NBP 
znajdowały się podobne postulaty, nie należy oczekiwać w bliższej przyszłości 
bardziej odważnych działań inwestycyjnych. Szanse na takie zmiany zwiększyć 
by mogło wstąpienie Polski do strefy euro.

25 Narodowy Bank Polski, Plan działalności Narodowego Banku Polskiego na lata 2014 – 2016, 
Warszawa 2013, s. 23.
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ZMIANA STRATEGII ZARZĄDZANIA REZERWAMI DEWIZOWYMI 
NBP W SYTUACJI PODJĘCIA DECYZJI O PRZYJĘCIU EURO

Ewentualna decyzja o przystąpieniu Polski do strefy euro wywrze bowiem istotne 
zmiany w zakresie całej polityki pieniężnej NBP, w tym także w zakresie polityki 
rezerw dewizowych. W pierwszym etapie decyzja taka poskutkuje włączeniem 
złotówki do systemu stabilizacji kursów walutowych ERM II (Exchange Rate 
Mechanism II) i koniecznością stabilizowania jej w ramach reguł systemu, czyli 
w paśmie wahań +/-15% od wyznaczonego kursu centralnego do euro (lub 
w węższym paśmie, jeśli taka będzie wola ze strony Polski). W konsekwencji 
konieczne będzie zwiększenie udziału rezerw dewizowych o  najwyższej 
płynności dla skutecznej realizacji interwencji kursowych w ramach systemu 
ERM II. Sytuacja taka będzie trwać przez minimum dwa lata od momentu 
włączenia złotego do systemu ERM II, gdyż zgodnie ze zdefi niowanymi przez 
traktat z Maastricht kryteriami konwergencji warunkującymi członkostwo 
w strefi e euro, kraj musi wykazać się względną stabilnością swej waluty przez 
okres minimum dwóch lat26. Po tym czasie i przy jednoczesnym wypełnieniu 
pozostałych kryteriów zbieżności – wraz z przyjęciem euro – rezerwy dewizowe 
nie będą musiały już spełniać funkcji interwencyjnej27, a zapotrzebowanie na 
nie ulegnie jednocześnie istotnemu ograniczeniu. Dlatego też od momentu 
przejścia na euro strategia zarządzania rezerwami dewizowymi w Polsce będzie 
mogła ulec istotnej modyfi kacji. Powyższe pozwoli na położenie znacznie 
większego nacisku na dochodowość rezerw dewizowych, a więc na ograniczenie 
ilości najbardziej płynnych aktywów, na istotne zdywersyfi kowanie rezerw, na 
zwiększenie udziału bardziej ryzykownych, a dzięki temu potencjalnie bardziej 
zyskownych instrumentów, albo na zmianę klas dotychczasowych aktywów 
na takie o wyższej dochodowości, na zaangażowanie się w nowe instrumenty, 
dotychczas uznawane za zbyt ryzykowne, na poszerzenie listy dopuszczalnych 
kontrahentów i emitentów, czy wreszcie na zaangażowanie się w mniej stabilne 
waluty rynków wschodzących. Przyjęcie euro powinno więc przełożyć się na 
wzrost dochodowości rezerw dewizowych w Polsce. Przy obecnym ich poziomie 
ok. 100 mld USD jeden punkt procentowy dochodowości więcej, to bagatela 
1 mld USD, które z korzyścią dla całej gospodarki widzielibyśmy w zwiększonych 

26 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), „Dziennik Urzędowy UE” 
26.10.2012, C 326, art. 140.

27 Narodowy Bank Polski, Długoterminowa strategia zarządzania rezerwami…, op.cit.
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o tę kwotę dochodach budżetu państwa. Do tego jednak konieczna będzie grun-
towna zmiana strategii zarządzania rezerwami dewizowymi – bardziej elastyczna 
i otwarta na inne sposoby inwestowania na światowych rynkach, aktywnie 
poszukująca bardziej zyskownych inwestycji, przy jednoczesnym zachowaniu ich 
wysokiego poziomu bezpieczeństwa, tzn. dopuszczająca wyższy poziom ryzyka 
inwestycyjnego, przy jednoczesnym umiejętnym jego zabezpieczaniu, a przede 
wszystkim wymagająca znacznie większego wysiłku intelektualnego od osób na 
co dzień ją realizujących, albo po prostu skorzystania z usług specjalistów od 
inżynierii fi nansowej.

PODSUMOWANIE

Analiza aktów prawnych odnoszących się do systemu zarządzania rezerwami 
dewizowymi w  Polsce wskazuje, że regulacje odpowiadają w  znacznym 
stopniu standardom określonym przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy 
w Wytycznych w zakresie zarządzania rezerwami dewizowymi. Ze względu 
na specyfi kę tego procesu nie jest możliwe podawanie do publicznej wiado-
mości szczegółowych informacji dotyczących strategii i wykorzystywanych 
instrumentów inwestycyjnych. Wiadomo jednak, że zarządzanie rezerwami 
dewizowymi w Polsce odbywa się na klasycznych zasadach, praktykowanych 
przez dużą część banków centralnych na świecie. Opiera się ono na zachowaniu 
maksymalnego poziomu bezpieczeństwa i płynności rezerw dewizowych, co siłą 
rzeczy skutkuje niską dochodowością tych aktywów. Polska, jako gospodarka 
rozwijająca się i dalece uzależniona od zagranicznego kapitału, musi legitymować 
się wysokim, stabilnym poziomem rezerw dewizowych i w takich warunkach 
dotychczasowa polityka zarządzania rezerwami dewizowymi NBP wydaje się być 
właściwa. Jednak z uwagi na potencjalne miliardy dolarów utraconych korzyści 
w związku z tak zachowawczym i niewykorzystującym szerokiej gamy nowych 
instrumentów fi nansowych sposobem ich inwestowania, polityka ta jest mało 
ekonomiczna. Zwłaszcza że dokonujące się od czasu zmiany ustroju przemiany 
i postępujący rozwój oraz towarzysząca im odpowiedzialna polityka gospodarcza 
powinny skutkować po dwudziestu pięciu latach rosnącym poziomem stabilno-
ści i wiarygodności polskiej gospodarki, a więc większą swobodą w dostępie do 
zagranicznego kapitału i mniejszym znaczeniem rezerw dewizowych.
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Konrad Oświecimski, Grupy interesu 
i lobbing w amerykańskim systemie po-
litycznym, Wydawnictwo WAM, Kra-
ków 2012, ss. 652.

Grupy interesu są naturalnym elemen-
tem systemów politycznych. Za Mateuszem 
Trawińskim można powiedzieć, że cechą je 
konstytutuującą jest wchodzenie w relację 
ze sferą polityki1. Cytując z kolei Andrze-
ja Zybertowicza: „można uznać, że całkowi-
cie naturalne jest, iż państwo demokratycz-
ne oparte na gospodarce rynkowej, podlega 
stałym oddziaływaniom ze strony różnych 
grup interesu, w tym związanych z różny-
mi sektorami gospodarki”2. Nie ma jednak 
jednej, uniwersalnej zasady funkcjonowa-
nia grup interesu. Wszystko zależy od in-
dywidualnych cech każdego z systemów 
i modelu jaki został wypracowany. Inny bę-

1 M. Trawiński, Ekonomiczna teoria grup interesu 
– przegląd literatury, [w:] Za kulisami. Szkice o wła-
dzy interesach i bezpieczeństwie, red. K. Pietrowicz, 
P. Stankiewicz, Poznań 2012, s. 73.

2 A. Zybertowicz, Dynamika nieformalnych grup 
interesów: perspektywa teorii wyboru publicznego – 
wprowadzenie, [w:] Za kulisami. Szkice o władzy in-
teresach i bezpieczeństwie, red. K. Pietrowicz, P. Stan-
kiewicz, Poznań 2012, s. 21.

dzie w przypadku państw podlegających po 
1989 r. politycznej i ustrojowej transforma-
cji3, inny w przypadku Państw Europy Za-
chodniej (model neokorporatywistyczny) 
a inny będzie np. w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki, gdzie funkcjonuje model określa-
ny jako pluralistyczny4. 

Problematykę ostatniego z podanych tu 
modeli polskiemu czytelnikowi przybliża 
Konrad Oświecimski, politolog, pracownik 
Akademii Ignatianum w Krakowie. W swo-
jej pracy, będącej efektem badań doktor-
skich, stara się odpowiedzieć na pytania: 
„Jaka jest rola grup w procesie stanowienia 
polityki oraz w życiu publicznym i społecz-
nym?”, „W jaki sposób grupy starają się od-
działywać w różnych miejscach i momen-
tach procesu politycznego?”, „Co obywate-
le zyskują a co tracą dzięki występowaniu 
w życiu publicznym zjawisk związanych 

3 Niekiedy w patologicznej wersji grupy przyj-
mują postać organizacji działających na niekorzyść 
systemu politycznego. Zob. A. Zybertowicz, Antyro-
zwojowe Grupy Interesu: zarys analizy, [w:] Kręgi 
integracji i rodzaje tożsamości, red. W. Wesołowski, 
J. Włodarek, Warszawa 2005, s. 299 – 324.

4 Zob. K. Jasiecki, M.Molęda-Zdziech, U. Kur-
czewska, Lobbing. Sztuka skutecznego wywierania 
wpływu, Kraków 2006, s. 53 – 74. (rozdział „Modele 
lobbingu”).



212 Recenzje

z grupami interesu?” oraz „Jaka jest legity-
mizacja grup interesu i lobbingu w ramach 
istniejącego w Stanach Zjednoczonych de-
mokratycznego systemu politycznego?”5.

Strukturę i  treść recenzowanej pracy 
w pełni oddaje tytuł monografi i. Z czterech 
rozdziałów po dwa poświęcone zostały gru-
pom interesu oraz lobbingowi. Co więcej, 
zgodnie z tytułem, autor zjawiska te umiej-
scawia w otoczeniu jakim jest system poli-
tyczny USA.

Rozdział I książki poświęcony został cha-
rakterystyce grup interesu. Czytelnik ma za-
tem możliwość zaznajomić się z defi nicja-
mi interesu („chęć aby polityka publiczna 
osiągnęła pewien pożądany stan związa-
ny z wartościami podzielanymi przez dany 
podmiot”) czy też grupy interesu („konkret-
na organizacja reprezentująca grupę osób 
o podobnych interesach”). W tym kontek-
ście należy stwierdzić, że autor nie wybie-
ga poza kanon wiedzy o grupach interesu, 
aczkolwiek jego wywód jest wyczerpujący 
i oparty na szerokiej bazie źródłowej.

Defi niując grupy interesu Oświecimski 
zadaje również pytanie: czy instytucje pu-
bliczne mogą być grupami interesu? We-
dług autora wykazują takie cechy, ale osta-
tecznie nie można ich tak zakwalifi kować. 
Jest to dość polemiczna kwestia, chociaż-
by w kontekście kategorii instytucjonalnych 
grup interesu6.

5  K. Oświecimski, Grupy interesu i  lobbing 
w amerykańskim systemie politycznym, Kraków 2012, 
s. 19.

6  Zob. R. Herbut, Interes polityczny – proces in-
stytucjonalizacji polityki grup interesu oraz jej modele, 

Z perspektywy poznawczej najciekawsze 
w tej części pracy są te elementy opisu grup 
interesu, które należałoby ująć jako charak-
terystyczne dla przypadku amerykańskie-
go. Mowa tu o takich aspektach ich dzia-
łalności, jak: zachęty do członkostwa, in-
stytucje patronów grup czy zagrożenia dla 
ich homogeniczności (szczególnie w gru-
pach dużych i różnorodnych). Wartym od-
notowania jest również propozycja auto-
ra, aby o amerykańskich grupach interesu 
mówić jak o systemie. Za taką heurystyką 
przemawia ilość grup interesu (maksymal-
ne szacunki mówią o 22 tys.) oraz konku-
rencja i współpraca ukierunkowane wobec 
tych samych podmiotów. Niedosyt wywo-
łuje jednak fakt, że autor zbyt mało uwagi 
poświęcił relacjom między poszczególnymi 
grupami interesu.

Interesujący okazuje się rozdział II („Gru   -
py interesu w procesie wyborczym”), który 
przedstawia aktywność grup interesu w ob-
szarze fi nansowania kampanii wyborczych. 
W części tej autor nie ogranicza się do de-
skrypcji zjawiska, ale traktuje je problemo-
wo. Rozdział ten rozpoczyna się od rze-
telnego i obszernego omówienia regulacji 
prawnych dotyczących zaangażowania grup 
interesu w proces wyborczy. Umożliwia to 
poznanie warunków brzegowych jakie pań-
stwo amerykańskie tworzy dla grup intere-
su, jak je kontroluje i jaki ma do nich stosu-
nek. Takie ujęcie, charakterystyczne dla ca-
łej pracy, pozwala poznać nie tylko zasta-

[w:] Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, 
red. B. Szmulik, M. Żmigrodzki, Lublin 2004, s. 387.
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ną sytuację, ale zaobserwować ją w dyna-
mice zmian społecznych i politycznych, co 
z pewnością stanowi o zalecie książki. 

Cechą charakterystyczną regulacji pra-
wnych, jak się wydaje wyrażającą ogólne 
podejście do kwestii grup interesu w USA, 
jest wprowadzenie zasady jawności działa-
nia, która objawia się m.in. w postaci na-
kazu składania raportów o  donatorach. 
Co więcej, w celu uporządkowania zjawi-
ska fi nansowania polityków w USA wpro-
wadzono instytucję Komitetów Akcji Po-
litycznej (PAC) (powołane na mocy usta-
wy z 1971 r. regulującej fi nansowanie kam-
panii wyborczych), które zapewniły swo-
istą klarowność w relacjach na linii gru-
py interesu – politycy. Autor nie bez przy-
czyny poświęca PAC-om dużą uwagę, cho-
ciażby ze względu na ich rolę w systemie 
politycznym USA.

Warto odnotować, że całościowe potrak-
towanie problemu przez autora rozszerza 
pole jego analizy także na pozafi nansowe 
metody udziału grup interesu w procesie 
wyborczym. Do tej kategorii działań autor 
zalicza: udzielenie przez grupę formalne-
go poparcia (o skuteczności decyduje zna-
czenie i wizerunek samej GI), zaangażowa-
nie w kampanię jako jej uczestnik, udostęp-
nienie własnych ekspertów (lub innych za-
sobów GI). W ostateczności może dojść do 
kreowania własnego kandydata.

Rozdziały III i IV poświęcone zostają zja-
wisku lobbingu w USA. Przyjmują one po-
dobną strukturę jak części pracy poświęco-
ne GI. Pierwszym zabiegiem autora jest de-
fi niowanie zjawiska lobbingu. Zwięzła i być 

może zbyt ogólna defi nicja, według autora 
brzmiąca następująco: „zabieganie o swo-
je interesy” zostaje dookreślona. Oświecim-
ski zaznacza, że lobbing to: po pierwsze, akt 
komunikacji; po drugie, próba wpłynięcia 
na decyzje instytucji władzy publicznej; po 
trzecie, intencjonalny charakter lobbingu; 
po czwarte, lobbing nie jest łamaniem pra-
wa – jest działaniem w jego obrębie. 

Aby w pełni odpowiedzieć na pytania, ja-
kie stawia przed sobą autor, ukazuje on zja-
wisko lobbingu w perspektywie dynamicz-
nej, odnosząc się w swoich rozważaniach do 
zwięzłej jego historii. Amerykański lobbing 
jak uważa Oświecimski, początkowo zwią-
zany z przekazywaniem funduszy, z cza-
sem stawał się coraz bardziej zakamufl o-
wany także na poziomie wspierania kampa-
nii wyborczych i samych partii. Jak konsta-
tuje autor, tradycyjny lobbing prawie znikł 
z pola widzenia obywateli, zaś współcześnie 
najbardziej widoczna i licząca się jego for-
ma ujawnia się właśnie w kampaniach lub 
przyjmuje charakter oddolny.

Lobbing w recenzowanej pracy zostaje 
również poddany analizie z perspektywy 
regulacji prawnych. Pierwsza ustawa w peł-
ni jemu poświęcona powstała w 1946 r. De-
fi niowała ona samo zjawisko lobbingu, jak 
i określała kto jest lobbystą (każdy kto był 
opłacany za swoje próby wpływania na le-
gislacje). Co więcej, nakładała obowiązek 
ujawnienia lobbowania poprzez rejestrację 
działalności lobbystycznej oraz składanie 
co kwartał raportów. Należy dodać, że ko-
lejna ustawa w tej kwestii powstała dopiero 
po blisko 50 latach w roku 1995. Tworzyła 
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ona z kolei defi nicję nie tylko lobbysty, ale 
również kontaktu lobbingowego.

Podobnie jak w przypadku GI konkluzje 
z analizy regulacji prawnych lobbingu skła-
niają do opinii, że prawo w tym przypadku 
nie ma charakteru represyjnego, ale wyma-
ga w pierwszej kolejności jawności działa-
nia – co można uznać za jedną, jeżeli nie 
główną cechę amerykańskiego podejścia to 
tego zjawiska.

Godnym zauważenia zabiegiem autora 
jest próba sformułowania swoistego pro-
fi lu amerykańskiego lobbysty. Tworzy on 
zatem kilka kategorii lobbystów, w ramach 
których wyróżnia: członków GI, w imie-
niu których lobbują; lobbystów zatrud-
nionych w danej grupie (zawodowcy, któ-
rzy zatrudnieni są w jednej grupie); lobby-
stów kontraktowych (zawodowych), któ-
rzy świadczą swoje usługi na rzecz róż-
nych grup; fi rmy lobbingowe; fi rmy PR; 
fi rmy prawnicze; byłych polityków. Dla 
każdego badacza zainteresowanego sys-
temem politycznym USA interesujące po-
winny być rozważania poświęcone właśnie 
ostatniej spośród wymienionych grup, któ-
ra w ostatnich latach jest coraz liczniej-
sza. Dla autora nie jest to zaskakujące, ze 
względu na takie fakty jak to, że lobby-
ści to przeważnie ludzie już doświadcze-
ni, coraz częściej z przeszłością w admi-
nistracji publicznej a także coraz częściej 
byli politycy (w roku 1957  –  12; w roku 
1995 – 272; w roku 2010  –  336).

Wieloaspektowe podejście do fenome-
nu lobbingu pozwala autorowi dokonać 
m.in. podziału technik lobbingowych sto-

sowanych w zależności od momentu, w ja-
kim znajduje się konkretny akt prawny 
(etap inicjowania propozycji, etap dopi-
nania szczegółów etap głosowania) oraz 
wobec kogo jest on stosowany (osób jemu 
przychylnych obojętnych, czy też wro-
gich). Oprócz powyższych rozróżnień au-
tor przedstawia charakterystykę różnorod-
ności lobbowania uwzględniającą poszcze-
gólne rodzaje władz. 

Wszystkie omówione w rozdziale trzecim 
metody stosowania lobbingu Oświecimski 
kwalifi kuje jako lobbing bezpośredni. Roz-
dział ostatni został natomiast poświęcony 
lobbingowi oddolnemu (pośredniemu, gras-
sroots), rozumianemu, jako wszelka działal-
ność grup, która ma na celu oddziaływanie 
na polityków poprzez wpływanie na po-
glądy i zachowania obywateli. Jak zauważa 
Oświecimski, lobbing oddolny nie może być 
jednak użyty zawsze. Utrudnia on np. pro-
wadzenie negocjacji zakulisowych i niejaw-
nych. Podwyższa bowiem zagrożenie „wyj-
ścia” tych spraw na światło dzienne. Z tego 
też powodu lobbing pośredni jest używany 
tylko w przypadku tematów, które mogą stać 
się elementem debaty publicznej. 

W obszar lobbingu oddolnego Oświecim-
ski wpisuje kształtowanie opinii publicznej 
w trzech wymiarach: jako kreowanie „spo-
łecznej atmosfery” wokół konkretnej spra-
wy; jako tworzenie wizerunku grupy intere-
su; oraz jako kształtowanie opinii sprzyjają-
cej bądź nie, propozycji konkretnej regula-
cji. W tym kontekście istotnym zjawiskiem 
opisanym przez autora były również relacje 
lobbingu oddolnego i mediów, szczególnie 
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mechanizmy kreowania tematów i ich oce-
ny przez lobbowanych dziennikarzy. 

Całość opracowania zamyka podsumo-
wanie, w którym autor stara się odpowie-
dzieć na sformułowane we wstępie pytania. 
Jak sam deklaruje, nie udaje się zmierzyć 
wpływu grup interesu, mimo to w tej czę-
ści pracy pada kilka ciekawych wniosków.

Według Oświecimskiego, grupy intere-
su wypełniają w systemie politycznym USA 
funkcje edukacyjne, proobywataleskie. Edu-
kują zarówno swoich członków, jak też i całe 
społeczeństwo w ramach akcji informacyj-
nych. Ponadto uczą współpracy w grupach 
oraz aktywizują obywateli. GI reprezentu-
ją też obywateli przed instytucjami władzy, 
dają im możliwość uczestniczenia w proce-
sach politycznych oraz do niej zachęcają.

Jak konstatuje Oświecimski, grupy inte-
resów są uzupełnieniem systemu politycz-
nego. Dopełniają reprezentacyjność poli-
tyczną. Dwie dominujące w USA partie 
polityczne są raczej konglomeratem róż-
nych poglądów – GI i lobbing pozwalają 
natomiast, aby możliwa była tak artyku-
lacja, jak i realizacja różnorodnych opinii. 
Jak się bowiem okazuje, poprzez grupy in-
teresu łatwiej zrealizować pewne potrzeby 
aniżeli przez partię polityczną. Stanowisko 
to obecne jest w literaturze przedmiotu7, 
jednak w pracy Oświecimskiego zyskuje 
ono potwierdzenie na przykładzie ame-
rykańskim. 

7  Zob. A. Antoszewski, Grupy interesu w systemie 
politycznym, [w:] Grupy interesu. Teorie i działanie, 
red. Z. Machelski, L. Rubisz, Toruń 2003, s. 47 – 48.

Podobnie pozytywnie Oświecimski oce-
nia znaczenie lobbingu w USA. Zwraca on 
uwagę, że obecnie jednym z najpoważniej-
szych zasobów lobbingu nie są już pienią-
dze, ale wiedza, która jest przekonywują-
cym argumentem. Każdy polityk potrzebu-
je bowiem różnorodnych informacji a rolą 
lobbingu jest przekazanie decydentom wie-
dzy nie tylko o preferencjach społeczeń-
stwa, ale także o istotności danych kwestii. 
Lobbing jest również możliwością prezen-
tacji racji różnych stron konfl iktów społecz-
nych i politycznych.

Oceniając książkę Konrada Oświecim-
skiego, należy w pierwszej kolejności pod-
kreślić, że stanowi ona wieloaspektową ana-
lizę funkcjonowania grup interesu oraz lob-
bingu w USA. Nie można jednak nie zauwa-
żyć, że praca ta tak naprawdę jest również 
analizą systemu politycznego tego państwa. 
Grupy interesu i ich aktywność to bowiem 
nie tylko trwały element tego systemu, ale 
także jego siła napędowa. Autorowi do-
skonale udało się ten aspekt uwypuklić, co 
czyni książkę jeszcze bardziej interesującą, 
szczególnie dla politologów i socjologów.

Jedną z ważniejszych zalet opracowania 
Oświecimskiego są analizy aktów praw-
nych, które, co warto podkreślić, wybiega-
ją poza sztampowe opisywanie poszczegól-
nych zapisów. Autor zwraca bowiem uwa-
gę na okoliczności uchwalenia konkretnych 
ustaw, ich treść, ale również i konsekwencje 
wejścia w życie.

Oprócz wysoko ocenianych walorów me-
rytorycznych warto również podkreślić wy-
soki poziom technicznej strony opracowa-
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nia. Zaletą tej pracy jest zarówno jej kon-
strukcja, jak również język wywodu. Dodat-
kowo warto wspomnieć, że w książce Czy-
telnik znajdzie szereg tabel, które ułatwiają 
odbiór treści, co przy tak obszernym dziele 
jest wartością dodaną.

 Arkadiusz Lewandowski*

* Wydział Politologii i Studiów Międzynarodo-
wych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Jan Skórzyński, Siła bezsilnych. Histo-
ria Komitetu Obrony Robotników, Świat 
Książki, Warszawa 2012, ss. 591.

Powstanie Komitetu Obrony Robot-
ników dało początek nowemu etapowi 
w zmaganiach Polaków z systemem PRL. 
Marek Tarniewski słusznie zauważył, że 
KOR stał się „wzorem działalności spo-
łecznej”1, a Edward Gierek, zdradzając bez-
radność reżimu wobec jego aktywności, po 
latach określił tę inicjatywę mianem „de-
likatnej przypadłości”, z którą władza na-
uczyła się żyć, a sojusznicy zaakceptowali 
jako „pewną polską osobliwość”2. O histo-
rii Komitetu i tworzących go ludzi powsta-
ło kilka wartościowych opracowań. Mimo 

1 Marek Tarniewski [właśc. Jakub Karpiński; 
identyfi kacji dokonano w oparciu o Słownik pseudo-
nimów pisarzy polskich, t. V: 1971 – 1995, red. 
D. Świerczyńska, Wrocław 1998], Działanie i przy-
szłość, Wrocław 1981, s. 20.

2 J. Rolicki, Edward Gierek. Przerwana dekada, 
Warszawa 1990, s. 141.

to książka Jan Skórzyńskiego Siła bezsilnych 
jawi się na tle chociażby mającej charakter 
wspomnieniowy pracy Jana Józefa Lipskie-
go Komitet Obrony Robotników KOR – Ko-
mitet Samoobrony Społecznej3, czy biogra-
fi czny Czas KOR-u Andrzeja Friszke4, jako 
pozycja potrzebna i pożyteczna oraz po-
ważnie wzbogacająca współczesne bada-
nia historyczne dotyczące opozycji poli-
tycznej w PRL.

Autor wyznaczył sobie ambitne zada-
nie, gdyż jak sam stwierdził na początku 
swoich rozważań, przedmiotem jego zain-
teresowań był cały „nurt korowski”5, ma-
jący przecież postać federacji wielu ini-
cjatyw, na które składały sie drugoobiego-
we czasopisma („Biuletyn Informacyjny”, 
„Robotnik”, „Głos”, „Krytyka”), Niezależna 
Ofi cyna Wydawnicza NOW-a, Studenc-
kie Komitety Solidarności, Towarzystwo 
Kursów Naukowych oraz Wolne Związki 
Zawodowe. Od razu trzeba stwierdzić, iż 
z postawionego przed sobą zadania wy-
wiązał się z powodzeniem, kompleksowo 
ukazując charakter i specyfi kę tego złożo-
nego zjawiska społeczno-politycznego, ja-
kim był KOR.

Książka Jana Skórzyńskiego, doświad-
czonego publicysty i historyka,  autora na 
przykład będącej studium upadku PRL 

3 Zob. J. J. Lipski, Komitet Obrony Robotników 
KOR – Komitet Samoobrony Społecznej, Warszawa 
2006.

4 A. Friszke, Czas KOR-u. Jacek Kuroń a geneza 
Solidarności, Kraków 2011.

5 J. Skórzyński, Siła bezsilnych. Historia Komitetu 
Obrony Robotników, Warszawa 2012, s. 14.
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Ugody i rewolucji6 oraz biografi i Lecha Wa-
łęsy7 ma postać chronologicznego i obiek-
tywnego wykładu historycznego. Pięć 
pierwszych rozdziałów pracy traktuje o ge-
nezie Komitetu Obrony Robotników. Autor 
opisuje na ich łamach rodowody politycz-
ne środowisk, które w połowie lat 70. utwo-
rzyły KOR. Można tam przeczytać o racz-
kujących rewizjonistach, czyli „komando-
sach”, harcerzach z Czarnej Jedynki i Gro-
mad Włóczęgów, działaczach warszaw-
skiego Klubu Inteligencji Katolickiej, stu-
dentach historii Katolickiego Uniwersy-
tetu Lubelskiego oraz seniorach z Polskiej 
Partii Socjalistycznej, kręgu pisarzy i arty-
stów. Autor skupił się na wzajemnych rela-
cjach pomiędzy tymi grupami, ukazał dzie-
lące ich różnice ideowe oraz słusznie zwró-
cił uwagę na dwa wydarzenia, które stały się 
bezpośrednią przyczyną ich porozumienia, 
a tym samym i powstania Komitetu. Cho-
dziło o protest przeciwko zmianom w kon-
stytucji w 1975 r. oraz brutalną rozprawę 
z robotniczym sprzeciwem wobec podwy-
żek cen rok później i będące tego konse-
kwencją organizowanie pomocy dla wów-
czas represjonowanych. W  zdecydowa-
nej większości są to jednak historie znane 
i wcześniej już opisane, chociażby przez An-
drzeja Friszke w książce Opozycja politycz-
na w PRL 1945 – 808. Mimo to Janowi Sku-

6 Zob. idem, Ugoda i rewolucja. Władza i opozy-
cja 1985 – 1989, Warszawa 1995.

7 Zob. idem, Zadra. Biografi a Lecha Wałęsy, 
Gdańsk 2009.

8 Zob. A. Friszke, Opozycja polityczna w  PRL 
1945 – 1980, Londyn 1994.

rzyńskiemu udało się je przedstawić w in-
teresujący sposób i uzupełnić o kilka no-
wych faktów, głównie dotyczących kwestii 
ideowych.

Kolejne cztery rozdziały przedstawiają 
tworzenie i krzepnięcie organizacji korow-
skiej, wspólne akcje członków i współpra-
cowników Komitetu, podziały i konfl ikty 
programowe w jego obrębie, relacje ze śro-
dowiskami opozycyjnymi skupionymi wo-
kół Leszka Moczulskiego i Ruchu Obrony 
Praw Człowieka i Obywatela oraz kontak-
ty międzynarodowe członków KOR. Spo-
ro miejsca w tej części rozważań autor po-
święcił drugiemu obiegowi wydawniczemu 
i pismom korowskim, ze szczegółami opi-
sując okoliczności, w jakich one powstawa-
ły oraz różnice w ukazującej się na ich ła-
mach publicystyce. Wydaje się, że nieco za-
brakło tutaj szerszego ujęcia tego, czym był 
drugi obieg w sensie społecznym, zwłasz-
cza że jego powstanie w PRL bezpośrednio 
wiązało się z utworzeniem KOR. Można 
było to uczynić odwołując się do świetnej 
pracy Pawła Sowińskiego Zakazana książ-
ka9, w której problematyka ta jest szczegó-
łowo omawiana. Geneza niezależnego ru-
chu wydawniczego, jego charakter i pro-
blemy zaangażowanych w niego osób nie 
sprowadzały się tylko do, skądinąd słusz-
nie podnoszonego przez Jana Skórzyńskie-
go, dylematu na temat wyboru metody roz-
powszechniania podziemnych gazet i ksią-

9 Zob. P. Sowiński, Zakazana Książka. Uczestnicy 
drugiego obiegu 1977 – 1989, Warszawa 2011.
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żek – elitarnej samizdatowej czy masowej 
powielaczowej.

Rozdziały od dziesiątego do trzynaste-
go pokazują dzieje KOR, przekształcone-
go w Komitet Samoobrony Społecznej oraz 
związane z tym znaczne rozszerzenie pola 
działania. Z kolei dwa ostatnie, to opis funk-
cjonowania Komitetu w warunkach kryzy-
su politycznego roku 1980 i roli, jaką jego 
liderzy odegrali w powstaniu NSZZ „Soli-
darność”. Ten schyłkowy okres aktywno-
ści KOR to także słusznie szeroko anali-
zowany przez autora proces ugruntowania 
wewnętrznych podziałów w jego obrębie, 
związanych z osobistymi ambicjami przy-
wódców oraz przede wszystkim wyborem 
optymalnej strategii działania. Szkoda, że 
Jan Skórzyński nie pokusił się w tym miej-
scu o choćby zasygnalizowanie konsekwen-
cji tych sporów w kolejnych latach. W Sile 
bezsilnych próżno zatem szukać bezdysku-
syjnych powiązań pomiędzy konfl iktem na 
linii Jacek Kuroń – Antoni Macierewicz, 
jaki toczył się wewnątrz Komitetu pod ko-
niec lat 70. a trwałym podziałem całego ru-
chu w kolejnej dekadzie na opowiadających 
się za kompromisem z rządzącymi i taktyką 
„długiego marszu” „reformistów” oraz „ra-
dykałów”, którzy preferowali metodę „krót-
kiego skoku” i odrzucali jakąkolwiek formę 
współdziałania z władzą10.

Baza źródłowa recenzowanej publika-
cji bez wątpienia budzi uznanie. Autor bar-

10 Zob. P. Wierzbicki, Strategie polityczne opozycji 
demokratycznej wobec władz PRL w latach 1986–
 – 1989, „Arcana” 2009, nr 2 – 3/86 – 87, s. 141.

dzo szeroko korzystał z materiałów Służby 
Bezpieczeństwa znajdujących się w Instytu-
cie Pamięci Narodowej. Doceniając ich war-
tość, posługiwał się nimi w sposób przemy-
ślany i wyważony, umiejętnie konfrontu-
jąc je z wytworzonymi przez KOR źródła-
mi zgromadzonymi w archiwum Ośrod-
ka Karta. Poza tym Jan Skórzyński sięgnął 
również po wydawnictwa ciągłe i zwarte 
drugiego obiegu oraz relacje i wspomnie-
nia osób związanych z Komitetem, ale tak-
że przedstawicieli władz. Sprawnie dyspo-
nując warsztatem badawczym historyka, 
poddał krytyce informacje i poglądy za-
warte w źródłach i literaturze.

Siła bezsilnych jest ważną publikacją nie 
tylko dla historyków, ale i politologów, gdyż 
stanowi istotny głos w debacie nad kształ-
towaniem się w Polsce społeczeństwa oby-
watelskiego, znajdującego się głównie w or-
bicie zainteresowań tych drugich badaczy. 
Powstanie Komitetu Obrony Robotników, 
działającego jawnie oraz mającego za za-
danie organizowanie obywateli PRL wobec 
niedemokratycznego reżimu, bezsprzecz-
nie było przejawem tego, co Piotr Ogro-
dziński w kontekście krajów Europy Środ-
kowej epoki komunizmu nazywał „ułom-
nym społeczeństwem obywatelskim”11. 
Uwidaczniało się ono przede wszystkim 
w działaniach przeciwko systemowi, od 
którego było uzależnione. Ten typ aktyw-
ności KOR widać już w „Tezach programo-

11 Zob. P. Ogrodziński, Pięć tekstów o społeczeń-
stwie obywatelskim, Warszawa 1991, s. 68 – 75.
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wych”, gdzie udowadniano, że główne źró-
dło samowoli władz tkwiło w bezradności 
Polaków pozbawionych instytucji niezależ-
nych od państwa. Ich budowa miała sta-
nowić najlepszą i najskuteczniejszą drogę 
do wywalczenia demokracji, a więc takie-
go systemu, w którym cele współpracy spo-
łecznej wyznaczone byłyby w toku poro-
zumienia się obywateli i ugrupowań zawo-
dowych, społecznych i politycznych, a więc 
w publicznej dyskusji. Z tego właśnie po-
wodu rację miał Lawrence Goodwyn pi-
sząc, że „ludzie KOR-u dali początek spo-
łeczeństwu obywatelskiemu, wcielili w ży-
cie ideę tego społeczeństwa w Polsce ko-
munistycznej”12. Szkoda że rozważania au-
tora, tak wnikliwie analizującego progra-
my i działania Komitetu Obrony Robot-
ników, nie poszły bardziej w tym kierun-
ku, zwłaszcza że jest on świadomy ważno-
ści tego elementu etosu KOR. Dowodem na 
to jest tytuł recenzowanej książki, zaczerp-
nięty z eseju Václava Havla Siła bezsilnych, 
którego twórca opowiadał się za powstawa-
niem tak bliskich korowcom „niewielkich 
społeczności, spojonych tysiącami wspól-
nych trosk”, będących podstawą „stosun-
ków więzi politycznych”13. Zamieszczenie 
tego wątku stanowiłoby istotne dopełnie-
nie kronikarskiego-problemowego charak-
teru opracowania Jana Skórzyńskiego.

12 L. Goodwyn, Jak to zrobiliście? Powstanie „So-
lidarności” w Polsce, Gdańsk 1992, s. 584.

13 V. Havel, Siła bezsilnych, [w] idem, Siła bezsil-
nych i inne eseje, Warszawa 2011, s. 156 – 157.

Bez względu na powyższe uwagi, któ-
re oczywiście nie mają charakteru zarzu-
tów, ale są elementem debaty nad poru-
szanymi przez autora zagadnieniami, trze-
ba wyraźnie stwierdzić, że wnioski zawarte 
w omawianej książce nie budzą wątpliwo-
ści. Co więcej, zakres wykonanej przez au-
tora pracy sprawia, że trudno nie zgodzić 
się z opinią Jerzego Holzera, który w kon-
tekście Siły bezsilnych stwierdził, iż „przy-
szli badacze mogą jeszcze spierać się o in-
terpretacje, ale raczej już nie o fakty”14 do-
tyczące KOR. Jest to praca dojrzała, kom-
pletna, bezbłędna pod względem redakcyj-
nym15 i napisana przyjaznym czytelnikowi 
językiem, przez co może zainteresować na-
wet niewprawionego odbiorcę. Wszystko to 
sprawia, że recenzowana pozycja zasługu-
je na bardzo wysoką ocenę merytoryczną, 
a jej autor na uznanie za powzięty wysiłek 
badawczy i jego wynik.

 Paweł Wierzbicki*

* Instytut Politologii, Uniwersytet Pedagogiczny 
im. KEN w Krakowie.

14 J. Holzer, KOR w oczach historyka, „Wolność 
i Solidarność” 2012, nr 4, s. 207.

15 Błąd literowy zauważono jedynie na str o nie 400.
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