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Od redakcji

W piętnastym, wyjątkowo obszernym numerze „Chorzowskich Studiów Poli-
tycznych” uwaga badaczy – politologów, socjologów, prawników i historyków – 
została skierowana ku problemom związanym z zagrożeniem bezpieczeństwa 
europejskiego na przełomie wieku XX i XXI. 

Narodowy egoizm, kierujący wieloma eurosceptykami oraz jawnymi wrogami 
UE, nie jest na Starym Kontynencie niczym nowym. Można wręcz powiedzieć, 
że jest mocno zakorzeniony w europejskiej tradycji. W XX w. jego konsekwencją 
były dwie wojny światowe. 

W I wojnie światowej zmobilizowano do wojska na wszystkich frontach 
65 mln ludzi. 8,5 mln z nich zginęło, ponad 21 mln odniosło ciężkie rany, 
blisko 8 mln znikło bez śladu. Oznacza to w sumie 37,5 mln ofiar, czyli tyle, 
ile wynosi obecnie populacja Polski, szóstego (a niebawem pewnie piątego) 
najludniejszego kraju Unii.

W II wojnie światowej, w którą Stary Kontynent wciągnął naprawdę cały 
glob, łączną liczbę ofiar szacuje się na 85 mln, z czego większość to niebiorąca 
udziału w działaniach militarnych ludność cywilna. My, współtwórcy ludzkiej 
kultury i cywilizacji, stoczyliśmy się na absolutne dno barbarzyństwa. Symbolem 
tego upadku pozostaje Auschwitz.

Dla twórców wspólnoty europejskiej Auschwitz stało się memento – i punktem 
odniesienia: czego nie robić, czego się wystrzegać. Najważniejsze: wystrzegajmy 
się propagandy opartej na kłamstwach i uprzedzeniach oraz zgubnych narodowych 



14 Od redakcji

egoizmów. One nikomu nie służą, w naszym wspólnym interesie – ale zarazem 
w indywidualnym interesie każdego państwa – jest być razem, współpracować, 
współtworzyć. Wtedy wszyscy wygrywamy.

Twórcy wspólnoty wiedzieli, że jest ona konieczna dla zachowania pokoju – 
i bezpieczeństwa. Na ile bezpieczna byłaby dziś samotna, niezwiązana z Unią, 
Polska? Przykład Ukrainy jest tu mocno pouczający.

Z czasem doszedł jeszcze jeden argument: wspólnota jest konieczna dla 
zachowania i upowszechniania europejskiego dobrobytu. Idea solidarności, prze-
łamywania barier, znoszenia granic, wyrównywania poziomów życia, szanowania 
się nawzajem, wspierania słabszych, tolerancji dla odmienności, poszanowania 
praw mniej licznych, ochrona socjalna, edukacja. Oto Europa.

Rozdział pierwszy niniejszego tomu Uwarunkowania kształtowania się 
niepodległości Polski składa się z czterech artykułów. 

Rozpoczyna go obszerny tekst Jan Kantyki, który w kontekście stulecia odzys-
kania przez Polskę niepodległości, podejmuje próbę przypomnienia zewnętrznych 
i wewnętrznych uwarunkowań kształtowania się dróg do owej wolności.

Z kolei Sławomir Kantyka zarysowuje stosunek głównych nurtów ideowo-
-politycznych socjalistów polskich do kwestii reform społeczno-gospodarczych 
i sposobu ich przeprowadzenia po II wojnie światowej.

Uzupełnieniem dwóch powyższych artykułów jest tekst Zbigniewa Kantyki, 
który snuje refleksje na temat najważniejszych elementów wizji socjalizmu w kon-
cepcji Jana Strzeleckiego, polskiego socjologa i działacza ruchu socjalistycznego. 

Sytuację Polski w ostatnim czasie w odniesieniu do bezpieczeństwa demo-
graficznego i ekonomicznego w związku z nasilonymi ruchami migracyjnym 
pokazuje w swoim artykule Jarosław Graziadei-Darmas. 

Rozdział kończy analiza Błażeja Chorosia i Ewy Skrabacz, którzy prezentują 
wyniki badań dotyczące wykorzystania kwestii bezpieczeństwa w telewizyjnych 
debatach przed wyborami samorządowymi z 2014 r. oraz parlamentarnymi z 2015 r. 

Rozdział drugi Wyzwania dla polityki bezpieczeństwa krajów Unii Europej-
skiej składa się z 10 artykułów. 

Grzegorz Haber przedstawia formułowanie libertariańskiej koncepcji spra-
wiedliwości, opierając się na zmianie postrzegania podstawowych wartości: 
wolności i równości. 

Monika Kabata analizuje kompetencje nadane Wysokiemu Przedstawicielowi 
Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz relacji między nim 
a innymi organami Unii Europejskiej. 

Przemysław Fordymacki weryfikuje hipotezę badawczą, że współpraca 
państw Europy Środkowo-Wschodniej istnieje nie tylko w wymiarze państw 
sojuszniczych UE i NATO, ale również poprzez realizację dawnej koncepcji 
sojuszu państw Trójmorza i Międzymorza. 
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Andrzej Łydka przybliża jeden z instrumentów realizacji polityki migracyjnej 
Unii Europejskiej, tj. działania w ramach operacji EUNAVFOR Med Sophia. 
Ustanowiona w 2015 r. miała za główny cel zwalczanie przemytu ludzi przez 
Morze Śródziemne. 

Bartosz Maziarz ukazuje różnice w podejściu do zagadnienia misji woj-
skowych przez polskie i niemieckie władze, z punktem ciężkości na realizację 
zobowiązań sojuszniczych wobec NATO i Stanów Zjednoczonych podczas 
konfliktu w Afganistanie. 

Magdalena El Ghamari przedstawia istotę oraz wymiary ekspedycyjności 
wraz z ich relacjami oraz zależnościami w kontekście prowadzonych operacji 
militarnych w Republice Iraku. 

Borys Potyatynyk podejmuje problem relacji pomiędzy prawem państwa do 
kontroli przepływu informacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa a międzynaro-
dowo uznawanymi prawami człowieka, w tym prawa człowieka do publicznego 
wyrażania poglądów. W tym kontekście analizuje przypadek zamordowania 
Dżamala Chaszukdżi. 

Norbert Honka pisze o bezpieczeństwie socjalnym jako elemencie polityki 
społecznej samorządu terytorialnego w Niemczech.

Artur Dubiel wskazuje na operacje informacyjno-psychologiczne jako podsta-
wowy element prowadzenia walki informacyjnej. Punkt odniesienia do analizy dla 
autora stanowią działania służb specjalnych Federacji Rosyjskiej na terenie Polski. 

Monika Szynol opisuje współpracę na rzecz rozwoju realizowaną przez Unię 
Europejską w pierwszej i drugiej dekadzie wieku XXI. 

Rozdział trzeci Polityka Rosji a bezpieczeństwo europejskie zawiera trzy 
artykuły odnoszące się do polityki prowadzonej przez Rosję. 

Justyna Doroszczyk próbuje uchwycić istotę koncepcji „rosyjskiego świata” 
jako jednego z narzędzi realizacji operacji informacyjnych na Zachodzie Europy.

Justyna Olędzka i Magdalena El Ghamari zastanawiają się nad perspektywami 
polityki imigracyjnej i migracyjnej w kontekście przyszłości Rosji, której liczba 
ludności zmniejsza się co roku o 700 tys. osób. 

Tomasz Ferfecki przedstawia implementację zapisów Doktryny bezpieczeń-
stwa informacyjnego Federacji Rosyjskiej w odniesieniu do działań prowadzonych 
w Republice Serbii.

Dopełnieniem ChSP nr 15 są zamieszczone na końcu recenzje trzech książek: 
Tomasza Cebulskiego Auschwitz po Auschwitz (Kraków 2016), Agnieszki Kani 
Lekcja (nie)obecności. Dziedzictwo polsko-żydowskie w edukacji polonistycznej 
(Kraków 2017) i Marcina Menkesa Stosowanie sankcji gospodarczych – analiza 
prawnomiędzynarodowa (Kraków 2011). 
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Spojrzenie na genezę i ocenę koncepcji  
dróg do niepodległości państwa polskiego.  

Kilka refleksji w 100. rocznicę  
odzyskania niepodległości

Streszczenie. W niniejszym szkicu okolicznościowym, raczej refleksyjnym niż badawczym, starano 
się przypomnieć fakty i źródła związane z fenomenem dziejowym, jakim było przetrwanie narodu 
polskiego w obejmującej przeszło 120 lat niewoli, germanizowanego, rusyfikowanego i represjono-
wanego. Fenomen ów wyraża się m.in. w tym, że to właśnie wówczas ukształtował się naród polski, 
skupiający wszystkie klasy i warstwy społeczne. Zmagania, walki o własne państwo, kulturę polską 
uformowały świadomość narodową, która stała się głównym źródłem przetrwania oraz motywacją 
do walki i pracy na rzecz wymarzonej Ojczyzny. W kontekście refleksji związanych ze stuleciem 
odrodzenia się państwa polskiego podjęto próbę przypomnienia zewnętrznych i wewnętrznych 
uwarunkowań kształtowania się dróg do niepodległości, a także istoty sporów oraz kontrowersji 
wokół tych kwestii, które w odniesieniu do niektórych problemów przetrwały ponad 100 lat i od 
czasu do czasu są przywoływane przez polityków i wykorzystywane w bieżącej walce politycznej.

Słowa kluczowe: naród, partie robotnicze, wolność, niepodległość, drogi do wolności, kapitalizm, 
patriotyzm, nacjonalizm, rewolucje

1. Wprowadzenie

Na wstępie musimy przypomnieć, że mimo upływu ponad 100 lat od odro-
dzenia się państwa polskiego wymienione w tytule procesy: kształtowanie się 
dróg prowadzących do niepodległości oraz uwarunkowań zewnętrznych i wew-
nętrznych umożliwiających osiągnięcie tego celu – nadal są „żywe”. Nie można 
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ich  zamknąć i ostatecznie zdefiniować, nie tyle z powodu trwających badań nad 
tym okresem, ile nadal toczących się dyskusji, a nawet sporów wokół wielu 
kwestii towarzyszących tym procesom.

Okazuje się, że w sposób jednoznaczny, niebudzący kontrowersji niełatwo 
odpowiedzieć nawet na podstawowe pytania: 1) Która z obranych dróg do-
prowadziła naród polski do odzyskania niepodległości?, 2) Czyją zasługą jest, 
komu zawdzięczamy odzyskanie niepodległości w roku 1918? Trudności te 
wynikają przede wszystkim z utrzymujących się nadal podziałów politycznych 
społeczeństwa polskiego, które niosły ze sobą zło, godzące w interesy narodu 
i państwa. Tak było u schyłku I Rzeczypospolitej, podobnie w okresie narodzin 
II Rzeczypospolitej, a nawet współcześnie, w III Rzeczypospolitej.

Analizując dzieje narodu i państwa polskiego, zwłaszcza w okresie porozbioro-
wym, napotykamy argumenty utwierdzające tezę, że kolejne rozbiory Polski oraz 
wojny pogłębiały wewnętrzne podziały nie tylko społeczne, ale przede wszystkim 
polityczne. W przypadku okresu I wojny światowej – pisał Andrzej Garlicki: 

społeczeństwo polskie wchodziło w wojnę wewnętrznie rozdarte, a gdy wraz z jej końcem 
odrodziło się niepodległe państwo polskie, owe wewnętrzne podziały nie uległy likwidacji. 
Nie były to bowiem podziały pokrywające się z granicami zaborów, lecz przebiegające 
w pewnym sensie niezależnie od nich. Ten właśnie fakt przede wszystkim spowodował, że 
mimo iż z chwilą powstania niepodległego państwa polskiego spór o to, jak realizować w wa-
runkach zaborów interesy polskie, stał się bezprzedmiotowy, społeczeństwo polskie weszło 
w niepodległość równie jak kilka lat wcześniej rozbite wewnętrznie. Ponieważ zaś podziały 
orientacyjne znajdowały swój odpowiednik w podziałach partyjnych, argumentacja historyczna 
stała się jednym z narzędzi walki politycznej. Historia, a zwłaszcza historia najnowsza, często 
bywa przywoływana w walce politycznej. Odpowiednia jej interpretacja pozwala bowiem 
wyrobić u odbiorców przekonanie, że dany obóz polityczny uprawniony jest do sprawowania 
władzy, a jednocześnie, że jego konkurenci mylący się w przeszłości nie dają gwarancji, że nie 
będą mylić się i w przyszłości. Interpretacja przyczyn odzyskania przez Polskę niepodległości 
stanowić może potwierdzenie tej opinii [Garlicki 1978: 6].

Politycy reprezentujący różne stronnictwa i partie polityczne, właściwie bez 
względu na to, co działo się na frontach wojny, której działania w istocie toczyły 
się głównie na ziemiach I Rzeczypospolitej, nadal się spierali, tym razem nie 
tyle o przyszłość, o kierunki przemian ustrojowych i gospodarczych w odradza-
jącym się państwie polskim, ile o pierwszeństwo, o wkład w dzieło odzyskania 
niepodległości po 123 latach niewoli.

Jak podkreślał prof. Antoni Czubiński w artykule napisanym w 70. rocznicę 
odzyskania niepodległości: 

Jedni pisali, że Polska „nagle wybuchła”, drudzy, że wywalczyli ją legioniści Piłsudskiego, 
inni głosili, że odzyskanie niepodległości zawdzięczamy dobrej woli zwycięskich mocarstw 
Ententy, które rzekomo odbudowały państwo polskie, a jeszcze inni, że powstało ono dzięki 
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rewolucji socjalistycznej w Rosji. Toczono zacięte spory i polemiki. Zabierali głos publicyści, 
politycy, socjologowie, prawnicy, historycy i ekonomiści. Dyskusje te znacznie wzbogaciły 
naszą wiedzę o rozwoju społeczeństwa polskiego i o przyczynach odrodzenia państwowości 
polskiej, spowodowały lepsze poznanie skomplikowanych procesów rozwojowych, wyjaśniały 
wiele kwestii spornych [Czubiński 1988: 1].

Autor cytowanego artykułu słusznie jednak zastrzegł, że toczące się okaz-
jonalne, rocznicowe dyskusje, a nawet organizowane konferencje naukowe nie 
wyjaśniły wszystkich spornych kwestii. Właściwie do końca lat 60. XX w. 
istniała, najpierw nieformalna, blokada polityczna i warsztatowa dla pogłębio-
nych badań nad dziejami Polski przełomu XIX i XX stulecia. Tworzyły ją takie 
czynniki jak: brak dostępu do źródeł rozrzuconych nie tylko w różnych instytu-
cjach odradzającego się państwa polskiego, ale także w państwach zaborczych, 
brak odpowiedniego dystansu czasowego potrzebnego dla obiektywnej oceny 
dróg do niepodległości, wreszcie okoliczność, że dominującą rolę w strukturach 
państwa aktualnie mieli uczestnicy ruchów niepodległościowych oraz sojusznicy 
państw zaborczych – z konieczności, a nie z wyboru. W drodze do niepodległości 
obóz Józefa Piłsudskiego postawił na Austro-Węgry i Prusy, natomiast Romana 
Dmowskiego – na Rosję carską.

Wydarzenia historyczne w dużym stopniu związane z przebiegiem wojny 
sprawiły, że w odradzającym się państwie polskim szczególna misja do spełnienia 
przypadła obozowi piłsudczykowskiemu. Z przyczyn obiektywnych misja odbu-
dowy państwa przypadła Józefowi Piłsudskiemu – i to było dobre, szczęśliwe 
rozwiązanie. Zgadzał się z tym rozwiązaniem nawet główny jego rywal, czyli 
Roman Dmowski, gdyż obiektywnie oceniał sytuację po dwóch rewolucjach 
rosyjskich z 1917 r., które zmusiły go do szukania schronienia w Szwajcarii, 
a następnie we Francji, gdzie niemal od podstaw musiał budować swoje zaplecze 
polityczno-administracyjne. Chociaż przegrał z Piłsudskim w starciu o przejęcie 
władzy w odradzającym się państwie polskim, nie mścił się, nie szukał rewanżu. 
Rozumiał wyższość racji narodowych i państwowych nad interesem partyjnym, 
nad racjami własnego obozu, co znalazło wyraz w podjęciu współpracy z tzw. 
obozem belwederskim na kilku płaszczyznach, przede wszystkim w zakresie poli-
tyki zagranicznej i organizowania silnej armii polskiej. Trzeba w tym miejscu 
przypomnieć, że Piłsudski i Dmowski, dwaj przywódcy przeciwstawnych obozów 
politycznych, zwaśnieni, a nawet skłóceni, w dramatycznych, przełomowych 
momentach dla kraju potrafili postawić na pierwszym planie interes narodowy, 
po prostu postanowili ustąpić, co prowadziło do porozumienia owocującego 
korzyścią dla odradzającego się państwa polskiego. Moglibyśmy to stwierdzenie 
zilustrować co najmniej kilkunastoma przykładami, lecz ograniczymy się do 
dwóch przykładów, związanych z omawianą kwestią organizowania ośrodków 
władzy, tworzenia rządu.
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Otóż w okresie pełnienia obowiązków Tymczasowego Naczelnika Państwa – 
jak pisał Garlicki: 

wielu obserwatorów, a nawet uczestników sceny politycznej nie rozumiało działań Piłsudskiego. 
Charakterystyczna była tu na przykład rozmowa z Piłsudskim Władysława Baranowskiego 
i Witolda Jodko-Narkiewicza, którzy odwiedzili Komendanta w Belwederze w połowie stycznia 
1919 r. i zachęcali go do bardziej stanowczych działań wobec obozu narodowego. Piłsudski 
zrugał ich i wyrzucił za drzwi [Garlicki 2013: 33].

Trzeba przypomnieć, że rozmowa ta odbyła się w okresie tworzenia drugiego 
rządu, opartego na szerszej bazie społecznej, wynikającej z objęcia jego kie-
rownictwa przez Ignacego Paderewskiego, co było wyrazem pewnego zbliżenia 
endecji do obozu piłsudczykowskiego.

Z kolei Dmowski był krytykowany przez część ludzi swojego obozu za brak 
zaangażowania w staraniach o przejęcie władzy przez endecję. Już po dwóch 
latach od tych historycznych wydarzeń, w liście z 25 lutego 1920 r. do Zygmunta 
Wasilewskiego, jednego z przedstawicieli obozu endeckiego domagającego się 
przejęcia władzy przez Dmowskiego, wyjaśniał tę sytuację tak: 

Mnie się zdaje, że przyjaciele nasi w kraju wzięli położenie i zadania nasze zbyt prosto i że 
część ogółu do nas zbliżona oczekiwała od nas rzeczy niemożliwych. Niezadowoleni z Pił-
sudskiego i z rządów, które się przy nim, ale nie pod nim formowały, żądali od nas wzięcia 
władzy. Byli nawet tacy, co mówili i mówią: niech Dmowski przyjedzie i stworzy rząd silny 
[...]. Otóż na pewno, gdybyśmy byli rząd stworzyli – przypuśćmy ze mną na czele – bylibyśmy 
Polskę porządnie zarżnęli [Garlicki 2013: 33].

Porozumienie zawarte w tych sprawach już w grudniu 1918 r. – przez 
pośredników, m.in. przez Mariana Seydę i Stanisława Grabskiego – wkrótce 
doprowadziło do poszerzenia bazy społecznej obozu rządzącego, czego wyrazem 
była rekonstrukcja rządu, na którego czele już w połowie stycznia 1919 r. stanął 
najbliższy współpracownik Dmowskiego w Komitecie Narodowym Polskim, 
Ignacy Paderewski, nie polityk, ale wybitny Polak, artysta uznany przez światową 
opinię publiczną oraz przede wszystkim przez polityków, w tym: monarchów, 
prezydentów, premierów i ministrów, co miało ważkie znaczenie w warunkach 
odradzającego się państwa polskiego, ale w rzeczywistości osamotnionego. 
Szukanie rozwiązań, które likwidowały, a nawet tylko łagodziły konflikty wew-
nętrzne, wywarło istotny wpływ na cały proces odbudowy państwa polskiego 
oraz integracji społeczeństwa.

Warto w tym miejscu przywołać słowa wybitnego historyka, a jednocześnie 
świadka zmagań o odbudowę państwa polskiego, prof. Stefana Kieniewicza, 
który, akcentując złożoność procesów zachowań społeczeństwa, którego kolejne 
pokolenia wyrastały w jarzmach państw zaborczych, usprawiedliwiał i przes trze-
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gał przed trudnościami jednoczenia Polaków do wspólnego, zgodnego dzia łania. 
Pisał on: 

Tak więc udało się nam, o tyle o ile skwitować pozytywnie przydatność wszystkich niemalże 
koncepcji politycznych okresu niewoli dla odzyskania niepodległości sprzed sześćdziesięciu 
laty. O wiele trudniej odpowiedzieć na pytanie, czy osiągnięcia we wszystkich tych dziedzinach 
można naprawdę uznać za równorzędne. Odnośne oceny były, są i będą rozbieżne. Wiemy 
przecież, że każdy obóz polityczny polski sobie i tylko sobie, albo przeważnie sobie, własnej 
ofiarności, własnemu rozumowi przypisywał zasługę odbudowania państwa. Obozy te już 
dzisiaj nie istnieją. Badacz lub publicysta może rozsądzać bez uczuciowego zaangażowania 
na przykład spory o zasługi pomiędzy endecją a piłsudczykami. Zawsze będzie jednak mu 
trudno znaleźć wspólną miarę dla oceny trudu żołnierskiego i rozumu politycznego, sprawności 
organizacyjnej i ofiarności społecznej, które mogły się złożyć na wspólne dzieło [Kieniewicz 
1982b: 280-281].

Na niebezpieczeństwo pogłębienia się rozbicia wewnętrznego społeczeństwa 
w następstwie nieuprawnionej subiektywnej oceny osiągnięć własnych oraz 
swojego ugrupowania zwracali uwagę niektórzy politycy oraz przedstawiciele 
środowisk naukowych. Jako pierwszy spośród środowiska naukowego zabrał głos 
w tej sprawie prof. Michał Bobrzyński – wybitny historyk, a zarazem polityk, 
przywódca obozu konserwatywnego w Galicji, który w opublikowanej w 1920 r. 
książce Wskrzeszenie państwa polskiego pisał m.in.: 

Ręka Opatrzności kierująca biegiem dziejów i mszcząca zbrodnie rozbiorców prześcignęła 
nasze nadzieje i doprowadziła nas do upragnionego celu. Im później jednak stawało to przed 
oczami moimi, jak wielu innych, tym więcej musiałem się zżymać na prawdziwie potępień-
cze swary, które w społeczeństwie polskim wszczęły się około pytania, które stronnictwo 
przewidziało ostateczny wynik i ma całą jego zasługę, a które stronnictwo należy potępić, 
chyba za to, że do wskrzeszenia Polski dążyło na tych drogach, które zrazu jedynie były 
możliwe. I wówczas powstało we mnie pytanie, czy to potępienie i uroszczenia nie są możliwe 
w społeczeństwie naszym tylko dlatego, że ogół nie zna wcale tej drogi, po której opatrzność 
wiodła nas do własnego znowu państwa. Nie znana dlatego, bo linia bojowa przesuwająca się 
po ziemiach polskich zasłaniała tym, co byli po jednej stronie, to, co się działo po drugiej, 
a cenzura wojenna kreśliła to, co było najważniejszym [Bobrzyński 1920: 2].

Dążąc do zasypania rowów podziałów klasowych i dzielnicowych, starał się 
usprawiedliwić błędy i wyrządzone krzywdy. Stwierdzał, że to, iż „wszyscy Polacy 
i wszystkie stronnictwa dążyły do jednego celu i każde z nich ma w nim cząstkę 
zasługi, powinno działać kojąco na rozdrażnione obozy” [Bobrzyński 1920: 2].

W rzeczywistości była to ocena daleka od prawdy, ale racjonalna, wręcz 
konieczna. Sytuacja, która towarzyszyła zmaganiom na frontach walki o od-
rodzenie państwa polskiego, zmuszała do szukania płaszczyzn prowadzących 
do porozumienia, do jednoczenia sił potrzebnych w procesie odbudowy kraju, 
ustaleniu i utrwaleniu nowych granic, wreszcie w trudnej i skomplikowanej 
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walce o właściwe i godne miejsce 27-milionowego państwa w rodzinie narodów 
europejskich.

Trzeba przyznać, że mimo wielu trudności, a nawet przeszkód cel ten udało 
się osiągnąć. Państwo polskie odradzało się dzięki oddolnym ruchom społecz-
nym, a nie tylko przy stołach konferencyjnych. Dzięki wysiłkom przywódców 
organizacji społecznych, stowarzyszeń oraz organizacji i partii politycznych 
udało się na kilka lat „wygasić” ostre spory wokół zasług dla dzieła odrodzenia 
państwa, skupić większość społeczeństwa wokół głównych zadań, jakie stanęły 
przed pierwszymi rządami Polski Odrodzonej, takich jak: walka o ustrój państwa, 
o kształt terytorialny, o reformy społeczne i gospodarcze, które gwarantowały 
rosnące poparcie społeczne oraz skuteczne przeciwdziałanie zagrożeniom o cha-
rakterze rewolucyjnym ze strony tych sił, które gotowe były wesprzeć działania 
idące w kierunku przekształcenia odradzającej się Polski, jak to w potocznym 
języku określano, w 17. republikę radziecką.

Trzeba przyznać, że w społeczeństwie polskim nie było klimatu dla takiego 
rozwiązania. Trwający 123 lata okres niewoli, zależności od władz państw za-
borczych, znaczony zrywami powstańczymi (1794/1795, 1830/1831, 1863) oraz 
rewolucyjnymi (1905-1907), wywarł decydujący wpływ na kształtowanie się 
świadomości narodowej, zwłaszcza tych klas i warstw, które w I Rzeczypospolitej 
wyjęte były z przynależności do określonego narodu.

2. Naród i świadomość narodowa

Państwa narodowe we współczesnym rozumieniu tego określenia powstały wraz 
z upadkiem feudalizmu i nastaniem kapitalizmu, który zrodził proletariat i klasę 
robotniczą oraz wyzwolił chłopstwo, a więc sprawił, że na scenę życia społeczno-
-politycznego w połowie XIX w. w państwach europejskich wyszły dwie klasy 
społeczne: klasa robotnicza i chłopi, które w istocie stały się głównymi podporami 
narodów i państw kapitalistycznych. Naród i świadomość narodowa to pojęcia, 
które kształtowały się w długim procesie historycznym [zob. Kantyka 2015].

Tęsknota za własnym państwem stała się jednym z ważniejszych motywów 
aktywizacji społeczeństwa polskiego właściwie na ziemiach wszystkich zaborów. 
Poziom nastrojów narodowowyzwoleńczych był jednak zróżnicowany, nie tylko 
w kontekście podziałów rozbiorowych, ale także lokalnych, gdyż w dużym stop-
niu stan świadomości narodowej zależał od dziedziczonych tradycji narodowych 
oraz ich kontynuacji w warunkach braku własnego państwa.

Wśród narodów podbitych Europy, wtłoczonych w struktury administracyjne 
wielkich mocarstw, naród polski należał do tych, które nie poddały się procesom 
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asymilacji, nie utraciły własnej tożsamości, nie tylko zachowały swój język, ale 
w znacznym stopniu rozwinęły swoją kulturę, co najwyraźniej było i jest wi-
doczne w literaturze okresów romantyzmu i pozytywizmu. W czasach rozbiorów, 
mimo trudności i represji, we wszystkich częściach ziem rozbiorowych nie tylko 
rozprowadzano polskie książki i prasę, ale również drukowano klasykę (dzieła 
Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Henryka Sienkiewicza) oraz utwory 
pisarzy młodego pokolenia, także tych, którzy po kolejnych przegranych powsta-
niach musieli szukać schronienia poza granicami ojczystych ziem. Pielęgnacja, 
rozwijanie i wzbogacanie narodowej, a nawet regionalnej kultury to działania 
mające istotne znaczenie dla kształtowania świadomości narodowej.

Z uznaniem więc trzeba się odnieść do polityków, ojców II Rzeczypospolitej, 
za zrozumienie sytuacji, w jakiej przyszło im odbudowywać państwo polskie, 
za priorytetowe potraktowanie problemów ogólnonarodowych, czasami nawet 
kosztem interesów obozów i partii, które reprezentowali.

Wyciszenie wewnętrznych sporów i konfliktów ułatwiło realizowanie głów-
nych zadań przynajmniej w pierwszych latach istnienia odrodzonego państwa.

W podobny sposób, a więc łagodzenia, nie zaś jątrzenia, odniósł się do oceny 
działań w okresie poprzedzającym odrodzenie państwa polskiego inny wybitny 
polski uczony tego okresu, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Stanisław 
Kutrzeba, prawnik, członek delegacji polskiej na paryską konferencję pokojową. 
We wstępie do książki Polska odrodzona, którą wówczas opublikował, napisał: 

Starałem się przynajmniej – w miarę możności – o sąd obiektywny, spokojne ocenianie ludzi 
w ich działalności, o ile o nich mówić musiałem, starałem się wmyśleć w ich dążenia i cele, 
by je należycie wytłumaczyć i zrozumieć, a nie, by sąd o nich wydawać [Kutrzeba 1921: III]. 

Oceniając realizację tego założenia, prof. Garlicki w 1978 r. pisał: 

Kutrzeba starannie unikał wartościowania działań polskich w okresie pierwszej wojny. 
Przedstawiał racje zwolenników państw centralnych i zwolenników Rosji, przedstawiał racje 
Piłsudskiego. Nie szczędził natomiast gorzkich słów wszystkim mocarstwom zaborczym, wy-
kazując ich kunktatorstwo i głupotę polityczną w odniesieniu do sprawy polskiej. Demaskując 
antypolską politykę zarówno Niemiec i Austro-Węgier, jak i carskiej Rosji, deprecjonował 
pośrednio tych, którzy z którymkolwiek z tych mocarstw wiązali swą działalność polityczną. 
Równocześnie z dużą sympatią pisał Kutrzeba o stosunku do sprawy polskiej Stanów Zjed-
noczonych i mocarstw zachodnich. Deklaracja Wilsona, zdaniem Kutrzeby, miała decydujące 
znaczenie dla  możliwości  odrodzenia się Polski. Przy tym sposobie przedstawienia wydarzeń 
mógł autor – nie stwierdzając zresztą tego expressis verbis – ocenić pozytywnie działania 
zarówno Dmowskiego, jak i Piłsudskiego [Garlicki 1978: 10-11].

Trzeba jednak zaznaczyć, że mimo świadomych samoograniczeń oraz naka-
zów przywódców wielu ugrupowań politycznych, wydawców i szefów licznych 
dzienników i czasopism nie udało się całkowicie wyeliminować napastliwych 
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wystąpień w kontekście oceny zachowań i wystąpień w sprawach narodowoś- 
ciowych, a także stosunków społecznych i światopoglądowych, chociaż od początku 
wiadomo było, że odradzające się państwo polskie będzie państwem, w którym, 
tak jak w przeszłości, mieszkać będzie wiele narodów. To świadome ograniczenie 
czy, jak to wcześniej nazwaliśmy, powstrzymanie się od napastliwych, czasem 
drażliwych bądź wręcz odwetowych wystąpień miało ważkie znaczenie dla budowy 
pokojowych stosunków społecznych, politycznych, a nawet narodowościowych.

Podejmowane pierwsze działania przez ludzi i ośrodki, które przystąpiły do 
odbudowy państwa polskiego, w dużym stopniu rzutowały na powodzenie całego 
procesu formowania struktur ustrojowych i kształtu terytorialnego odradzającego 
się państwa. Stąd też tak ważne były pierwsze decyzje, nawet wpółsamozwań-
czych władz, które występowały w imieniu oraz w interesie narodu i państwa 
polskiego. W tym przypadku mamy na myśli przede wszystkim działania Tym-
czasowego Rządu Ludowego, utworzonego w dniu 7 listopada 1918 r. w Lub-
linie przez Ignacego Daszyńskiego, który właściwie wytyczył kierunki działań 
wewnętrznych i na forum międzynarodowym, co znalazło wyraz w zapisach 
Manifestu Tymczasowego Rządu Ludowego, przygotowanego przez Stanisława 
Thugutta i Tadeusza Hołówkę. 

Manifest ten – jak pisał prof. Janusz Pajewski – był z natury rzeczy ogólnikowy, w słowach 
gwałtowny, niemal rewolucyjny, w treści wszakże znacznie bardziej umiarkowany. Stawiał 
postulat daleko nawet idących reform społecznych. [...] Reform tych rząd lubelski nie zamie-
rzał bynajmniej realizować natychmiast: manifest zapowiadał jedynie, że ich projekty rząd 
przedstawi Sejmowi Ustawodawczemu do rozpatrzenia i uchwalenia [Pajewski 1985: 289].

Manifest Tymczasowego Rządu Ludowego nie tylko wytyczył kierunki i cha-
rakter ustrojowy odradzającego się państwa polskiego, ale uspokoił społeczeń-
stwo polskie, stawiając tamę różnym ośrodkom lokalnym, często inspirowanym 
z zewnątrz, a także zagrożeniom rewolucyjnym, które mogły doprowadzić do 
wojny domowej. Społeczeństwo polskie marzyło o pokoju i własnym państwie, 
o sprawiedliwości i równych prawach dla wszystkich obywateli. Tę pokojową 
koncepcję odbudowy państwa polskiego zamykała kapitulacja państw, które 
wywołały wojnę światową, a także powrót do kraju z więzienia w Magdeburgu 
Józefa Piłsudskiego.

Jak wynika z oceny ówczesnej sytuacji, zawartej w książce Józefa Dąbrow-
skiego, historyka, publicysty, działacza społecznego, sytuacja na ziemiach byłego 
państwa polskiego, jak również w całej Europie nadal była trudna i skompliko-
wana. Pisał on, że w końcu 1918 r.: 

W samej zaś Polsce zamęt trwał wskutek zaciekłego zwalczania rządu przez narodowodemo-
kratycznych polityków i sprzymierzone z nimi żywioły zachowawcze. Uznawali oni za jedyny 
rząd polski – Komitet Narodowy w Paryżu i nie mogli pogodzić się z myślą posłuchu dla 
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dawnych rewolucjonistów i socjalistów. Ponadto zaś – nie wierząc w zdolności i siłę Polski 
do samodzielnego stworzenia państwa, a bojąc się Niemców – chcieli politykę naszą uzależ-
nić od wskazań wszechmocnych zwycięskich rządów Koalicji. Toteż rząd Moraczewskiego 
zwalczano wszelkimi środkami – urządzano wrogie manifestacje, agitowano za niepłaceniem 
podatków i niekupowaniem zamierzonych pożyczek państwowych, za niedostarczaniem zboża, 
a nawet urządzono nieudolny zamach stanu [...]. Z drugiej zaś strony rząd zwalczali krańcowi 
komuniści, podburzając robotników do strajków i zaburzeń. Niesnaski te przedostawały się 
i do armii, utrudniając jej organizowanie Piłsudskiemu [Grabiec 1921: 12-13].

Trzeba zgodzić się z tymi politykami, publicystami i badaczami, którzy 
opowiadali się za ograniczaniem odwoływania się do przeszłości, a zwłaszcza 
do jej rozliczania, gdyż takie działania często dezintegrowały społeczeństwo. 
„Chodziło zaś – jak pisał Garlicki, badacz historii tzw. obozu belwederskiego – 
o jak najpilniejsze jego zintegrowanie. Zadaniem argumentacji historycznej było 
wysunięcie na plan pierwszy czynników łączących to środowisko” [Garlicki 
1978: 15]. Autor miał na myśli przede wszystkim środowiska kombatanckie, 
ale nie tylko wojskowe, lecz także niepodległościowe, a więc przedstawicieli 
dwóch, a nawet trzech pokoleń, które angażowały się w działania na rzecz 
odbudowy niepodległego państwa polskiego na ziemiach okupowanych przez 
państwa zaborcze oraz m.in. w takich państwach jak: Francja, Wielka Brytania, 
Włochy, Turcja, USA. 

Z perspektywy minionych 100 lat trzeba przyznać, że odsunięcie się Dmow-
skiego na dalszy plan życia politycznego było dobrym rozwiązaniem. Świadczyło 
bowiem o dojrzałości politycznej i trafnej ocenie sytuacji w odradzającym się 
państwie polskim. Roman Dmowski miał świadomość słabości swojego obozu 
politycznego oraz niekorzystnych uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych 
dla jego partii. Utwierdził się w tym przekonaniu, kiedy w dniu 15 maja 1920 r. 
wrócił do kraju, a 21 maja spotkał się z Józefem Piłsudskim niemal bezpośrednio 
po jego powrocie z frontu wojny bolszewickiej, z którym odbył około dwugo-
dzinną rozmowę, utrzymaną w atmosferze dyplomatycznej. Po spotkaniu, pytany 
przez dziennikarzy o jej przebieg, powiedział: „To niewątpliwie wielki człowiek, 
choć nie moglibyśmy w niczym uzgodnić naszych poglądów”. W podobny 
sposób zrewanżował się Piłsudski, mówiąc: „To jedyny polityk, z którym warto 
dyskutować – choć różnimy się zasadniczo w naszych zapatrywaniach co do 
przyszłości Polski” [Garlicki 2013: 36].

Późniejsze wydarzenia potwierdziły fakt, że mimo pewnego ocieplenia 
w relacjach między Dmowskim a Piłsudskim nie doszło do istotniejszych zmian. 
Możemy uznać, że podtrzymano zawieszenie broni. Józef Piłsudski umocnił 
swoją pozycję, był usatysfakcjonowany swoimi dokonaniami, zwłaszcza po 
zwycięstwie – jak to potocznie określano – nad bolszewikami. Jak już wska-
zaliśmy wcześniej, Roman Dmowski miał świadomość słabości swego obozu 
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oraz następstw nieobecności w kraju. Przyjął, bez pertraktacji, warunki, które 
akceptował Piłsudski, sprowadzające się do kierowania Komitetem Narodowym 
Polskim, utworzonym w Paryżu, z myślą, że będzie on spełniał rolę polskiego 
rządu na emigracji, oraz przewodniczenia delegacji polskiej na paryskiej kon-
ferencji pokojowej. Jako doświadczony i obyty w świecie polityk, po upadku 
Rosji carskiej, zdawał sobie sprawę z tego, że o przyszłości Polski zadecydują 
zwycięskie mocarstwa, na które nie mógł liczyć z racji „swojej antysemickiej 
obsesji, która utwierdzała go w przekonaniu, że Żydzi nigdy nie zaakceptują go 
na czele Polski” [Garlicki 2013: 34-35].

Stosunki Dmowskiego z Piłsudskim w pierwszych latach kształtowania się 
odrodzonego państwa polskiego tak scharakteryzował Garlicki: 

Roman Dmowski miał świadomość, że kierowany przezeń obóz polityczny jest zbyt słaby, 
aby wyeliminować politycznie Piłsudskiego. Ten zaś był gotów zaakceptować działania 
Dmowskiego w paryskim Komitecie Narodowym Polskim, pod warunkiem, że nie będzie 
on wtrącał się do spraw krajowych. Obie postawy wynikały z poczucia własnych słabości. 
Nic wszakże nie upoważnia do stwierdzenia, że dwaj wybitni politycy postanowili uznać 
konieczność zawarcia swoistego Treuga Dei, rozejmu bożego, zakazującego im prowadzenia 
wewnętrznej walki politycznej. Mit o zawieszeniu broni w czasie odradzania się Polski jest 
bardzo piękny, lecz pozostaje tylko mitem [Garlicki 2013: 33].

W rzeczywistości główną przyczyną opadnięcia napięć w relacjach Dmow-
ski – Piłsudski było z jednej strony wycofanie się Marszałka na kilka lat z życia 
politycznego, po roku 1922, z drugiej zaś – zajęcie pozycji wyczekiwania na 
lepsze czasy przez Dmowskiego, którego satysfakcjonował mandat poselski 
i znaczące miejsce jego obozu w Sejmie RP.

W kontekście podjętych rozważań nad kwestią udziału i wkładu ugrupowań 
i polityków poszczególnych nurtów politycznych w dzieło odrodzenia państwa 
polskiego możemy uznać, że w rywalizacji między Dmowskim i Piłsudskim 
wynik był remisowy, jednak ze wskazaniem na tego drugiego, czyli na obóz 
belwederski. Trend eksponowania jako zwycięzcy obozu piłsudczykowskiego 
umocnił się w praktyce życia społeczno-politycznego po przewrocie majowym, 
zwłaszcza w latach 30., w okresie budowania kultu Józefa Piłsudskiego przez 
kolejne rządy, nie tyle z tytułu wdzięczności za wkład w odrodzenie państwa, 
ile bieżących kłopotów i potrzeb rządów sanacyjnych. Politycy sanacyjni niemal 
rutynowo, na bieżąco, wykorzystywali autorytet Marszałka, przekonywali, a na-
wet wmawiali, że to, co robią, proponują, wynika z jego woli. 

Tę jednostronną, przesadną ocenę wkładu obozu piłsudczykowskiego w dzieło 
odbudowy i budowy państwa polskiego przerwała II wojna światowa, a właści-
wie klęska wrześniowa, która odsłoniła nie tylko prawdę o stanie państwa, ale 
także jego izolację i osamotnienie. Opinia publiczna obwiniła i osądziła rządy 
sanacyjne za klęskę wrześniową, mimo bohaterskiej postawy żołnierzy i społe-
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czeństwa polskiego. Powstały na emigracji rząd gen. Władysława Sikorskiego 
w klimacie oskarżeń podjął nawet działania zmierzające do osądzenia polityków 
i wojskowych za doprowadzenie do klęski. Po upływie czasu, który pozwolił 
na opadnięcie emocji, w obliczu nowych wyzwań wymagających jednoczenia 
społeczeństwa, słusznie zrezygnowano z rozwijania procedur dochodzeniowych, 
pozostawiając osąd działań rządów, które doprowadziły do klęski wrześniowej, 
opinii publicznej, społeczeństwu polskiemu oraz historii.

Trzeba jednak przyznać, że to oskarżenie, już w warunkach Polski Ludowej, 
miało duży wpływ na całkowitą negację dokonań tzw. obozu piłsudczykowskiego, 
a więc także na ocenę jego roli w odbudowie odrodzonego państwa polskiego 
w 1918 r. Od strony merytorycznej kwestię tę ówczesne władze rozwiązały 
w bardzo prosty sposób. Otóż spośród kilku czynników, które złożyły się na od-
rodzenie państwa polskiego w roku 1918, wybrano jeden, najbardziej politycznie 
użyteczny w tym okresie, a więc stwierdzenie, że Polska odzyskała niepodległość, 
odrodziła się dzięki wielkiej socjalistycznej rewolucji w Rosji. Stwierdzenie to do 
prostych ludzi trafiało bez większych kontrowersji, gdyż istotnie podstawowym 
czynnikiem, warunkiem odzyskania przez Polskę niepodległości był upadek 
rządów państw, które dokonały rozbiorów Polski, a początek upadkowi reżimów 
w tych państwach dała Rosja, obalając rządy carskie.

3. Miejsce „kwestii polskiej” w polityce europejskiej  
na przełomie XIX i XX wieku

Mijające stulecie odrodzenia państwa polskiego w 1918 r. po trzech rozbiorach 
dokonanych przez państwa sąsiedzkie oraz zbliżająca się 224. rocznica trzeciego 
rozbioru Polski skłaniają do refleksji nad skomplikowanymi dziejami państwa 
polskiego, w tym przyczynami jego upadku, ale także źródłami dwukrotnego 
jego odrodzenia w pierwszej połowie wieku XX.

Mimo że dyskusje, a nawet ostre spory wokół tych kwestii trwają ponad 
200 lat, nie udało się wypracować jednej oceny przyczyn upadku I Rzeczypos-
politej, jak również następstw społecznych, gospodarczych i cywilizacyjnych 
wynikających z tego wydarzenia. Co prawda prowadzone od 100 lat badania nad 
dziejami Polski, przy wsparciu państwowych instytucji naukowych i finansowych 
doprowadziły już do wyjaśnienia wielu spornych kwestii i upowszechnienia 
wiedzy na ten temat, nadal jednak istnieją niedomówienia i różnice zdań głównie 
dotyczące stosunków politycznych i personalnych.

Jednym z takich przemilczanych, zapomnianych problemów jest kwestia 
osamotnienia Polski w okresie porozbiorowym, zwłaszcza w latach powstań 
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narodowych. Niestety, to osamotnienie spotkało także II Rzeczpospolitą w 1939 r., 
co dowiodło, że w polityce liczą się realne umowy i układy, a nie przyjazne gesty. 
Polska porozbiorowa wzięta w kleszcze trzech potężnych mocarstw, które zawarły 
układy paraliżujące każdą próbę zrywu niepodległościowego polskiego społeczeń-
stwa, pozbawiona została jakichkolwiek nadziei na szybkie odrodzenie własnego 
państwa. Taki klimat ugruntowywała przegrana wojna Francji z Niemcami oraz 
upokarzające warunki pokoju zawartego 10 maja 1871 r. we Frankfurcie nad 
Menem. Drugim wydarzeniem, które pogrążyło wszelkie nadzieje na pomoc ze 
strony Francji, był alians francusko-rosyjski i zobowiązania zawarte w deklaracji 
z 27 sierpnia 1891 r. oraz konwencja wojskowa z 17 sierpnia 1892 r. Z punktu 
widzenia interesów Polski zasadnicze znaczenie miała konwencja wojskowa, 
gdyż określała ona casus foederis: 

Alians wskazywał na możliwość wybuchu wojny pomiędzy państwami centralnymi a Rosją. 
Byłby to więc pierwszy od czasu rozbiorów Polski konflikt zbrojny pomiędzy zaborcami, 
tzn. pierwsza wojna Prus-Niemiec prowadzona od czasu rozbiorów z Rosją. Wybuch wojny 
niemiecko-rosyjskiej musiał wywołać automatycznie wojnę pomiędzy Austro-Węgrami a Rosją; 
wynikało to zarówno z postanowień traktatu przymierza austriacko-niemieckiego z 1879 r., 
jak i dążeń imperializmu państw centralnych [Pajewski 2002: 20].

Zbliżenie Francji do Rosji – z polskiej perspektywy – miało wieloznaczny 
charakter, rodziło niepokój, ale także nadzieje. W ocenie elit politycznych spo-
łeczeństwa polskiego przeważały jednak obawy. Nadzieje związane były z tym, 
że w stosunkach francusko-rosyjskich, w oficjalnych rozmowach, pojawiła się 
sprawa polska, jednak bez konkretnych propozycji, deklaracji czy zobowiązań. 
Przyznać jednak trzeba, że w państwach zachodniej Europy, w życiu publicznym, 
kwestia polska w ostatnich dekadach XIX w. pojawiała się coraz częściej. Działo 
się to za sprawą napływu ludności polskiej, głównie do Francji i Anglii, po ko-
lejnych stłumionych powstaniach narodowych na ziemiach zaboru rosyjskiego, 
a także ze względu na podjęcie kwestii prawa narodu polskiego do posiadania 
własnego państwa przez partie socjalistyczne i socjaldemokratyczne oraz Mię-
dzynarodówkę Robotniczą.

Inicjatorem wprowadzenia sprawy polskiej do programu Międzynarodówki 
Robotniczej był Karol Marks, który już w 1848 r. jako sekretarz Międzynarodówki 
dla Niemiec opowiedział się za odbudową Polski w granicach z 1772 r., z dużym 
pasem wybrzeża morskiego. Wypowiedział się też w tej sprawie w założycielskiej 
deklaracji Międzynarodówki Robotniczej, w części charakteryzującej politykę 
reżimu carskiego, w której z całą mocą potępił politykę caratu na ziemiach pań-
stwa polskiego wcielonych po rozbiorach do Rosji oraz „bezwzględny poklask, 
obłudne współczucie i głupia obojętność” wobec zdławienia bohaterskiej Polski 
przez „tego barbarzyńskiego kolosa, którego głowa jest w Petersburgu a ręce 
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w gabinetach wszystkich europejskich państw [zob. Wasilewski 1929-1930: 26]. 
W kontekście losu narodu polskiego Marks zwracając się do robotników, stwier-
dził, „że nadszedł czas, by przeniknęli tajemnice polityki międzynarodowej, aby 
śledzili zabiegi dyplomatyczne swych rządów [...] głosząc konieczność przestrze-
gania przyrodzonych praw moralności i sprawiedliwości” [cyt. za: Wasilewski 
1929-1930: 26].

Działalność Międzynarodówki Robotniczej sprzyjała powrotowi sprawy 
polskiej do polityki europejskiej. Podejmowane uchwały i rezolucje, manifestacje 
solidarnościowe organizowane w Anglii, Niemczech, Francji i we Włoszech, 
budziły zainteresowanie i wzmacniały skuteczność przekazu. Powrót kwestii 
polskiej do mediów i dyskursu publicznego stanowił skuteczną przeciwwagę dla 
oficjalnej polityki państw zaborczych, które po wykreśleniu Polski z map Europy 
dążyły do usunięcia jej ze świadomości kolejnych pokoleń Europejczyków. 

Społeczeństwo polskie w dużej mierze żyło nadzieją, że pomoc w odrodzeniu 
bytu państwowego przyjdzie z zewnątrz, np. z Francji, która miała historyczne 
zobowiązania wobec naszego kraju. Tymczasem zmiany w polityce zagranicznej 
Francji szły w przeciwnym kierunku. Wspieranie sprawy polskiej po rozbiorach, 
a ściślej po klęsce cesarza Napoleona Bonaparte, w kręgach elit francuskich 
uważano za działania szkodliwe dla Francji. Odmienną postawę zajmowało spo-
łeczeństwo francuskie, które spieszyło z pomocą, dawało schronienie emigrantom 
polskim kolejnych fal popowstaniowych. Jak pisał Pajewski: 

Francja za czasów III Republiki upatrywała jedno ze źródeł swej katastrofy w 1870 r. w daw-
nych związkach z Polską, one to bowiem oddaliły od Francji Rosję; wyrzeczenie się więc Polski 
i pogrzebanie sprawy polskiej to klucz, który miał III Republice otworzyć drogę do carskiego 
zaufania. „Co do mnie – pisał 4 września 1871 r. Thieres do generała Le Flo, ambasadora 
w Petersburgu – mam ten klucz bardziej w ręku aniżeli ktokolwiek inny we Francji. Od lat 
czterdziestu mówiłem i powtarzałem, i to z wysokości trybuny parlamentarnej, że nadzieje 
podsuwane Polsce były w stosunku do niej nielojalnością, w stosunku do nas samych zaś 
wielkim oszustwem. My sami gubiliśmy Polskę od lat czterdziestu podniecając ją, a nie 
mogąc, nie chcąc jej podtrzymać, z Rosji zaś zrobiliśmy sobie na długi czas nieprzejednanego 
wroga” [Pajewski 2002: 273].

Z upływem czasu ten dystans władz francuskich do spraw polskich pogłębiał 
się, co wyraźnie widoczne jest na przestrzeni lat 1800-1870, a także na przełomie 
wieków XIX i XX, kiedy to doszło do rozbicia Świętego Przymierza, a więc 
wyraźnego poróżnienia się Austro-Węgier i Rosji w rywalizacji o wpływy na 
Bałkanach i w Turcji. Francja widziała swój interes w zacieśnianiu współpracy 
z Rosją w kontekście ekonomicznym, politycznym i wojskowym. Ten trend 
umocniło w 1907 r. zbliżenie angielsko-rosyjskie, które stworzyło zagrożenie 
oskrzydlenia Rzeszy w przypadku wybuchu wojny. W tym okresie Wielka Bry-
tania nie była zainteresowana angażowaniem się w konflikty europejskie, chociaż 
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w końcu XIX w. postanowiła zerwać z dotychczasową polityką „wspaniałego 
odosobnienia”. W latach 1898, 1899, 1901 zwróciła się do Niemiec z propozycją 
zawarcia układu o wzajemnym bezpieczeństwie, która jednak została odrzucona. 
Rząd niemiecki nie widział żadnych korzyści dla siebie z takiego układu, gdyż 
Wielka Brytania koncentrowała swoją uwagę na posiadłościach kolonialnych 
i dominiach. Wilhelm II tak skomentował ten brak zainteresowania Niemiec 
zawarciem sojuszu z Wielką Brytanią: „Anglicy za wszelką cenę starają się 
znaleźć armię na kontynencie, która by się biła w obronie ich interesów: nie 
będzie to armia niemiecka” [Pajewski 2002: 277].

W międzyczasie, tzn. na przełomie stuleci, doszło do kilku konfliktów dyplo-
matycznych i zbrojnych między Niemcami i Francją na kontynencie afrykańskim, 
m.in. w Maroku i Kongu. Odżyły konflikty na Bałkanach, którymi zainteresowane 
były Austro-Węgry, Rosja, Francja, pośrednio także Wielka Brytania. Pojawiające 
się lokalne napięcia polityczne na stykach interesów wielkich mocarstw przyspie-
szyły rozpad starego układu w Europie, czyli Świętego Przymierza i powstanie 
bloków: Centralnego (Austro-Węgry, Prusy), Ententa (Rosja, Francja, Wielka 
Brytania). Formalnie stało się to w roku 1904, kiedy usunięte zostały przeszkody 
w stosunkach francusko-brytyjskich oraz brytyjsko-rosyjskich. Drogę do tego 
porozumienia utorował układ zawarty między Rosją a Wielka Brytanią 31 sierpnia 
1907 r. w sprawie podziału wpływów w Azji Środkowej. Jeszcze przed wybu-
chem I wojny światowej te potężne bloki nazywano: Trójprzymierze (Niemcy, 
Austro-Węgry, Włochy), Trójporozumienie (Francja, Wielka Brytania, Rosja). 

Zmiany w układzie sił w Europie w kontekście sprawy polskiej nie miały 
większego znaczenia aż do końca 1916 r., a więc do połowy okresu czterolet-
niej wojny światowej, w czasie której główne działania toczyły się na ziemiach 
I Rzeczypospolitej. Społeczeństwo polskie wiązało z jej zakończeniem pewne 
nadzieje, licząc na to, że nowy ład polityczny, który powstanie w jej wyniku 
umożliwi odrodzenie Polski niepodległej.

Z przykrością musimy stwierdzić, że państwo polskie, jako Rzeczpospolita, 
jeszcze w XVI w. jedno z większych, silniejszych i cywilizacyjnie zaawansowa-
nych państw europejskich, w ciągu następnych dwóch stuleci nie tylko zniknęło 
z map, ale zostało zapomniane za sprawą świadomej polityki państw zaborczych. 
Na szczęście przetrwały naród i jego kultura, mimo podejmowanych akcji ger-
manizacyjnej i rusyfikacyjnej. Polskę przypominały nazwiska i czyny wielkich 
Polaków: pisarzy, artystów, monarchów, żołnierzy, w tym wybitnych dowódców 
z okresu wojen napoleońskich, Wiosny Ludów, powstań narodowych i rewolucji, 
począwszy od Komuny Paryskiej, po rewolucję 1905-1907 oraz 1917 r. w Rosji.

Państwo polskie nie istniało, ale na frontach I wojny światowej z nadzieją na 
jego odrodzenie walczyło w różnych armiach ponad 3 miliony Polaków. Groby 
wielu spośród nich rozrzucone są na cmentarzach Europy.
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Ponadto musimy też z przykrością przyznać, że wiele państw i wielu poli-
tyków, z którymi w przeszłości mieliśmy nie tylko dobrą współpracę, ale ich 
wspieraliśmy w trudnych sytuacjach, nie tylko nie przyszło nam z pomocą, ale 
wręcz zapomniało upomnieć się o Polskę, o los narodu polskiego. Profesor Janusz 
Pajewski tak wyjaśnił te uwarunkowania: 

Rozbiory wytworzyły naturalną więź interesów trzech zaborców, sprzeciwiających się wszyst-
kiemu, co mogłoby im grozić odebraniem polskiego łupu, a zarazem przybliżyło do siebie Rosję 
i dwa państwa niemieckie. To bezpośrednie sąsiedztwo umożliwiło zarówno nacisk rosyjski 
na Niemcy za panowania Mikołaja I, jak i później w okresie imperializmu nacisk niemiecki 
na Rosję i wreszcie niemiecką agresję w 1914 r. Stąd płynęło bezpośrednie znaczenie sprawy 
polskiej nie tylko dla Niemiec, Austrii i Rosji, ale także dla Francji, dla Węgrów, dla Czechów, 
Słowaków, pośrednio zaś dla Włoch, Wielkiej Brytanii, narodów bałkańskich [Pajewski 1985: 19].

Ziemie państwa polskiego włączone do struktur administracyjnych państw, 
które dokonały rozbioru Polski, niemal od początku poddane zostały procesom 
społecznym i ekonomicznym dokonującym się w tych państwach. Ich zakres 
i głębokość zależały od stanu zaawansowania tych procesów w poszczególnych 
państwach zaborczych, a były one znacznie zróżnicowane. Jak powszechnie wia-
domo, największy stopień zaawansowania przemian ekonomicznych, społecznych 
i ustrojowych zauważalny stał się wówczas w Niemczech oraz w cesarstwie 
austro-węgierskim. Pewną specyfiką przemian społeczno-gospodarczych tego 
okresu na ziemiach polskich włączonych do Rosji, głównie na obszarze Królestwa 
Polskiego, stało się przyśpieszenie tych procesów w porównaniu z tempem ich 
przebiegu w odniesieniu do całej Rosji.

Widoczne to było zwłaszcza w drugiej połowie XIX w., a więc od zniesienia 
granicy celnej między Królestwem i Rosją. Tania siła robocza w tym zaborze, 
dostępne surowce oraz szerokie rynki zbytu zwabiły wielki kapitał państw zachod-
nich do inwestowania w Łodzi, Zagłębiu Dąbrowskim, Warszawie, Żyrardowie, 
Zambrowie oraz w wielu innych miejscowościach ziem polskich zaboru rosyjskiego.

Wkroczenie państw zaborczych na drogę kapitalistycznej industrializacji 
doprowadziło do uwłaszczenia chłopów, do ukształtowania się nowej klasy 
społecznej – proletariatu. Ten zaś w ciągu kilku dziesięcioleci XIX w., kiedy 
zdobył świadomość, stał się klasą robotniczą, którą w ostatnim ćwierćwieczu tego 
stulecia kierowały partie polityczne i związki zawodowe. Proces kształtowania 
się klasy robotniczej i partii politycznych rozwijał się równolegle z procesem po-
czucia więzi narodowej. Jak już wcześniej sygnalizowaliśmy, do czasu umownej 
cezury, wyznaczającej etapy rozwoju społeczeństw i państw w Europie, czyli do 
rewolucji francuskiej z 1789 r., terminem „naród” obejmowano wyłącznie elity 
określonych społeczeństw, ściślej warstwy uprzywilejowane z tytułu urodzenia, 
posiadanego majątku, zajmowanych stanowisk w strukturach państwa czy wojska.
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Definiowane określenie „naród współczesny” – w przypadku dziejów Polski 
odnosi się przede wszystkim do czasów porozbiorowych, a więc do przełomu 
XVIII i XIX stulecia. Pojęcie to jednak od początku obejmowało znacznie szerszy 
zakres społeczeństwa polskiego niż w poprzedniej epoce (feudalnej) ustrojowej. 
Na taki stan rzeczy nie miało nawet większego wpływu to, że w ciągu tych 120 
lat naród polski nie miał własnego państwa, jeśli pominiemy namiastki, symbole 
w postaci Księstwa Warszawskiego czy Królestwa Polskiego, a więc najdalej 
idące określenia, ale tylko w wymowie, a nie kształcie ustrojowym. Największe 
nadzieje na odrodzenie się państwa polskiego wzbudziły działania Napoleona, 
lecz, niestety, szybko upadły. Pozostawiły jednak pewien ślad przede wszystkim 
w świadomości nie tylko społeczeństwa polskiego, ale także ludzi z administracji 
państw zaborczych oraz mniejszości narodowych.

W praktyce życia społecznego, w polityce, publicystyce, a przede wszystkim 
w nauce powstały w ciągu ostatnich 200 lat dziesiątki definicji zbudowanych na 
podstawie enumeratywnych kryteriów. We wszystkich jako czynnik niezbędny 
występuje określenie „świadomość narodowa”.

Przez cały wiek XIX, aż do zakończenia I wojny światowej, marzenia 
i tęsknota za własnym państwem, językiem i kulturą polską jednoczyły nawet 
podzielony i poróżniony naród, wiodły do walki i poświęceń.

Tak było przez kilka dziesięcioleci. W klimacie porażek zrywów powstań-
czych, oddalenia marzeń o odzyskaniu niepodległości toczyły się dyskusje na 
temat dróg i sposobów prowadzących do tego celu. Upadek powstania stycz-
niowego oraz działania represyjne w stosunku do jego uczestników na ziemiach 
zaboru rosyjskiego właściwie przesądziły o rezygnacji z samotnej powstańczej 
drogi do niepodległości, w dodatku w ramach ziem jednego zaboru.

Takie poglądy miała tylko część społeczeństwa, w dodatku tylko ta, która 
ułożyła sobie stosunki z władzami państw zaborczych i nie chciała ryzykować, 
zdała się na oczekiwanie. Na szczęście w tym samym czasie na ziemiach polskich 
oraz w krajach polskiej emigracji we Francji i Anglii pojawiły się już nowe 
siły społeczne, które przejęły pałeczkę w sztafecie biegu do niepodległości: 
przedstawiciele chłopstwa, klasy robotniczej oraz inteligencji szlacheckiego 
i drobnomieszczańskiego pochodzenia.

Charakteryzując sytuację okresu popowstaniowego w artykule wstępnym, 
umieszczonym w pierwszym numerze „Niepodległości” Adam Próchnik, znany 
historyk i działacz PPS, stwierdził: „Idea niepodległości zapuszcza korzenie 
w życie szerokich mas. Zrasta on się tam z całokształtem potrzeb, postulatów 
tych mas w jedno wielkie dążenie narodowo-społeczne, w jeden wielki prąd 
wyzwoleńczy. Prąd ten wytworzy swoje nowe formy walki” [Próchnik 1929- 
-1930: 11]. Konkretyzując powyższe stwierdzenie Próchnika, inny wybitny 
historyk Marceli Handelsman, pisał: 
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społeczeństwo nasze nie przygotowane, w walce wzajemnej, wśród głodu i epidemii, w męce 
moralnej, w wysiłku i ofierze, samorzutnie różnicowało w sobie funkcje, podzieliło się czyn-
nościami: w wojsku, w nauce, w polityce i powoli dorastało wewnętrznie do tego, by bez 
niczyjej, prócz wypadków wojennych, pomocy, a na przekór przeszkodom, stawianym przez 
wrogów i aliantów, postawić z dnia na dzień państwo własne [Handelsman 1930-1931: 31].

Koncepcja trzeciej drogi do niepodległości była bliska stwierdzeniu zawar-
temu w ostatnim zdaniu zacytowanej wypowiedzi Handelsmana, lecz on jej nie 
sprecyzował. Sprowadzała się ona bowiem do koncepcji rewolucji o zasięgu co 
najmniej europejskim. Takie hasła głosiły jednak tylko partie skrajnej lewicy, 
a w końcu XIX w. były one jeszcze zbyt słabe, by podołać takiemu wyzwaniu. 
Potwierdziły to późniejsze wydarzenia, związane z rewolucją 1905-1907 r., które 
oddaliły nadzieje na odrodzenie się państwa polskiego.

Tak więc u schyłku XIX stulecia w oficjalnych rozważaniach liczyły się tylko 
dwie koncepcje dróg do niepodległego państwa, podobne do siebie, gdyż zakła-
dające odrodzenie Polski jedynie na części ziem I Rzeczypospolitej, w dodatku 
z udziałem państw zaborczych. Jednakże, podobnie jak koncepcja rewolucyjna, 
nie miały one pełnego, szerokiego poparcia w społeczeństwie, gdyż nie gwa-
rantowały pełnej wolności oraz odrodzenia się państwa w historycznych lub 
etnicznych granicach: 

Zapewne wszyscy Polacy, mający świadomość narodową – pisał Pajewski – byli przekonani, 
że Polska odzyska byt niepodległy, ale w jakim czasie to nastąpi, w przyszłości bardziej czy 
mniej odległej – na to pytanie nikt nie mógł odpowiedzieć. Sądzono zresztą najczęściej, że 
niepodległość przyjdzie etapami. Jedni pierwszy etap drogi do własnego państwa widzieli 
w zjednoczeniu, choćby pod obcym panowaniem, drudzy w utworzeniu małego państwa 
kadłubowego, jakiegoś nowego Księstwa Warszawskiego, które byłoby ośrodkiem krystali-
zacyjnym. Widziano ogólnikowo cel daleki – niepodległość, drogi nie sposób było dokładnie 
wytyczyć [Pajewski 1985: 23].

Ideolodzy i czołowi politycy polscy, co prawda mgliście, ale dostrzegali taką 
możliwość (i wiązali z nią nadzieje) w zmianie układu sił w stosunkach mię-
dzynarodowych, wyrażającej się w rozpadzie bloku państw, które doprowadziły 
do rozbiorów Polski. Nie wdając się w analizę i ocenę genezy ukształtowania 
się trzech dróg wiodących do niepodległości, ograniczymy się do krótkiego 
przedstawienia założeń ideowo-organizacyjnych owych koncepcji.

Koncepcje dróg do niepodległości narodu polskiego zrodziły się w długim 
i bolesnym procesie żmudnej działalności niepodległościowej przerywanej zry-
wami powstańczymi, które, niestety, osłabiały potencjał sił narodowych, jednak 
z drogiej strony oddziaływały na kształtowanie się świadomości narodowej, 
dostarczały doświadczenia potrzebnego w dalszej pracy i walce na rzecz odro-
dzenia się państwa polskiego.
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W tym okresie, a więc po powstaniach narodowych i uwłaszczeniu chłopów na 
ziemiach polskich trzech zaborów ukształtowały się trzy koncepcje dróg mających 
doprowadzić naród polski do odbudowy własnego państwa. Nie były one jednak 
zbyt atrakcyjne z takich powodów jak: długa czasowo, nawet wielopokoleniowa 
droga dojścia do odrodzenia państwa, w dodatku tylko na części ziem I Rzeczypos-
politej, ponadto nadal – w bliżej nieokreślonych formach – zależnego od zaborców. 
Żadna z tych koncepcji nie wykluczała też przelewu krwi w wojnie lub rewolucji.

W potocznym języku, a także na kartach historii koncepcje te zapisane zostały 
jako: prorosyjska, proaustriacko-węgierska i wreszcie trzecia – rewolucyjna lub 
utopijna. Od strony prawnoorganizacyjnej najbardziej realne były dwie pierwsze, 
gdyż miały one gotowych adresatów, chętnych do podjęcia działań. Bardziej skom-
plikowana, wręcz abstrakcyjna, była trzecia koncepcja, która zakładała wybuch 
rewolucji w głównych państwach europejskich. Przesłanki polityczne, społeczne 
i gospodarcze do przewidywania takiego wybuchu istniały, gdyż klasa robotnicza, 
chłopstwo i część burżuazji oraz inteligencji opowiadały się za zburzeniem starych, 
zmurszałych struktur państwowych. Jednak zwolennicy takiego przewrotu u schył-
ku XIX w. nie byli do niego jeszcze przygotowani, ani ideowo-programowo, ani 
organizacyjnie. Na ziemiach polskich ruch robotniczy, krępowany przez zaborców, 
był opóźniony w rozwoju o kilka dziesięcioleci. W dodatku ze względu na specy-
ficzne uwarunkowania klasa robotnicza bez własnego państwa miała inne priorytety 
w programach działania. Hasła walki o wyzwolenie narodowe ściśle łączyła z walką 
o wyzwolenie społeczne, stawiając tę pierwszą nawet na pierwszym planie.

Po klęskach powstańczych – jak pisał prof. Stefan Kieniewicz: 

Myśl niepodległościowa znalazła schronienie na emigracji: tam, na obczyźnie, starano się 
wytyczać nowe drogi wiodące ku niepodległości. Przeciwstawiały się sobie dwie możliwości. 
Konserwatywny obóz Adama Czartoryskiego wiązał nadzieje Polski z antagonizmem między 
mocarstwami. Konflikt o Bałkany, o cieśniny czy Bliski Wschód winien był doprowadzić do 
wojny między Francją i Anglią a Rosją. W konflikcie tym mocarstwa zachodnie miały wziąć 
pod swoje skrzydła sprawę polską. Kombinacja ta zawiodła całkowicie w czasie próby, jaką 
stanowiła wojna krymska (1855-1856) [Kieniewicz 1982a: 73-74]. 

Pomysł nie upadł, był rozważany przy wsparciu polskich ośrodków emigra-
cyjnych we Francji i Wielkiej Brytanii, które kontynuowały inicjatywę pracy dla 
kraju, zapoczątkowaną przez Towarzystwo Demokratyczne Polskie.

I chociaż obiektywne, zewnętrzne uwarunkowania sprawiły, że po wyda-
rzeniach z lat 1846, 1848, 1863 działania na rzecz niepodległości przycichły, 
gdyż – jak to określają wojskowi – następowało „przegrupowanie” sił, nowe 
pokolenia przygotowywały się do przejęcia tego zadania i realizacji przy wsparciu 
nowych sił społecznych, czyli głównie klasy robotniczej.

Niepowodzenie powstań narodowych zrodziło w społeczeństwie widoczne 
zniechęcenie do działań bezpośrednio związanych z walką o odrodzenie państwa 
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polskiego. Miały wpływ na ten proces nie tylko straty poniesione w walce, ale 
także nawet wieloletnie represje polityczne i ekonomiczne w stosunku do rodzin 
zaangażowanych w działalność narodowowyzwoleńczą. Środowiska konserwa-
tywne proponowały społeczeństwu polskiemu akceptację postawy trójlojalis-
tycznej, jako najskuteczniejszej dla przeżycia w sytuacji, w jakiej się znalazł 
naród polski. Według promotorów tej ideologii praca organiczna, porozumienie 
z zaborcami miały być najskuteczniejszą drogą do odbudowy Polski.

Taką postawę akceptował nawet wybitny pisarz, publicysta, współredaktor 
„Tygodnika Powszechnego” Aleksander Świętochowski, który pisał: 

Bo czegóż żąda każdy z nas, wzięty w odosobnieniu? Czy własnych żołnierzy, bitew, zwy-
cięstw, zaborów, posłów, ministrów, słowem aparatu politycznego? Nie, każdy marzy o tym 
tylko, ażeby żyć szczęśliwie z prawami osobistej i zbiorowej natury zgodnie [Kieniewicz 
1982a: 74-75].

Wyrazicielami takiej postawy byli głównie zwolennicy ideału mieszczańskiej 
stabilizacji, nowobogaccy wywodzący się z różnych klas i grup społecznych, któ-
rzy się „urządzili” i nie przeszkadzał im brak swobód narodowych. Pewna część 
społeczeństwa polskiego akceptowała postawę lojalizmu, ponieważ była już zmę-
czona brakiem stabilizacji, nękaniem ze strony administracji państw zaborczych 
oraz brakiem perspektyw wynikających z wysiłków i marzeń o własnej Polsce.

U schyłku XIX w. pojawiły się jednak nowe perspektywy, wynikające z nas-
tępstw rozwoju społeczno-gospodarczego państw europejskich oraz zarysowują-
cego się kryzysu między Rosją a Austro-Węgrami: 

Perspektywa wojny światowej, która przeciwstawić miała Rosję Niemcom i Austro-Węgrom, 
pozwalała spodziewać się, że jeden lub drugi zaborca starać się będzie posłużyć sprawą polską 
przeciw swemu przeciwnikowi [Kieniewicz 1982a: 75]. 

Na przełomie wieków (XIX i XX) pojawiła się również nowa siła i zwią-
zana z nią nadzieja – klasa robotnicza, która utworzyła własne partie i związki 
zawodowe, podejmując walkę o społeczne i narodowe wyzwolenie. Osiągnięcie 
celu widziała ona jedynie w działaniach rewolucyjnych. Wyzwolenie narodowe 
sytuowała na dalszym planie, zakładając, że rewolucja socjalistyczna rozwiąże ten 
problem automatycznie. Obalenie reżimów feudalnych i kapitalistycznych panu-
jących w Europie zniesie bowiem nie tylko wyzysk klasowy, ale także narodowy. 
W przypadku społeczeństwa polskiego, które od kilku pokoleń walczyło o własne 
państwo, była to wizja abstrakcyjna i utopijna, a nawet demoralizująca. Zakładała 
bowiem kolejny raz rozlew krwi bez gwarancji osiągnięcia założonego celu. 

Obawy te w pewnym zakresie łagodziły narastające konflikty w obozie państw, 
które dokonały rozbiorów Polski oraz rosnące znaczenie klasy robotniczej: 
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Pokładanie nadziei w koniunkturze międzynarodowej, planowanie polskiej siły zbrojnej, 
angażującej się u boku jednego z mocarstw w wojnie europejskiej – to był niejako ciąg 
dalszy emigracyjnych koncepcji obozu Czartoryskiego. Myśl o sojuszu z rewolucją rosyj-
ską miała także antecedensy: w rozmowach dekabrystów z Towarzystwem Patriotycznym, 
w przymierzu Komitetu Centralnego Narodowego z Komitetem „Ziemli i Woli” (1862), 
w analogicznym układzie pomiędzy „Narodną Wolą” a partią „Proletariat”. Każdy z tych 
sojuszów implikował, rzecz jasna, powiązanie walki o niepodległość z rewolucją społeczną 
[Kieniewicz 1982a: 76]. 

Mobilizujący wymiar miały działania klasy robotniczej w strajkach i rewolucji 
lat 1905-1907.

Obecność sprawy przyszłości Polski w programach i działalności partii 
robotniczych oraz Międzynarodówki Robotniczej miała istotny wpływ na po-
wrót Polski do światowej polityki w drugim dziesięcioleciu XX w. Nie bę-
dziemy jednak tego ważnego problemu rozwijać, gdyż ma on bogatą literaturę, 
także w wielu przypadkach kontrowersyjną, a więc wymagającą szerszego  
omówienia.

Sprawa polska do wielkiej polityki powróciła dopiero w czwartym kwartale 
trzeciego roku wojny i to nie w następstwie jakichś rokowań czy konstruktywnych 
propozycji, lecz obietnicy utworzenia „samodzielnego państwa” z ziem polskich 
odebranych Rosji w następstwie zwycięskiej wojny. Propozycja ta zawarta została 
w akcie z 5 listopada 1916 r. dwóch cesarzy (Austro-Węgier i Prus).

Miało to być państwo monarchiczne z ustrojem konstytucyjnym. Podstawo-
wym warunkiem przystąpienia do tworzenia takiego państwa było sformowanie 
armii polskiej, która miała walczyć u boku armii państw centralnych. Zadania 
utworzenia armii (Legionów) podjął się Józef Piłsudski. Już w dniu 8 listopada 
1916 r. generałowie-gubernatorzy wydali demagogiczną odezwę do ludności 
polskiej podległych im okupowanych ziem, która głosiła: 

Nie ustał jeszcze bój z Rosją. W walce tej i Wy pragniecie wziąć udział. Stańcie więc przy 
nas jako ochotnicy i pomóżcie nam uwieńczyć zwycięstwo nad Waszym Prześladowcą […] 
Pod narodowymi Waszymi barwami i sztandarami, które nade wszystko umiłowaliście, macie 
osłaniać Ojczyznę Waszą. Znamy Waszą odwagę i płomienną Waszą miłość Ojczyzny – toteż 
wzywamy Was do boju przy naszym boku [cyt. za: Czubiński 2000: 73].

Akt z 5 listopada 1916 r. i towarzyszące mu działania wojenne niewątpliwie 
były ważnym krokiem do umiędzynarodowienia sprawy polskiej. Pośrednio 
wydarzenie to wymusiło na wielu państwach ujawnienie własnych stanowisk 
w sprawie wojny i przyszłości Polski. Jako pierwszy zabrał głos car Mikołaj II, 
który w rozkazie noworocznym do armii i floty z 25 grudnia 1916 r. stwierdził, 
że jednym z celów Rosji w toczącej się wojnie „jest stworzenie Polski wolnej, 
złożonej z wszystkich trzech części dotąd rozdzielonych” [cyt. za: Czubiński 
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2000: 76]. Jednak dopiero rok 1917 przyniósł wiążące deklaracje i oświadczenia 
nie tylko państw, ale także partii politycznych i organizacji. 

Do najważniejszych deklaracji i oświadczeń, które torowały drogę do nie-
podległości Polski, należy zaliczyć:

– uchwałę Piotrogrodzkiej Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich 
z 27 marca 1917 r.,

– uchwałę Rządu Tymczasowego Rosji z 29 marca 1917 r., która stwierdzała: 
„Naród rosyjski, zrzuciwszy jarzmo, przyznaje bratniemu narodowi polskiemu 
całą pełnię prawa stanowienia według własnej woli o swoim losie […]. Rząd 
Tymczasowy uważa utworzenie państwa polskiego ze wszystkich ziem zalud-
nionych w większości przez naród polski, za niezawodną rękojmię trwałego 
pokoju w przyszłości, odnowionej Europy” [Proklamacja Rządu Tymczasowego... 
1981: 332],

– orędzie prezydenta Stanów Zjednoczonych Thomasa Woodrowa Wilsona 
z 22 stycznia 1917 r., w którym jednoznacznie stwierdził, że „wszyscy mężowie 
stanu obu stron wojujących są zgodni, iż ma wstać odbudowana Polska zjed-
noczona, niepodległa, rządząca się sama, z dostępem do morza” [Proklamacja 
Rządu Tymczasowego... 1981: 324-325],

– dekret Rady Komisarzy Ludowych Rosji radzieckiej z 29 sierpnia 1918 r., 
który najbardziej wniknął w sprawy państwa polskiego, gdyż anulował wszystkie 
umowy zawarte przez rządy carskie z rządami Austrii i Prus oraz potwierdził 
prawo narodu polskiego do odbudowy własnego państwa,

– proces decyzji politycznych stanowienia prawa dla odradzającego się 
państwa polskiego, obowiązującego w stosunkach międzynarodowych jeszcze 
przed Konferencją Pokojową, który niejako zamyka deklaracja Konferencji 
Międzysojuszniczej z 3 czerwca 1918 r. W dokumencie tym czytamy: „Utwo-
rzenie Polski Zjednoczonej, niepodległej, z dostępem do morza stanowi jeden 
z warunków trwałego, sprawiedliwego pokoju oraz przywrócenia panowania 
prawa w Europie” [Miedziński 1976: 154].

4. Postscriptum

Mimo że od daty odrodzenia się państwa polskiego minęło już 100 lat, to jednak 
wokół genezy tego wydarzenia, jego przebiegu, uwarunkowań zewnętrznych, 
wewnętrznych oraz znaczenia w ponadtysiącletniej historii państwa nadal toczą 
się dyskusje, a nawet spory, może nie tyle naukowe, ile polityczne, które w ciągu 
mijającego obecnie stulecia przybierały różny charakter, ale prawie zawsze ich 
tłem była aktualna sytuacja społeczno-polityczna w kraju, Europie i na świecie. 
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Były lata, kiedy te dyskusje i spory w sposób znaczący pogłębiały wiedzę, 
wzbogacały źródła, eliminowały błędne oceny wydarzeń, ludzi, pokazywały 
prawdziwych bohaterów w publikowanych artykułach, książkach, organizowanych 
wystawach muzealnych bądź filmach.

Najczęściej jednak kolejne rocznice odrodzenia Polski, niestety, były wyko-
rzystywane do bieżących wewnętrznych rozgrywek politycznych. Możemy nawet 
postawić tezę, że to właśnie owe bieżące cele sprawiły, iż do badań i popula-
ryzacji wiedzy o długim, wielopokoleniowym procesie kształtowania się dróg 
do niepodległości decydowali politycy obozu rządzącego, a więc oni wybierali 
problemy oraz wydarzenia, które należało badać i popularyzować. Podobnie 
jest i dziś. To właśnie obóz polityczny sprawujący władzę w państwie decyduje 
o przyznaniu środków na badania, wydawnictwa, popularyzację, która prawie 
w każdym przypadku przybiera charakter akcji propagandowej (por. Żołnierze 
wyklęci, Smoleńsk, Odrodzenie Polski po II wojnie światowej).

Trzeba przyznać, że obozy rządzące, współcześnie częściej partie polityczne, 
od czasów najdawniejszych, od starożytności, uprawiały i uprawiają politykę 
historyczną, którą prowadzą pod niewinnymi, nierzadko mobilizującymi hasłami, 
np. likwidacji „białych plam”. Kontrowersje wokół tzw. polityki historycznej, 
w odniesieniu do dziejów Polski, szczególny charakter przybrały w ostatnim 
stuleciu, zwłaszcza w drugim 50-leciu XX w., z wyraźnym wskazaniem jednak na 
drugą dekadę XXI w. [Chrobaczyński 2016, Kantyka 2018]. Na szczęście, prak-
tyczne działania w ramach „polityki historycznej” w ostatnich latach (2015-2018) 
koncentrują się na okresie po II wojnie światowej (1944-2015), a więc w nie-
wielkim stopniu dotknęły – jak dotąd – genezy i narodzin II Rzeczypospolitej.

Warto jednak w tym miejscu przytoczyć opinię, ocenę tzw. polityki histo-
rycznej, wyrażoną przez nestora polskich historyków, wybitnego badacza historii 
starożytnej, prof. Aleksandra Krawczuka, byłego ministra kultury końcowego 
okresu dziejów PRL, który w wywiadzie udzielanym Leszkowi Konarskiemu 
m.in. powiedział: 

Dla mnie nie istnieje pojęcie polityka historyczna i nigdy nie posługiwałem się tym terminem. 
Historię należy badać i wyciągać poprawne wnioski z dostępnych źródeł i przekazów, a nie 
naginać do aktualnych potrzeb politycznych […]. Historia jest nauką, a nie polityką, ma służyć 
prawdzie i tylko prawdzie. Ale, niestety, każda władza chce mieć zawsze rację. Tworzenie 
oficjalnie obowiązującej wersji polityki pamięci historycznej cechuje kraje rządzone autory-
tarnie. Zawsze trzeba sobie zadać pytanie, na ile ta doraźna polityka historyczna ma związek 
z rzeczywistością, ile z tego wszystkiego przetrwa. Jak za 20 lat będą oceniani „żołnierze 
wyklęci”? [Konarski 2017: 20].

Upływ czasu, jak też – w pewnym zakresie – postęp w badaniach naukowych 
oraz zmiany w świadomości społeczeństwa sprawiły, że współczesne pokolenia, 
świadkowie i uczestnicy dyskusji oraz sporów wokół genezy II Rzeczypospolitej 
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nie napotykają już tylu kontrowersji, co 80 czy 50 lat temu, ani tak wysokiej 
„temperatury” tych dyskusji, jak w okresie międzywojennym oraz w pierwszym 
15-leciu Polski Ludowej.

Niewątpliwie na obniżenie stopnia emocjonalności wspomnianych dyskusji 
duży wpływ ma odejście pokolenia uczestników i świadków tych odległych 
wydarzeń. Profesor Aleksander Krawczuk, zapytany przez autora wywiadu, dla-
czego nie krzyczy, skoro jest świadkiem manipulowania historią, odpowiedział: 

Nie będę krzyczał, bo wiem, że historią zawsze manipulowano. Każda władza ma swoich 
urzędników od historii i próbuje wymuszać na obywatelach przyjęcie jednej, słusznej praw-
dy. Takie tendencyjne fałszowanie historii jest czasami bardzo ważne i prowadzi nawet do 
nieprzewidywalnych konfliktów narodowościowych, światopoglądowych [Konarski 2017: 21].

Jednak podstawowym, decydującym czynnikiem, który ochłodził temperaturę 
toczących się jednak nadal sporów i dyskusji wokół genezy II Rzeczypospo-
litej, są przemiany w stosunkach społeczno-gospodarczych i politycznych tak 
wewnątrz państwa, jak i w jego otoczeniu. W minionym stuleciu w następstwie 
przemian rewolucyjnych (reforma rolna, nacjonalizacja przemysłu, zmiany 
granic) i cywilizacyjnych zniknęło wiele problemów, które zaostrzały stosunki 
wewnętrzne i zewnętrzne. Prawie całkowicie zanikły konflikty narodowościowe, 
spory o granice, zupełnie inny wymiar i charakter mają spory o podziały społecz-
ne oraz marzenia współczesnych pokoleń Polaków. Wyciszyły się także głośne 
i ostre spory, zwłaszcza w okresie PRL, między marksistami i niemarksistami. 
To prawda, że na tę wolną przestrzeń powróciły niektóre dawne spory ideowe 
między spadkobiercami: endecji, piłsudczyzny, PPS, a czasami dają też o sobie 
znać zwolennicy nurtu komunistycznego.

Być może ostrość sporów wokół genezy II Rzeczypospolitej, a nawet oceny 
jej dziejów została współcześnie stonowana, wróciła do normalności, gdyż 
wymiana poglądów w odniesieniu do tych kwestii, czasami nawet burzliwa, 
dokonywała się m.in. z okazji 10., 50. czy 60. rocznicy odzyskania niepodległości 
[Czubiński 1983; Droga przez półwiecze... 1969; Rok 1918. Znaczenie powsta-
nia... 1968]. Ponadto obchody kolejnych rocznic były inspiracją do opracowania  
i  opublikowania setek prac poświęconych dziejom Polski w ostatnim stuleciu. 
Historiografia dziejów Polski Odrodzonej pod względem ilościowym jest bogata, 
natomiast pod względem jakości (wartości) zróżnicowana. Niemal od pierwszych 
dni odrodzenia się państwa polskiego, aż po czasy współczesne, w publicys-
tyce, wspomnieniach, szkicach naukowych oraz biografiach i monografiach 
poświęconych dziejom Polski widać toczącą się walkę, może nie tyle o fakty, 
o opis wydarzeń, ile o ich ocenę i znaczenie. W istocie w trwających sporach 
o przeszłość, niejako w ukryciu, na drugim planie znajdują się kwestie, o które 
toczą się boje.
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W przypadku rozważanych – w tym szkicu – kwestii chodzi np. o to, kto 
w odrodzenie Polski w 1918 r. wniósł większy wkład: Józef Piłsudski i Legiony, 
czy Roman Dmowski i jego Komitet Narodowy Polski, w kontekście zaś czynni-
ków zewnętrznych – czy Francja i prezydent Georges Clemenceau, czy rewolucja 
1917 r. w Rosji i Włodzimierz Iljicz Lenin, czy prezydent USA Woodrow Wilson 
i 13 pkt jego słynnej Deklaracji ze stycznia 1918 r., głoszący: 

Powinno być utworzone niepodległe państwo polskie, które winno obejmować ziemie zamiesz-
kane przez ludność bezspornie polską, mieć zapewniony wolny i bezpieczny dostęp do morza; 
jego niezawisłość polityczna, gospodarcza oraz całość terytorialna winna być zagwarantowana 
układem międzynarodowym [Janowska, Jędruszczak (red.) 1981: 82].

W kontekście postawionej wcześniej tezy możemy z pełną odpowiedzialnością 
stwierdzić, że w odniesieniu do całego stulecia (1918-2018) na ocenę polityków, 
partii i stronnictw politycznych oraz wielu procesów społeczno-politycznych 
miała i ma wpływ tzw. polityka historyczna, która w zróżnicowanym zakresie 
oddziaływała, a nawet ingerowała w oceny polityczne na poszczególnych etapach 
dziejów Polski.

Profesor Andrzej Garlicki we wprowadzeniu do swej ostatniej książki Siedem 
mitów Drugiej Rzeczypospolitej, która ukazała się już po jego śmierci, napisał: 

Co pewien czas słyszymy, jak formułowane są apele o aktywizację polityki historycznej. 
Oczywiście, ich autorzy różnią się w ocenach przeszłości i określeniu, co taka polityka ma 
zawierać. Najczęściej jednak ma dostarczać argumentacji do bieżącej polityki. Bez zbytniej 
troski o to, jak było naprawdę [Garlicki 2013: 11].

W potocznej periodyzacji dziejów Polski w ostatnim stuleciu piętno szcze-
gólne na badaniach, upamiętnianiu wydarzeń, a zwłaszcza popularyzacji historii 
najnowszej tzw. polityka historyczna odcisnęła w odniesieniu do trzech okresów: 
Polski sanacyjnej, lat stalinowskich (1947-1956) oraz po 2015 r., czasu tzw. 
rządów „dobrej zmiany”.

Właściwie dopiero w tym ostatnim okresie tak jawnie i oficjalnie demonstruje 
się założenia polityki historycznej obozu rządzącego, nie zważając na prawdę his-
toryczną. Na masową skalę burzy się pomniki, usuwa tablice upamiętniające ludzi 
i wydarzenia, stawia się nowe bez konsultacji ze społeczeństwem i środowiskami 
naukowymi. Nie dziwi fakt, że w tej sytuacji, korzystając ze zniesienia cenzury 
w pierwszych latach III Rzeczypospolitej, pojawiają się książki z dopiskiem 
„historia bez IPN”, a więc rządowego ośrodka „limitującego prawdę historyczną”.

Podsumowując krótkie rozważania tylko nad trzema problemami, które zasy-
gnalizowaliśmy we wprowadzeniu, a więc: koncepcjami dróg do niepodległości, 
czynnikami, uwarunkowaniami, które przesądziły o odrodzeniu się państwa 
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polskiego w 1918 r., oraz wkładem wybitnych polityków, wojskowych i partii 
w to wydarzenie o historycznym znaczeniu, pragniemy podjąć subiektywną 
próbę, opartą na stanie aktualnych badań, aby jedynie wskazać, w jakim punkcie 
aktualnie jesteśmy na drodze owych sporów i dyskusji.

W odniesieniu do pierwszej kwestii, dotyczącej dróg do niepodległości: 
1) prorosyjskiej, 2) proaustriacko-pruskiej, 3) rewolucyjnej, najczęściej określanej 
jako utopijna, można powiedzieć, że żadna z nich w sposób bezpośredni nie 
przesądziła o odrodzeniu się państwa polskiego. Posługując się jednak termino-
logią języka sportowego, jako na zwycięską koncepcję możemy wskazać drogę 
rewolucyjną, która rozpoczęła się w Rosji, ogarnęła Austro-Węgry, wkroczyła 
do Prus, doprowadziła do zakończenia wojny światowej i obalenia rządów 
w państwach, które dokonały rozbioru Polski.

Tych czynników, które złożyły się na odzyskanie przez Polskę niepodległości, 
nie możemy rozpatrywać w kategoriach jednostkowych. To był złożony i długi 
proces, w którym udział brały nowe siły społeczne w postaci klasy robotniczej 
oraz partii i stronnictw politycznych. Nie bez znaczenia w tej walce pozostawał 
udział Polaków ubranych w mundury armii państw zaborczych, w wydzielonych 
narodowych jednostkach czy wreszcie w powstaniu wielkopolskim i powstaniach 
śląskich. Współczesna historia i politologia zweryfikowały, odrzuciły jednoprzy-
czynowe opinie, twierdzenia w rodzaju: Polska odzyskała niepodległość dzięki 
rewolucji październikowej, dzięki deklaracji Wilsona, dzięki postanowieniom 
konferencji pokojowej. Były to bardzo ważne czynniki, ale nie jedyne. W stycz-
niu 1919 r., kiedy rozpoczęły się obrady w Wersalu, odradzające się państwo 
polskie miało już trzeci rząd (Ignacego Daszyńskiego, Jędrzeja Moraczewskiego, 
Ignacego Paderewskiego), a także kilkusettysięczną własną armię, która walczyła 
o granice odradzającego się państwa oraz ich strzegła.

Skomplikowana i złożona jest także odpowiedź na pytanie, kto położył 
największe zasługi w walce o wolną Polskę. Najczęściej sprowadza się ona do 
wymienienia kilku nazwisk znanych polityków: Józefa Piłsudskiego, Romana 
Dmowskiego, Wincentego Witosa, Ignacego Daszyńskiego, którzy istotnie zna-
leźli się na pierwszej linii walki o odrodzenie państwa polskiego. Każdy z nich 
wniósł określony wkład w walkę o jego odrodzenie i odbudowę. Wszyscy zas-
łu gują na uznanie, wyróżnienie i honorowanie. Licytacja zaś o pierwszeństwo 
może była zasadna w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości, ale nie 
współcześnie, gdyż odgrzewanie „zasług i grzechów” prowadzi do pogłębiania 
podziałów społeczeństwa.

Rozważając kwestię czynników, które złożyły się na odzyskanie przez Polskę 
niepodległości w 1918 r., musimy pamiętać, że to historyczne wydarzenie było 
następstwem złożonego i długiego procesu, w którym ważną, jeśli nie decydującą, 
rolę odegrała postawa narodu polskiego ujarzmionego przez państwa zaborcze. 
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Mimo trudności i ofiar osób zaangażowanych w krzewienie świadomości na-
rodowej i w działania niepodległościowe udało się utrzymać poczucie więzi 
narodowej i wyzwolić potencjał potrzebny do budowy struktur odradzającego 
się państwa – przede wszystkim armii, która po zwycięstwie nad bolszewikami 
przesądziła o ustanowieniu granicy wschodniej na podstawie racjonalnego kom-
promisu zapisanego w traktacie ryskim.

Odzyskanie niepodległości było nie tylko wydarzeniem, ale procesem histo-
rycznym, w którym udział brała większość narodowo uświadomionego społeczeń-
stwa polskiego. Działania na ziemiach trzech zaborów, mimo różnych motywów, 
po raz pierwszy były tak rozległe i silne, gdyż opierały się na hasłach walki 
o wyzwolenie narodowe i społeczne – o utworzenie Polski demokratycznej. Te 
motywacje oraz towarzyszący im klimat wyraził m.in. Julian Tuwim w Kwiatach 
polskich [Tuwim 1955: 236-237]:

Wspaniałe dni! Wczorajszy mrok
W zorzę przezłaca się jutrzejszą:
Ta pospolita ciemna rzecz
Zmienia się nam przez czyn i miecz
W Rzeczpospolitą Najjaśniejszą.

Rodzi się trudne, biedne państwo... Do walki o niepodległą i sprawiedliwą 
Polskę wzywał Manifest Tymczasowego Rządu Republiki Polskiej z 7 listopada 
1918 r., który m.in. głosił: 

Nad skrwawioną i umęczoną ludzkością wschodzi zorza pokoju i wolności. W gruzy walą 
się rządy kapitalistów, fabrykantów i obszarników, rządy militarnego ucisku i społecznego 
wyzysku mas pracujących. Wszędzie lud pracujący dochodzi do władzy. I nie zaświta lep-
sza dola nad narodem polskim, jeżeli rdzeń i olbrzymia jego większość, lud pracujący, nie 
ujmie w swoje ręce budowy podwalin naszego życia społecznego i państwowego [Manifest 
Tymczasowego... 1981: 429]. 

Kiedy wreszcie po 123 latach niewoli Polska odrodziła się, spory wokół 
genezy oraz dróg wiodących do odzyskania niepodległości koncentrowały się 
wokół jej kształtu ustrojowego. Jak pisał Stefan Kieniewicz: 

Dla tradycjonalistów powinna była to być Polska potężna, od morza do morza, z granicą 
historyczną na wschodzie, etnograficzną na zachodzie – Polska, godna spadkobierczyni 
Piastów i Jagiellonów. Ukształtowało się zaś państwo średniej wielkości, uzależnione od 
Paryża i Londynu, ze słabą walutą, z trudną do obrony granicą i z trzydziestoma procentami 
niezadowolonych mniejszości narodowych [Kieniewicz 1982a: 84-85]. 

Ten ostatni element, narodowościowy, został zmodyfikowany dopiero w nas-
tępstwie polityki zwycięskich mocarstw w II wojnie światowej oraz powołanych 
międzynarodowych organizacji i instytucji.
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Naturalne procesy dziejowe warunkowane przemianami społeczno-gospo-
darczymi w minionym stuleciu (1918-2018) sprawiły, że wiele kwestii, które 
towarzyszyły sprawom związanym z odrodzeniem państwa polskiego zniknęło 
z przestrzeni politycznej, stało się wydarzeniami martwymi, zapisanymi na kartach 
historii. Mimo rosnącego dystansu odwoływanie się do wydarzeń z przeszłości 
jest jednak potrzebne. Historia uczy, pod warunkiem że korzystamy z niej umie-
jętnie, a nie instrumentalnie, nie manipulujemy nią, nie naginamy przykładów do 
aktualnych potrzeb politycznych. Ostatnie stulecie dziejów Polski dostarcza setki 
przykładów wynikających z doświadczeń, jak należy rozwiązywać wewnętrzne 
problemy społeczne i polityczne, jak układać współżycie z narodami i państwami, 
jak skutecznie zabiegać o godne miejsce Polski wśród narodów świata.
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Insight into Origins and Evaluation  
of Concepts for Roads to Independent Polish State Reflections  
on 100th Anniversary of Regaining Independence

Summary. This occasional overview paper, rather reflective than research-oriented, is an attempt 
to recollect the facts and sources related to the historical phenomenon of the survival of the Po-
lish nation which was germanized, russified and repressed for over one hundred and twenty years 
under foreign rule. The term phenomenon is used as, among other things, it was exactly when the 
Polish nation was formed embracing all social classes and strata. The efforts and struggle for own 
state and the Polish culture formed the national consciousness which became the main source of 
survival and the motivation to fight and work for the dream home-land. In the context of reflecting 
on the centennial of the rebirth of the Polish state, an attempt was made to revisit the external and 
internal factors that influenced the path to independence. The article also presents the disputes and 
controversies over the matters which, in relation to some problems, have prevailed for over one 
hundred years and are occasionally evoked by politicians and used in the current political struggle.

Keywords: nation, workers parties, freedom, independence, roads to freedom, capitalism, patrio-
tism, nationalism, revolution
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Problem ustroju Polski  
w koncepcji polskich socjalistów  

w latach 1939-1945

Streszczenie. Niniejszy szkic stanowi próbę przedstawienia procesu kształtowania się wizji ustroju 
odrodzonego państwa polskiego, na tle sytuacji społeczno-politycznej w okupowanym kraju 
i ośrodkach zagranicznych. Stosunku głównych nurtów ideowo-politycznych socjalistów polskich 
do kwestii reform społeczno-gospodarczych i sposobu ich przeprowadzenia. 

Słowa kluczowe: ruch socjalistyczny, ustrój, państwo

1. Wprowadzenie

Polski ruch socjalistyczny, mimo rozbicia, które nastąpiło wkrótce po klęsce 
wrześ niowej, odegrał istną rolę nie tylko w walce z okupantem, ale także w kształ-
towaniu wizji programowej Polski odrodzonej. Wchodząc od początku w skład 
rządu emigracyjnego, wywierał istotny wpływ na jego politykę. Stanowisko 
zajmowane przez socjalistów w kwestii powojennej wizji Europy było zróżnico-
wane, zmieniało się pod wpływem bieżących wydarzeń. Jednak sprawą oczywistą 
był fakt, że nie ma powrotu do Polski przedwrześniowej, charakteryzującej się 
silnymi podziałami społecznymi, umacniającym się systemem pluralistycznego 
autorytaryzmu ukształtowanego w klimacie kultu jednostki i pogłębiającego się 
stanu izolacji i osamotnienia Polski na arenie międzynarodowej. 
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Jedną z kluczowych kwestii dla budowy silnego, niepodległego i suwerennego 
państwa polskiego był jego ustrój. 

1. Wizja ustroju Polski – Polska Partia Socjalistyczna  
Wolność. Równość. Niepodległość

Zastanawiając się nad przemianami, jakie dokonują się w Europie w wyniku 
toczącej się wojny, socjaliści polscy wiele miejsca, zarówno w programach, jak 
i w prasie konspiracyjnej, poświęcali sprawie kształtu ustrojowego przyszłej Pol-
ski. W broszurze Polska Partia Socjalistyczna Wolność. Równość. Niepodległość 
(PPS WRN) zatytułowanej Walka o Trzecią Republikę, która została wydana we 
wrześniu 1940 r., czytamy: 

Chcemy Polski nowej […] do decydującego głosu muszą przyjść nowe klasy społeczne 
i przebudować państwo w myśl swoich interesów i potrzeb. Te nowe warstwy to robotnicy 
i chłopi i pracownicy umysłowi zorganizowani samodzielnie i działający w myśl swoich 
programów przebudowy społecznej i politycznej. […] Walcząc o wydobycie państwa pol-
skiego z niewoli tworzyć musimy przeto wyraźny obraz przyszłej Polski. Im wyraźniejszy 
on będzie w duszach ludzkich, tym szybsza i sprawiedliwsza będzie odbudowa. Dlatego też 
walka z planami reakcji jest konieczna dzisiaj, dlatego również wyraźne określenie oblicza 
przyszłej Polski i skupienie przy tym programie najszerszych mas jest najgłębszą treścią tej 
walki [Walka o Trzecią Republikę… 1943: 8-11]. 

Na łamach prasy konspiracyjnej podkreślano, że należy: 

wyraźnie rozgraniczyć pojęcie ciągłości państwa polskiego jako wyrazu niepodległości od 
ciągłości ustroju i stosunków panujących w Polsce. Te ostatnie muszą być przekreślone. 
Od pierwszych chwil odbudowania państwa Polska musi stworzyć nowy ustrój społeczny 
[Powstanie ludowe... 1943: 45-46]. 

Uważano, że decyzje dotyczące tego, jaki to będzie ustrój: 

nie mogą wyjść od rządu emigracyjnego niezależnie od składu personalnego i oblicza poli-
tycznego, mogą być one tylko wynikiem walki ludu polskiego z grupami reprezentującymi 
czynniki kapitalizmu i zaprzyjaźnionej z tymi czynnikami wyższej biurokracji [Powstanie 
ludowe... 1943: 45-46].

Poprzez walkę zbrojną i tworzenie nowych form życia społecznego, opie-
rając się na masach robotniczych i chłopskich, nie dopuszczając do władzy 
przedstawicieli klas uprzywilejowanych, Centralne Kierownictwo Ruchu WRN 
(CKR WRN) chciało doprowadzić do zmiany ustroju i stosunków społecznych. 
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Mimo że w prasie WRN-owakiej (np. krakowskiej „Wolności”) pojawiały się 
głosy opowiadające się za pokierowaniem powstaniem zbrojnym mas ludowych, 
uznające tę formę działalności za najskuteczniejszą kierownictwo partii większą 
uwagę przywiązywało jednak do szerszego porozumienia między stronnic-
twami politycznymi reprezentowanymi w rządzie emigracyjnym, niż przewo-
dzenia robotnikom i chłopom oczekującym na program, który zmieniłby ich  
położenie.

Próbą rządu polskiego połączenia ugrupowań politycznych było sformuło-
wanie przez Stronnictwo Ludowe (SL), Stronnictwo Demokratyczne (SD) i PPS 
wspólnego stanowiska dotyczącego zasad, na jakich ma się oprzeć powojenna 
Polska. W Deklaracji stwierdzono, że: 

Nie przesądzając w niczym przyszłego ustroju politycznego i gospodarczego państwa, o którym 
zadecyduje kraj, przyjmuje się za podstawę, że państwo polskie stać będzie na gruncie kultury 
i zasad chrześcijańskich, że Polska będzie państwem demokratycznym, opartym na równości 
wszystkich obywateli bez różnicy rasy, wyznania i narodowości wobec prawa i przed urzędami, 
na poszanowaniu wolności jednostki i praw obywatelskich, wreszcie na poszanowaniu praw 
narodowych mniejszości narodów słowiańskich, litewskiej i żydowskiej. Polska przestrzegać 
będzie zasad rządów prawnych, odpowiedzialnych i kontrolowanych przez przedstawicielstwo 
narodowe wybrane w uczciwych wyborach, dokonanych na podstawie tajnego, równego i bez-
pośredniego głosowania, że Polska urzeczywistni prawo wszystkich do pracy, ze szczególnym 
uwzględnieniem praw rzesz włościańskich do ziemi i jej sprawiedliwego podziału oraz praw 
rzesz robotniczych i pracowników umysłowych do wpływu na produkcję i do sprawiedliwego 
udziału w jej owocach, tudzież do ochrony pracy przed wyzyskiem1. 

Do zbliżenia między stronnictwami i skoordynowania działań programowych 
doszło dopiero w wyniku podpisanej 15 sierpnia 1943 r. Deklaracji Porozumienia 
Politycznego Czterech Stronnictw stanowiących Krajową Reprezentację Politycz-
ną [Deklaracja Porozumienia… 1943: 2]. Była ona kompromisem politycznym 
i nie zapewniała, że przemiany dokonujące się w Polsce przybiorą socjalistycz-
ny charakter. Podobną wymowę miała deklaracja Rady Jedności Narodowej 
z 15 marca 1944 r. O co walczy naród polski?, w której zakładano, że głównymi 
zadaniami państwa będzie: 

upowszechnienie własności, to jest rozszerzenie jej na możliwie największą liczbę jednostek 
gospodarczych poprzez zwiększenie jednostek gospodarczych […] podniesienie dochodu 
społecznego i sprawiedliwy jego podział. Państwo będzie miało prawo uspołecznienia przed-
siębiorstw użyteczności publicznej oraz kluczowych przemysłów, a także aparatu transportu 
oraz wszelkich instytucji finansowych – w wypadku, gdy tego będą wymagały potrzeby ogólne 
[O co walczy naród… 1944: 8].

1 Deklarację tę przedstawiono Stronnictwu Narodowemu (SN), a jej zaakceptowanie było 
warunkiem powrotu stronnictwa do rządu [Deklaracja polskiej demokracji… 1941].
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CKR WRN uważało, że tego typu porozumienia są konieczne dla odzyskania 
niepodległości, a osiągnięcie podstawowych celów socjalizmu zapewni sojusz 
robotniczo-chłopski bez uciekania się do drastycznych środków w postaci walki. 
Dlatego od samego początku wojny sojusz WRN z SL miał stać się gwarancją dla 
realizacji programu demokratycznego opartego na zasadach socjalistycznych. Od 
1940 r. prowadzone były rozmowy na temat opracowania wspólnego programu 
powojennej organizacji państwa, zapoczątkowane przez działaczy WRN z przed-
stawicielami SL i SD. Miały one charakter oficjalny. W efekcie podjętych prac 
przez grupę roboczą (Zygmunt Zaremba – WRN, Stanisław Miłkowski – SL, 
Teofil Wojeński – SD) powstał dokument nazwany Programem Polski Ludowej, 
zawierający koncepcję przebudowy ustrojowej i zasady jej realizacji. Czytamy 
w nim m.in.: 

Rozumiejąc dziejową rolę Ludu Polskiego, zorganizowane ruchy mas pracujących na wsi 
i w mieście muszą podjąć zadanie skoncentrowania wszystkich sił demokracji polskiej w walce 
o całkowite usunięcie z ziem Rzeczypospolitej okupacji niemieckiej oraz odbudowanie Państwa 
Polskiego w takich rozmiarach i sile, by zdolne ono było nie tylko do trwałego niepodległego 
bytu, ale również, by dawało rękojmię pokoju w środkowej Europie i stanowiło ostoję wolności 
sąsiednich narodów. Dla urzeczywistnienia tego celu koniecznym jest od pierwszego dnia odbu-
dowy niepodległej Polski ugruntowanie w niej na stałe ustroju demokratyczno-republikańskiego, 
opartego o niezbędne reformy społeczne, zapewniające masom ludowym należyte warunki 
gospodarczego, społecznego i kulturalnego rozwoju [Program Polski Ludowej 1941: 3].

Z powodu pogłębiających się różnic politycznych przerwana została współpra-
ca między WRN a SL. Rozmowy Kazimierza Pużaka z Kazimierzem Bagińskim 
nie zapobiegły pogorszeniu stosunków między tymi stronnictwami. Dlatego 
Program Polski Ludowej opublikowany w połowie 1941 r. przez WRN oficjal-
nie przedstawiał wyłącznie stanowisko socjalistów i nie odegrał większej roli 
w dalszych dyskusjach, gdyż SL nie uznawało go za wspólny.

Konflikt między SL a PPS, partiami tworzącymi blok centrolewicowy w rzą-
dzie emigracyjnym, może dziwić, gdyż w latach 30. XX w., niemal od początku 
utworzenia obozu sanacji, a więc w przypadku SL od maja 1926 r., a PPS od 
jesieni tegoż roku, były w opozycji wobec kolejnych rządów sanacji. Wanda 
Czapska-Jordan w broszurze opublikowanej najpierw w Londynie (1976 r.), 
a następnie w kraju, w drugim obiegu, tak opisywała stosunki w czasie wojny 
pomiędzy obiema partiami: 

Stosunki z ludowcami układały się początkowo harmonijnie i zdawało się, że wspólnota pokrew-
nych koncepcji ideologicznych zwiąże obie partie w jednolitym działaniu i pokrewnym myśleniu. 
Rok 1940 i początek 1941 był okresem, kiedy WRN i SL współdziałały, występując zgodnie 
w sprawach organizacji podziemnych, takich jak na przykład kontrowersyjna sprawa Delegata 
Rządu lub stosunek władz politycznych do ZWZ. Ukoronowaniem tego porozumienia miał być 
wspólny program Polski Ludowej, nad którym pracowali Zygmunt Żuławski z WRN, Stanisław 
Mikołajczyk z SL i Teofil Wojeński ze Stronnictwa Demokratycznego [Czapska-Jordan 1981: 16].
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Wszystko było na dobrej drodze, dokumenty były gotowe wiosną 1941 r. 
i zostały zaakceptowane przez kierownictwa trzech partii, aż tu nagle, nieoczeki-
wanie w marcu tegoż roku na posiedzeniu, w którym brali udział: Tomasz Arci-
szewski, Zygmunt Zaremba, Stanisław Osiecki, Józef Niećko, Józef Grudziński, 
przedstawiciel ludowców (Niecko) wystąpił z oświadczeniem „jakoby w łonie SL 
zarysowała się dywersja i że dla uspokojenia należy unikać wspólnych wystąpień 
obu partii, które mogłyby sprawić wrażenie, że SL podporządkowuje się WRN” 
[Czapska-Jordan 1981: 16].

To oświadczenie, a raczej komunikat, było następstwem wewnętrznych tarć 
w SL o wpływy w strukturach rządu. Wkrótce to zerwanie prac nad Programem 
Polski Ludowej zostało przykryte nagłośnioną „aferą” związaną z opublikowa-
niem w „Biuletynie Informacyjnym” wspomnień o Józefie Piłsudskim w rocznicę 
śmierci marszałka. Podany przez Niećkę powód przerwania prac nad programem 
był pretekstem do zerwania współpracy z PPS WRN, co potwierdziły późniejsze 
wydarzenia, w tym błyskawiczne wprowadzenie do Politycznego Komitetu Poro-
zumiewawczego w miejsce WRN przedstawiciela Polskich Socjalistów – Adama 
Próchnika.

Działacze PPS skupieni w WRN rozumieli, że zmiany ustrojowe w kierunku 
demokratycznym nie mogą pomijać problematyki gospodarczej, a przede wszyst-
kim reformy w przemyśle i w rolnictwie. W swoim programie podkreślali, że: 

Pierwszy Rząd Niepodległej Polski, mający za sobą zdecydowaną wolę mas ludowych, 
wyda natychmiast po swoim powstaniu dekrety ustalające zasadnicze zręby tak politycznej, 
jak i społeczno-gospodarczej struktury nowej Rzeczypospolitej. W szczególności dekrety te 
przeprowadzą:

a) reformę rolną przez wywłaszczenie większych obszarów i stworzenie z nich zapasu 
ziemi do parcelacji, oddając natychmiast obszary wywłaszczone pieczy gminnych i powiato-
wych komitetów reformy rolnej,

b) wywłaszczenie, przekazanie państwu, samorządowi i spółdzielczości dojrzałych do 
uspołecznienia przedsiębiorstw przemysłowych, stwarzając dla nich jednocześnie uspołecznione 
kierownictwo [Program Polski Ludowej 1941: 4].

Takie stanowisko w sprawie reform (rolnictwa, przemysłu) podkreślało ich 
konieczność, ale nie wyjaśniało założeń, na podstawie których miały one zostać 
przeprowadzone. Szczegółowy plan przeobrażeń Polski po wojnie został przez 
WRN przedstawiony jesienią 1942 r., w pierwszym zeszycie „Materiałów do Pro-
gramu Polski Ludowej” zatytułowanym Organizacja produkcji. WRN opowiadał 
się za: uspołecznieniem mającym nastąpić w drodze jednego aktu obejmującego 
wszystkie zakłady przemysłowe zatrudniające minimum 50 robotników, za szero-
kim udziałem robotników w bezpośrednim zarządzaniu przemysłem. Przewidywa-
no, że mimo podziału na zakłady uspołecznione i nieuspołecznione, w obu typach 
będą działały rady zakładowe spełniające rolę przedstawicielstwa robotników. 
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W zakładach uspołecznionych przedstawiciele rad zakładowych będą członkami 
zarządu przedsiębiorstwa. Zakładano, że produkcja zostanie podporządkowana 
planowi gospodarczemu, który w miarę powstawania określonych warunków 
obejmie wszystkie gałęzie gospodarki i całość życia [Materiały do Programu 
Polski Ludowej 1942: 3-5]. Sprawy dotyczące rolnictwa przedstawiono bardziej 
ogólnie. Pierwszym krokiem do rozwiązania problemu wsi i rolnictwa – zdaniem 
WRN – miała stać się parcelacja wielkiej własności ziemskiej i podział jej wśród 
bezrolnych i małorolnych. Reforma rolna powinna odbyć się natychmiast po 
wyzwoleniu kraju według zasady, że ziemię prywatną może posiadać ten, kto 
ją uprawia własną pracą, nie jest zaś tylko administratorem czy kierownikiem. 

Wszystkie gospodarstwa wiejskie prywatne nie odpowiadające powyższej zasadzie ulegają 
wywłaszczeniu […]. Budowle dworskie mieszkalne przechodzą na użytek szkolnictwa, 
spółdzielni, domów wypoczynkowych, domów zdrowia, domów ludowych itp. Spichlerze, 
stodoły na własność odpowiednich spółdzielni jako składnice, elewatory itp. Inwentarz roboczy 
i maszyny przejmują specjalne spółdzielnie określonych małorolnych [Materiały do Programu 
Polski Ludowej 1942: 7]. 

Większe gospodarstwa rolne miały powstać w wyniku „dobrowolnej ko-
operacji”, a nie „przymusowej komasacji”. Duże obszary leśne miały zostać 
upaństwowione, a mniejsze przekazane gromadom wiejskim.

Dokument ten nie określał, które majątki obejmie uwłaszczenie i na jakich 
warunkach to się odbędzie. Stanowisko w sprawie ustroju rolnego zajęte przez 
socjalistów na emigracji w połowie 1943 r. w ramach prac prowadzonych w Mi-
nisterstwie Przemysłu, Handlu i Żeglugi, którym kierował Jan Kwapiński, było 
bardziej konkretne. W opracowanym zbiorze Tez do ustawy o wykonaniu reformy 
rolnej zakładano, że państwo przejmie nadwyżki ziemi ponad 50 ha z majątków 
prywatnych i kościelnych. 150 tys. ha przeznaczy się na gospodarstwa wzorcowe 
(państwowe i spółdzielcze), a rocznie parcelacji będzie podlegać co najmniej 
1 mln ha, z odszkodowaniem [Góra 1984: 562-563].

Problem organizacji powojennego państwa polskiego był poruszany przez 
działaczy socjalistycznych także w pracach teoretycznych. W 1943 r. ukazała 
się w Warszawie broszura Demokracja społeczna. Próba wizji ustroju przejścio-
wego. Autor, Zygmunt Zaremba, omawiając wiele kwestii związanych z analizą 
istniejącej sytuacji przy uwzględnieniu historycznych doświadczeń, kreślił wizję 
przyszłości, określając ją mianem „demokracji społecznej”. Uważał, że w nowej 
organizacji społeczno-politycznej państwa polskiego „podstawową instytucją 
musi się stać samorząd demokratyczny w każdej gminie i w każdym środowisku 
społecznym organizowanym dla spełnienia zadań specjalnych, jak np. ubezpie-
czenia lub też przedsiębiorstwa skupiające większą ilość pracowników” [Smrek 
1943: 83].
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Zygmunt Zaremba problem samorządu przedstawił w trzech formach: sa-
morządu terytorialnego, samorządu instytucji społecznych, samorządu gospo-
darczego. Samorząd terytorialny będzie miał za zadanie rozwiązywanie spraw 
związanych bezpośrednio z życiem obywateli, np. problemu mieszkań, zdrowia 
i higieny, komunikacji lokalnej, instytucji artystycznych i rozrywkowych, przed-
siębiorstw użyteczności publicznej i innych. 

Jednocześnie cały szereg innych funkcji sprawowanych dotąd przez państwo będzie mógł 
przejść na samorząd, gdy zginie sprzeczność między interesami państwa i społeczeństwa 
i odbudowane zostanie zaufanie do obywateli. Wszystkie funkcje związane z ruchem ludności, 
bezpieczeństwo publiczne (poza pewnymi działami specjalnymi, zwłaszcza przestępczości, dla 
których potrzebna jest państwowa policja), oświata wszelkiego typu i poziomu – będą mogły 
z większą korzyścią dla obywateli, bo przy bezpośrednim ich udziale, być przeprowadzone 
przez samorząd niż przez scentralizowane organy państwowe [Smrek 1943: 83].

Do zadań samorządu terytorialnego będzie także należało wybranie najbar-
dziej korzystnego, odpowiadającego miejscowym warunkom kierunku rozwoju 
i rozbudowy miast i osiedli. 

Samorząd instytucji społecznych będzie obejmował sferę usług i świadczeń 
dla ludności. Za najważniejszą sprawę, którą będą musiały rozwiązać tego typu 
instytucje samorządowe, Zaremba uważał zabezpieczenie ludności na wypadek 
choroby, inwalidztwa czy bezrobocia, obejmujące wszystkich obywateli, spad-
nie na państwo. Podkreślał, że dla dobrego funkcjonowania takich instytucji 
społecznych niezbędne będzie zapewnienie im pola pracy niezastrzeżonego dla 
organów centralnych i związku z obywatelami opartego na ścisłym i nieustannym 
współdziałaniu [Smrek 1943: 84-85].

 Samorząd gospodarczy miał, zdaniem Zaremby, zapobiec oddzieleniu ro-
botnika od kierowania produkcją i traktowaniu go jako „niemego czynnika 
produkcji”. Miał umożliwić robotnikowi realizację tkwiących w nim potrzeb 
wpływu na proces produkcji i jej wynik. Zdaniem Zaremby zmiana stosunku 
do pracy przez robotnika: 

nie tylko podniesie szacunek do pracy i samopoczucie robotnika, ale też przyniesie ze 
sobą niejedno ulepszenie, niejeden wynalazek ułatwiający i przyspieszający pracę lub też 
zmniejszający związane z nią niebezpieczeństwo. Rozwiązanie tego dylematu może dać tylko 
demokracja […]. Demokracja ta winna być zrealizowana jako współudział przedstawicieli stale 
zatrudnionych w przedsiębiorstwie robotników i pracowników umysłowych w kierownictwie 
poszczególnych oddziałów i całego przedsiębiorstwa. Współudział ten winien objąć nie tylko 
kwestię regulaminu pracy, do czego sprowadzano zagadnienie w praktyce ubiegłego okresu, 
ale również winien dotyczyć spraw technicznych i administracyjnych, szczególnie związa-
nych z wykonaniem przypadającej na dany zakład części ogólnego planu gospodarczego  
[Smrek 1943: 85].
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Zdając sobie sprawę z tego, że nasze rolnictwo stoi na niskim poziomie 
rozwoju, Zaremba rozpatrywał ten problem w dwóch aspektach – pierwszym 
z nich była kwestia podniesienia produkcji rolnej, drugim, sprawa poprawy 
warunków życia ludności wiejskiej. Osiągnięcie tego miała umożliwić reforma 
rolna, w wyniku której powstaną dwa typy gospodarstw: indywidualne (rodzinne) 
i duże wyspecjalizowane, pozostające w ręku państwa, spółdzielni czy samorządu. 
Tak samo jak w przemyśle będą dwa sektory: uspołeczniony i indywidualny, ale 
w rolnictwie gospodarstwa indywidualne będą stanowiły przeważającą więk-
szość. Zaremba proponował przyjąć za maksymalną powierzchnię gospodarstw 
mających powstać w wyniku reformy rolnej 8-10 ha, uznając, że jest to obszar 
ziemi, który właściciel wraz z rodziną jest w stanie zagospodarować bez po-
mocy siły najemnej. Zwracał także uwagę na konieczność zabezpieczenia się 
przed rozdrabnianiem gospodarstw (np. w wypadku spadku), a także przed ich 
koncentracją w drodze wykupu przez osoby prywatne [Smrek 1943: 115-122].

Za podstawową zasadę mającego powstać po wojnie państwa polskiego, jego 
ustroju, uważał współdziałanie obywateli z administracją państwową w rozwiązy-
waniu problemów społecznych i kształtowaniu polityki państwa. Podkreślał, że:

stosunki między silnym rządem i silnym parlamentem muszą być ułożone w płaszczyźnie 
jasnego podziału funkcji ustawodawczych i wykonawczych oraz wzajemnego najsilniejszego 
współdziałania. W warunkach demokracji społecznej nie będzie zresztą podstaw do tarć, 
gdy rząd będzie posiadał wyraźną większość, która go wyłoni, a parlament będzie miał rząd 
całkowitego zaufania [Smrek 1943: 89].

Zaremba opowiadał się za wielopartyjnością, ale sądził, że w wyniku likwi-
dacji kapitalistycznych stosunków społecznych dojdzie do integracji politycznej, 
która spowoduje, że system partyjny będzie się składał z dwóch lub trzech partii 
dominujących i zapewniających sprawne działanie parlamentu [Smrek 1943: 88].

Inny wybitny działacz PPS – Zygmunt Żuławski, formalnie niezwiązany 
z CKR WRN, także snuł rozważania na temat przyszłej Polski. Jego poglądy 
spisane w latach 1940-1941 ukazały się drukiem dopiero po wojnie w 1947 r. 
w książce zatytułowanej Bogactwo, wolność i moralność. Poprawki ekonomiczno-
-społeczne. Podobnie jak Zaremba, uważał, że: 

zadaniem państwa nie jest […] prowadzić całą gospodarkę przez swoje organy, upaństwowić 
wszystkie fabryki i całą produkcję, lecz pozostawiając jak największy zakres dla spółdzielczo-
ści, inicjatywy prywatnej i prywatnej produkcji, baczyć, by ta inicjatywa prywatna i prywatna 
produkcja nigdy nie stawała w kolizji z interesem społecznym [Żuławski 1947: 220].

Nie zakładał likwidacji własności prywatnej, uważając, że „państwo winno 
zapewnić jednostce prawo własności, nie wyłączając prawa własności ziemi 
i narzędzi pracy i ograniczać je tam tylko, gdzie wymaga tego interes ogółu” 
[Żuławski 1947: 223].
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2. Wizja ustroju Polski – lewica socjalistyczna

W pierwszym okresie okupacji hitlerowskiej ugrupowania lewicy socjalis-
tycznej nie formułowały tez programowych. Z artykułów opublikowanych na 
łamach „Barykady Wolności” wynika, że więcej uwagi poświęcano sprawom 
ideologicznym, omawianiu bieżącej sytuacji politycznej. Jednakże pojawiły się 
także artykuły, w których poruszano problemy społeczno-ustrojowe. W artykule 
Nasza idea socjalizmu (grudzień 1940 r.) podkreślano, że powojenna Polska 
będzie socjalistyczną Polską Ludową. A obecna walka z hitlerowskim okupantem 
i reakcją polityczną, to walka o nowy ustrój oparty na reformach społecznych 
likwidujących kapitalizm [Werblan 1969: 367].

W artykule zatytułowanym Szansa socjalizmu, której przegrać nie wolno, 
czytamy m.in.: 

Będziemy tworzyć rewolucyjny ruch mas robotniczych, by usunąć okupanta z naszego kraju, 
oddać całą władzę w ręce robotników i chłopów, obalić ustrój kapitalistyczny i od funda-
mentów rozpocząć budowanie Niepodległej Polski Socjalistycznej, której treścią nie będzie 
pseudodemokracja burżuazyjna, ani biurokratyzm stalinowski, lecz prawdziwa społeczna 
demokracja ludowa [Werblan 1969: 367].

Ponieważ w strukturach PPS WRN, mimo zabiegów ze strony lewicowych 
grup socjalistycznych, którym zależało na utrzymaniu jedności ruchu socjalistycz-
nego, nadal nie było dla nich „miejsca”, dlatego 1 września 1941 r. utworzona 
została organizacja Polscy Socjaliści (PS). Od tego momentu nastąpił wyraźny 
podział ruchu socjalistycznego na dwa nurty, z których każdy działał niezależnie, 
wysuwając swój odrębny program. W kwietniu 1942 r. miała miejsce w War-
szawie narada krajowa Polskich Socjalistów, która określiła stanowisko lewicy 
socjalistycznej wobec istniejącej sytuacji politycznej i ustaliła, że: 

w momencie przewrotu władzę w kraju musi objąć rewolucyjny Rząd Ludowy, oparty na 
porozumieniu ruchu robotniczego, chłopskiego i pracowniczego. Porozumienie w tej sprawie 
winno zostać w najbliższym czasie osiągnięte. Rewolucyjny Rząd Ludowy w oparciu o masy 
pracujące zlikwiduje ostatecznie resztki okupacji oraz przeprowadzi natychmiast zasadnicze 
reformy społeczno-gospodarcze, tj. przede wszystkim:

a) wywłaszczy bez odszkodowania wielką i średnią własność ziemską i odda ziemię 
komitetom rolnym, które dokonają sprawiedliwego podziału,

b) wywłaszczy wielki i średni przemysł i odda fabryki pod zarząd robotniczych komitetów 
fabrycznych, 

c) zwoła konstytuantę na podstawie 5-przymiotnikowego prawa wyborczego [Narada 
polityczna Polskich Socjalistów 1942: 12].

W trakcie narady, podczas omawiania kwestii związanych z reformą rolną, 
zaznaczyły się dwa stanowiska dotyczące sposobu jej przeprowadzenia. Część 
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działaczy PS opowiadała się za legalnym trybem opartym na uchwale Sejmu, 
inni, do których należał Stanisław Chudoba, byli zdania, że przejęcie ziemi przez 
komitety rolne powinno nastąpić zaraz po wyzwoleniu kraju. Obie grupy były 
zgodne co do tego, że podział ziemi ma się odbyć bez wykupu [Góra 1962: 78].

Za podziałem ziemi, nie czekając na decyzję Sejmu, opowiedział się zarówno 
II, jak i III Zjazd Robotniczej Partii Polskich Socjalistów (RPPS). Rezolucja 
w sprawie Komitetów Robotniczych i Chłopskich zawarta w uchwałach III Zjazdu 
określała sposób przejęcia władzy przez społeczeństwo; czytamy w niej m.in.: 

Stoimy na stanowisku największego rozpowszechnienia hasła Komitetów Robotniczych 
i Chłopskich. W chwili załamania się okupanta wezwiemy wszystkich pracujących Polski 
bez względu na przynależność polityczno-partyjną czy narodową do powołania do życia 
Komitetów Robotniczo-Chłopskich. Komitety te będą stanowiły elementarne podstawy władzy 
socjalistycznej. Komitety fabryczne i Komitety instytucji użyteczności publicznej przejmą 
zarząd nad swoimi zakładami pracy i przeciwstawią się usiłowaniom przejęcia ich przez 
państwo burżuazyjne i prywatnych kapitalistów. […] Komitety Chłopskie mają za zadanie 
zorganizowanie przejęcia na rzecz chłopów bezrolnych i małorolnych ziemi pookupacyjnej 
i obszarniczej i stanowią na wsi jedyną władzę polityczną i gospodarczą [Rezolucja w sprawie 
Komitetów… 1943].

W uchwale III Zjazd RPPS, uznano że „klasowy ruch zawodowy powinien 
być, obok Komitetów Robotniczo-Chłopskich, drugą formą proletariackiej de-
mokracji w przyszłej polskiej republice socjalistycznej” [Rezolucja w sprawie 
ruchu zawodowego 1943], a jedność tego ruchu jest rzecz najważniejszą.

Założenia programowe opracowane przez RPPS na II i III Zjeździe partii 
pokrywały się ze stanowiskiem prezentowanym w prasie konspiracyjnej. W przy-
padku WRN widoczne jest zróżnicowanie pod względem radykalności między 
stanowiskami zajmowanymi przez niektórych działaczy prezentowanych na 
łamach prasy a stanowiskiem oficjalnym kierownictwa. W dużym stopniu WRN 
rezygnowała z podstawowych założeń swego programu społecznego w celu 
osiągnięcia porozumienia politycznego z innymi stronnictwami. Natomiast tak 
PS, jak również RPPS, w związku z podejmowaną współpracą czy zawierany-
mi sojuszami z innymi ugrupowaniami politycznymi, nie szły na kompromis 
zmuszający do rezygnacji z proponowanych reform społeczno-ustrojowych. 
Potwierdzeniem tego był stosunek PS do SL, jak i program RPPS opraco-
wany w ramach Centralizacji Stronnictw Demokratycznych, Socjalistycznych 
i Syndykalistycznych, opublikowany w marcu 1944 r. [Deklaracja Organizacji 
Stronnictw… 1944]. Koncepcja WRN i stanowisko lewicowych socjalistów 
w sprawie organizacji przyszłej Polski nie różniły się w zasadniczych kwestiach. 
Wysuwając ideę „demokracji społecznej” i przeciwstawiając się demokracji 
mieszczańskiej (znamionującej kapitalizm), socjaliści polscy popierali rozwój 
demokracji bezpośredniej i znaczną decentralizację. Opowiadali się za czynnym 
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udziałem społeczeństwa w kształtowaniu polityki państwa we wszystkich sferach 
jego działalności. Rozbieżności stanowisk dotyczyły przede wszystkim różnicy 
poglądów w sprawie działań prowadzących do przekształcenia Polski w państwo 
socjalistyczne. CKR WRN silnie było związane z reformizmem prezentowanym 
przez przedwojenną PPS i dlatego to ugrupowanie dążyło do przebudowy ustroju 
Rzeczypospolitej drogą legalną, licząc na poparcie szerokich mas. RPPS, prze-
ciwstawiając się reformizmowi, zdecydowanie opowiadała się za dokonaniem 
rewolucyjnych przemian, znajdując tym samym w końcowym okresie działania 
płaszczyznę porozumienia z Polską Partią Robotniczą.

Przedstawiając w ogólnym zarysie swoje stanowisko w sprawie ustroju po-
litycznego Polski, odrodzona PPS uważała, że system ludowego państwa musi 
opierać się na koalicji stronnictw demokratycznych, w której decydującą rolę 
odegrać muszą partie robotnicze. Najwyższym organem władzy państwowej miał 
być parlament (Sejm), wybierany przez ludzi miast i wsi. Sejm powoływać będzie 
rząd i inne ogniwa państwowe oraz kontrolować ich polityczną i gospodarczą 
działalność. Wymiar sprawiedliwości sprawować będą niezależne sądy z udziałem 
czynnika społecznego.

Określając ogólne funkcje ludowego państwa odrodzona PPS była zgodna 
z PPR (Polska Partia Robotnicza), że w pierwszym okresie jego głównym za-
daniem będzie realizacja zadań ogólnodemokratycznych. W projekcie uchwały 
programowej XXVI Kongresu PPS tak ujęto te zadania: 

Rząd koalicyjny czterech stronnictw, rząd, który za naczelne zadanie postawił sobie hasło 
jedności całego narodu dla mobilizacji jak największych sił do walki z okupantem i dla 
odbudowy kraju, realizuje na razie ustrój demokratyczny, przeprowadzając tylko te reformy 
społeczno-polityczne, które nie budzą żadnych zastrzeżeń w szerokich masach narodu. Utrwa-
lenie jednej zasady ustroju demokracji politycznej i gospodarczej będzie dla mas pracujących 
Polski wielką dźwignią w ich zasadniczych dążeniach do ustroju socjalistycznego [Syzdek 
1974: 177].

Odrodzona PPS opowiadała się za demokratyzacją wszystkich dziedzin życia. 
Wszyscy obywatele, bez względu na rasę, wyznanie i narodowość, winni mieć 
równe prawa. To właśnie PPS wysunęła postulat natychmiastowego odsunięcia 
kościoła od państwa, nadania państwu świeckiego charakteru. W projekcie 
uchwały XXVI Kongresu PPS stwierdzono, że wszystkie stowarzyszenia religijne 
winny ograniczyć swoją działalność do spraw wiary, tak by żaden obywatel nie 
był narażony na ograniczenia w prawach publicznych i politycznych z powodu 
wyznawania jakiejś religii bądź niewyznawania żadnej. Jednocześnie podkreślono, 
że żaden z kościołów nie może być uprzywilejowany.

Postulując demokratyzację instytucji państwa, opowiadano się za doborem 
pracowników spośród warstw pracujących. Podobne postulaty wysuwano pod 
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adresem korpusu oficerskiego Ludowego Wojska Polskiego, domagając się 
likwidacji jego dotychczasowego charakteru. Odrodzona PPS poparła także pepe-
erowską inicjatywę utworzenia Milicji Ludowej i organów służby bezpieczeństwa, 
jednak nie angażowała się szerzej do pracy w tych organach.

Akceptując tworzenie rewolucyjnego aparatu władzy, odrodzona PPS uwa-
żała, że jest on potrzebny tylko na okres walki z reakcją i wprowadzania reform 
społeczno-gospodarczych. Później jego funkcję powinien przejąć parlament 
i różne instytucje samorządowe. Wielu działaczy uważało, że po zlikwidowaniu 
jednej kontrrewolucji dalsze zmiany będą się dokonywać się automatycznie, 
w atmosferze ogólnej zgody narodowej, dlatego niepotrzebna będzie dyktatura 
proletariatu. XXVI Kongres PPS odrzucił tę tezę, stwierdzając: 

W tym historycznym momencie wysiłek Polskiej Partii Socjalistycznej winien się skupić 
w pierwszej mierze na problemie utworzenia władzy politycznej w kraju. Właściwe niektórym 
ośrodkom ruchu socjalistycznego zasady źle pojętej demokracji, daleko posuniętej demokracji, 
daleko posuniętej tolerancji w stosunku do powikłań politycznych winny być poddane rewizji 
[Projekt uchwały programowej… 1965: 202].

Stanowisko Odrodzonej PPS w kwestii ustroju politycznego kształtowało się 
w ostrej dyskusji, w czasie której ujawniły się głęboko zakorzenione w ruchu 
socjalistycznym koncepcje reformistyczne, których nie udało się przezwyciężyć, 
przeciwnie w miarę upływu czasu, umacniania się partii, przybierały one na sile. 
Jeszcze w 1947 r. w czerwcowej uchwale Rady Naczelnej PPS stwierdzono: 

Specyficzną cechą „polskiej rewolucji”, polskiej drogi do socjalizmu – jest jej ewolucyjność 
w oparciu o rewolucyjne przemiany i zdobycze. Nie leży na tej drodze i nie jest potrzebny 
okres dyktatury proletariatu, choć nie ma też i nie może być zachowanych form „mieszczań-
skiego liberalizmu” [Uchwała Rady Naczelnej… 1947].

Stopniowy wzrost liczebny odrodzonej PPS, szczególnie widoczny w 1945 r. 
(w połowie roku partia liczyła 200 tys. członków), dawał nadzieję, że socjaliści 
będą uczestniczyć w kształtowaniu ustroju Polski. W tym okresie do partii 
przyłączyli się powracający z emigracji Oskar Lange, Julian Hochfeld, Hen-
ryk Jabłoński, a także Zygmunt Żuławski (zwolennik włączenia wszystkich 
socjalistów z konspiracji do PPS)2 i jego zwolennicy. Ten fakt skłonił wiele 
osób sceptycznie nastawionych do PPS współpracującej z PPR do zasilenia jej 
szeregów. 

2 Zygmunt Żuławski podjął rozmowy w celu zjednoczenia podziemnej PPS z odrodzoną PPS, 
jednak Edward Osóbka Morawski nie dotrzymał zawartej umowy. Dlatego Żuławski postanowił 
utworzyć Polską Partię Socjalno-Demokratyczną, na co nie wyrażono zgody. Ostatecznie wstępo-
wanie do koncesjonowanej PPS następowało indywidualnie.
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Jednak rola odrodzonej PPS stopniowo była marginalizowana, jej działania 
paraliżowane, a niektórzy działacze prześladowani przez Urząd Bezpieczeństwa.  
W 1947 r. Żuławski tak mówił o swojej decyzji: 

Myślałem, że gdy przystąpię do was, gdy przystąpię do PPS, będę mógł mówić i szerzyć 
swoje własne poglądy o wolności i sprawiedliwości społecznej, tym bardziej że mi to oficjalnie 
zagwarantowano. Nie dotrzymano obietnic. Kneblowano mi usta, tak że nie wolno mi było 
napisać niemal nic3. 

W wyniku różnego stosunku działaczy PPS do dyktatury proletariatu, od-
miennego pojmowania klasowej istoty państwa demokracji ludowej doszło w póź-
niejszych latach do wielu napięć w stosunkach między PPS a PPR. Ostatecznie 
po zjednoczeniu obu partii ruch socjalistyczny na wiele dziesięcioleci zniknął 
z polskiej sceny politycznej.

4. Zakończenie

Zwracając uwagę na powojenne bezpieczeństwo krajów Europy środkowej 
i wschodniej w 1944 r., Feliks Gross na łamach „Robotnika” przedstawił trzy 
możliwe scenariusze dla powojennej Europy”:

1) Dawny przedwojenny system suwerennych nacjonalistycznych i zamkniętych gospodar-
czo państw […]. 2) Podział na „sfery wpływów” […]. 3) Federacje regionalne w systemie 
europejskim […] oraz Rada Europejska: Unia wszystkich regionów, jako element systemu 
bezpieczeństwa zbiorowego [Gross 1994: 74]. 

Najbliższy socjalistom – w zasadzie wszystkich nurtów ideowych – był sce-
nariusz oparty na „federacji regionalnej”. Pozostałe scenariusze były odrzucane 
jako rozwiązania niedobre dla Polski.

Decyzja konferencji jałtańskiej o utworzeniu Rządu Jedności Narodowej 
(4-11 luty 1945), którego podstawę miały stanowić zależne od ZSRR władze 
funkcjonujące na wyzwolonych terenach, sprawiła, że powstanie niezależnego 
suwerennego rządu – do czego namawiał Komitet Zagraniczny PPS WRN 
w sier pniu 1944 r. – łączącego partie podziemia londyńskiego z PPR stało się 
niemożliwe [Koziełło 2004: 198]. 

 Objęcie wpływami ZSRR środkowej i południowo-wschodniej części Europy 
uniemożliwiło utworzenie federacji państw tych regionów, która według założeń 
PPS WRN miała stanowić zaporę między Niemcami a Rosją. 

3 Zygmunt Żuławski występował jako niezależny poseł (z PPS wystąpił 31 października 
1946 r.) [zob. Przemówienie sejmowe… 2000: 235-342]. 
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Nadzieje na realny wpływ działaczy związanych z rządem emigracyjnym, 
w tym socjalistów, na kształt ustrojowy Polski upadły ostatecznie, gdy 16 przed-
stawicieli państwa podziemnego zaproszonych na rozmowy do Pruszkowa, aresz-
towano i wywieziono do Moskwy. Uwięziono ich, poddano represjom i wytoczono 
pokazowy proces polityczny (w dniach 18-21 czerwca 1945 r. [Duraczyński 1989].

Działacze PPS WRN, uznanej za partię nielegalną, zostali aresztowani i pos-
tawieni przed sądem [Woźniczka 2000: 45-59].

Oparcie powojennej Europy na „sferach wpływów” sprawiło, że na stworze-
nie państwa demokratycznego bliskiego wizji socjalistów, a także na integrację 
Europy przyszło nam czekać kilkadziesiąt lat.
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Polish State System in Concept of Polish Socialists  
in Years 1939-1945

Summary. This overview article is an attempt to present the process of shaping the vision of the 
regime of the reborn Polish state in the context of the socio-political situation in the occupied coun-
try and its foreign centers. It describes the approach to the socio-economic reforms and the manner 
of their implementation in the main ideological and political trends among the Polish socialists.
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Streszczenie. Artykuł jest poświęcony krótkiej prezentacji najważniejszych elementów wizji 
socjalizmu Jana Strzeleckiego (1919-1988) – polskiego socjologa i działacza ruchu socjalistycz-
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ważniejszych propozycji była koncepcja „humanizmu socjalistycznego”, ogłoszona po raz pierwszy 
w 1946 r. w broszurze programowej Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej, w której 
przedstawił filozoficzne i polityczne problemy związane z przebudową życia społecznego w Pol-
sce po doświadczeniach okresu okupacji i w kontekście zagrożenia mechanicznym powieleniem 
radzieckiego modelu socjalizmu. Wyrażonym wówczas ideom Strzelecki był wierny do końca 
życia, zakończonego tragiczną śmiercią 30 lat temu, u progu transformacji politycznej, w której 
przygotowaniu brał czynny udział, wspierając aktywnie rewolucję solidarnościową lat 1980-1981.   

Słowa kluczowe: Polska, socjalizm, humanizm socjalistyczny, Polska Partia Socjalistyczna, 
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Liryczny rdzeń socjalizmu nie może zostać zinstytucjonalizowany.  
Żadna instytucja ani organizacja nie ma prawa orzec, iż wie lepiej,  

jak to ma być zrealizowane [Strzelecki 1988b: 162]

1. Wstęp

Na tle twórczości i działalności takich postaci jak Stanisław Ossowski czy 
Leszek Kołakowski naukowa spuścizna Jana Strzeleckiego może wydawać 
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się skromna. Magdalena Grochowska, autorka jego dziennikarskiej biografii, 
uczciwie wyznała, że podejmując się pracy nad poświęconą mu książką miała 
na początku wrażenie i niepokój, iż ten dorobek może okazać się zbyt skromny. 
A jednak obawy te dość szybko zniknęły – waga przemyśleń i słów zawartych 
w jego tekstach okazała się ogromna, a droga życiowa skomplikowana i cie-
kawa, co w efekcie zaowocowało ponad 600-stronicową barwną opowieścią 
[Grochowska 2014]. 

Nauczyciele, uczniowie, przyjaciele i czytelnicy tekstów Strzeleckiego na-
zywali go różnie – „notoryczny socjalista” [Mencwel 2015: 5], „romantyk 
marksizmu” [Siemek 1984: 277], „osobowość promieniująca” [Czerwiński 1991], 
„błędny rycerz budownictwa socjalistycznego” [Tischner 1981: 179]. Niezależnie 
od tego, czy podzielali jego poglądy, czy też je kontestowali, zawsze były to 
określenia nieobojętne, na ogół nacechowane pozytywnie. Choć nie pozostawił 
w swym dorobku fundamentalnych prac naukowych, do jego przemyśleń na temat 
zasad organizacji systemu politycznego w Polsce nawiązywano (i nawiązuje się) 
bardzo często, a w przełomowych momentach historii Polski (1945-1947, 1956, 
1980-1981) toczyła się wokół nich ożywiona dyskusja.

W trudnych warunkach powojennych wybrał karierę naukową. Bardzo szybko, 
ze względu na swą aktywność polityczną i społeczną, a zwłaszcza „demoralizu-
jący” wpływ na młodzież, został odsunięty jednak od pracy ze studentami. Ten 
motyw w krytyce jego poglądów obecny był już od czasów dyskusji o huma-
nizmie socjalistycznym. Nie tylko argumenty merytoryczne, lecz właśnie m.in. 
negatywny wpływ na świadomość młodych zarzucał mu Adam Schaff, wskazu-
jąc na niebezpieczeństwo takich postaw dla nowego ustroju [Schaff 1947: 4]. Po 
relegowaniu z uczelni i kilkuletniej przerwie mógł jednak wrócić do działalności 
badawczej pod patronatem Stanisława Ossowskiego jako adiunkt w Instytucie 
Filozofii i Socjologii PAN. 

Celem prezentowanego tekstu jest krótkie przypomnienie najważniejszych 
przemyśleń Strzeleckiego na temat idei i praktyki socjalizmu, które wyrażał na 
różnych etapach swego życia, przerwanego nagle przez tragiczną śmierć 30 lat 
temu, w lipcu 1988 r., u progu transformacji demokratycznej, o którą zabiegał 
i z którą wiązał duże nadzieje.

Był niechętny budowaniu zamkniętych całościowych systemów myślo-
wych, a to, co pisał i mówił, niemal zawsze opatrywał licznymi zastrzeżeniami 
wskazującym na fragmentaryczność, cząstkowość i konieczność uzupełnienia 
[por. Jedlicki 2008: 20]. Ale pewnie m.in. dzięki temu jego myśli pozostają, 
niezależnie od zmieniającej się sytuacji politycznej i przeobrażeń społecznych, 
wciąż otwarte i świeże. Upływający czas ich nie zdezaktualizował – stanowią 
nieustanne zaproszenie do dyskusji. 
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2. Humanizm

U podstaw wyobrażeń Jana Strzeleckiego o przyszłości idei socjalizmu leżały 
doświadczenia wojenne – wyjątkowa sytuacja, w której „narastały więzi mię-
dzyludzkie, oparte na zasadzie wspólnoty prześladowanych, wspólnoty plemienia 
skazanego przez zdobywców na zagładę we wszystkich swych cechach wyrasta-
jących poza byt poddańczy” [Strzelecki 1971: 79].

Jego zdaniem, konieczna była zmiana perspektywy w postrzeganiu istoty 
ruchu socjalistycznego, wysunięcia na pierwszy plan kwestii rozwoju ludzkiej 
osobowości. „Uleganie naciskowi społeczno-gospodarczych kategorii nie jest 
ostatnim słowem człowieka” [Strzelecki 1946b: 52-53]. Spojrzenie od strony 
humanistycznej oznacza uwzględnianie motywów i przeżyć uczestników ruchu 
na rzecz przemian, uznania socjalizmu nie tylko za sprawę robotniczą, ale spra-
wę ludzką. W takim ujęciu staje się on „wyzwalaniem się ludzi spod władzy 
bezosobowych, społeczno-gospodarczych kategorii. Staje się rozwojem ludzi 
i dojrzewaniem wspólnoty” [Strzelecki 1946b: 53; por. Śliwa 2000: 134-145].

Uważał za konieczne odrzucenie „wyższej politycznej moralności”, która 
kreuje politykę na najważniejszą dziedzinę życia i podporządkowuje jej wszystko 
i wszystkich [Strzelecki 1946b: 57-61]. „Humanizm socjalistyczny jest postawą 
wartościowania i działania, związaną z dążeniem ku zbliżaniu rzeczywistości 
do wartości społeczeństwa otwartego”, w którym zostaje „przezwyciężone prze-
ciwstawienie między życiem społecznym i indywidualnym, właściwym społe-
czeństwom zamkniętym lub indywidualistycznym” [Strzelecki 1946b: 69-70].

3. Marksizm

Jan Strzelecki w marksizmie dostrzegał dwa typy przekonań i wartości – po-
zytywne, które wiązały się przede wszystkim z zakwestionowaniem wszelkich 
opartych na przymusie nierówności społecznych oraz trafną diagnozą ich przyczyn 
i konsekwencji, oraz negatywne, „mistykę jedności”, kwestionującą i odbiera-
jącą ludziom prawo do swobodnego wyrażania innych poglądów niż uznane za 
oficjalnie obowiązujące w politycznej praktyce ruchu [Strzelecki 1971: 70-71]. 
W tej pierwszej płaszczyźnie stanowił on nadzieję uciśnionych, w drugiej był 
trucizną, deformującą podstawowe idee socjalizmu. 

Społeczna sprawiedliwość i rozwój człowieka to dwa podstawowe kierunki 
i dążenia zakorzenione głęboko w europejskiej tradycji. Postęp w ich urzeczy-
wistnianiu potwierdza bieg historii, jednak nie jest on nieuchronny. Jak oce-
niał Strzelecki, „przekonanie, że bieg historii stanowi samoczynny mechanizm 
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 pracujący nieustannie na rzecz tych wartości, było dla nas jednym z dziwnych 
złudzeń poprzedniego wieku” [Strzelecki 1971: 77].

Uważał za błąd nastawienie skrajnie ekonomiczne, a co za tym idzie – niemal 
całkowite ignorowanie aspektów psychospołecznych. W świetle ortodoksyjnego 
marksizmu to sytuacja bytowa i wynikający z niej interes ekonomiczny gene-
rują automatycznie socjalistów, a warunki dziejowe prowadzą nieuchronnie do 
rewolucji i obalenia kapitalizmu. Strzelecki określił ten sposób myślenia mia-
nem „redukcji świadomości ludzkiej do roli lustrzanego automatu” [Strzelecki 
1969b: 67]. Doceniał on naukową wartość marksizmu w odniesieniu do tzw. 
wielkiej historii – analizy przekształceń ustrojów społeczno-gospodarczych 
i wpływu tych przekształceń na ideologię masowych społecznych ruchów, widział 
jednocześnie jednak jego słabość w ujmowaniu tzw. małej historii – procesów 
kształtowania się ludzkich osobowości i działania człowieka na poziomie mikro-
społecznym. Przezwyciężenie tego ograniczenia uważał za konieczne nie tylko ze 
względu na konieczność wzmocnienia naukowej wartości teorii marksistowskiej 
jako narzędzia interpretowania rzeczywistości, ale także z perspektywy szans na 
realizację idei socjalizmu jako projektu praktycznej przebudowy świata. Lek-
ceważenie znaczenia sił czynnych w przestrzeni małej historii przez marksizm 
w wersji opartej na wulgarnym ekonomizmie uważał za poważny błąd – „przy-
szłość socjalizmu w Polsce zależy od mobilizacji tych sił. I jeśli wartość teorii 
zależy od praktyki – to teoria, która sił tych nie pobudzi, nie będzie słuszna” 
[Strzelecki 1946a: 6].

Za kolejny poważny problem uznawał Strzelecki deformację wynikającą z pod-
porządkowania marksizmu psychologii walki [Strzelecki 1969b: 56]. Podstawowym 
negatywnym efektem takiego zabiegu było ograniczenie swobody dyskusji ze 
względu na potencjalne taktyczne straty, jakie może to przynieść w dążeniu do 
osiągnięcia rewolucyjnego celu. Przejawiało się to nie tylko w praktyce politycznej 
ruchu socjalistycznego, lecz dotykało również w dużej mierze marksizmu akade-
mickiego – stawał się on w związku z tym coraz bardziej zamknięty, niezdolny 
do rozpatrywania i akceptowania nowych idei, wykraczających poza statyczne, 
dogmatyczne formuły i interpretacje zatwierdzane na szczytach aparatu partyjnego. 

4. Działanie

Jan Strzelecki był zwolennikiem aktywnego dążenia do doskonalenia społecznego 
świata, niezależnie od okoliczności, które z reguły w mniejszym lub większym 
stopniu utrudniają osiąganie obranych celów i uznawanych wartości. Jego myśle-
nie o przyszłości nie mieściło się w formule socjalistycznego reformizmu. Uważał 
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za konieczne zastąpienie kapitalizmu całkowicie nową, sprawiedliwą formą 
istnienia wspólnoty. Z pewnością jednak w zakresie praxis nie był radykalnym 
rewolucjonistą – nieufnie podchodził do bezrefleksyjnego podporządkowywania 
środków celom. Odrzucał jednak postawę klerka, skłonnego do wycofania się 
z aktywności ze względu na niemoralną naturę polityki. Postawę taką uznawał 
za „dziecinną, niedojrzałą i sprzeczną z mądrością, przy wszelkich pozorach 
nadmądrości, które usiłuje przybrać” [Strzelecki 1969c: 154]. „Akt zaangażowania 
nie jest bowiem wyrzeczeniem się samego siebie, lecz członem procesu osiągania 
pełni człowieczeństwa” [Strzelecki 1969c: 148, zob. także Kabatc 2008: 58-59]. 
Podążał drogą środka, daleką od zasady „wszystko albo nic”, wypełniającą 
formułę Weberowskiej etyki odpowiedzialności, w ramach której rzeczywista 
skuteczność w działaniu politycznym wymaga zawsze akceptacji nieuchronnych 
ograniczeń oraz zdolności do kompromisów. 

Uważał, że pojęcie ruchu socjalistycznego nie może pokrywać się z pojęciem 
socjalistycznej partii – jedynie wtedy można uniknąć sytuacji, w której znikają 
„ośrodki nie ulegające deformacjom zawodowym politycznego punktu widzenia”, 
rozumiejące socjalizm nie tylko jako „realizację woli zwycięskiej partii politycz-
nej, lecz jako działanie i życie całości ruchu, zmierzające do urzeczywistnienia 
głębokich przemian społeczno-obyczajowych” [Strzelecki 1947: 4].

Był utopistą wierzącym w ideę bezklasowego społeczeństwa jako „symbol 
przyszłego kształtu życia naszego narodu w świecie po potopie” [Strzelecki 
1971: 80]. Ale i realistą traktującym powojenne dążenia socjalistyczne jako 
„dążenia ludzi, którzy przeszli drogę przez piekło”. Jego socjalizm „był to so-
cjalizm wytrawiony przez doświadczenia tych lat, nie układający się w strzelisty 
wzór historiozoficznych obietnic, oszczędny w nadziejach na dobrodziejstwa 
nieograniczonej władzy, oparty na wspólnej woli i dialogu ludzi wynurzonych 
z lat męki” [Strzelecki 1971: 82].

5. Wiara

Jan Strzelecki był jednym z pierwszych myślicieli lewicy, który w Europie 
Środkowej zdecydował się na uruchomienie dialogu między marksizmem a ka-
tolicyzmem [Jagiełło 2001: 11, 85-87; Trencsényi i in. 2018: 382-383]. Jako 
socjalista podjął próbę, konsekwentnie realizowaną przez lata, dialogu z nowo-
czesnym chrześcijańskim personalizmem, której celem było przezwyciężenie 
ostrej dychotomii między wolnością jednostki/osoby a wolnością wspólno-
ty – był przeciwko przeciwstawianiu indywidualności wspólnocie. Okupacyjne 
 doświadczenia i wspólne powojenne działania poznawcze i intelektualne zbliżyły 
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go do młodych lewicujących katolików. Elementem łączącym ich postawy były 
podobne inspiracje ideowe, jak i doświadczenia życiowe – m.in. narastająca inwi-
gilacja przez aparat bezpieczeństwa państwa stalinowskiego realizujący program 
walki z wrogami „demokracji ludowej”, którymi u progu lat 50. XX w. stali się 
zarówno socjalistyczni humaniści, jak i personaliści [Friszke 2015: 312-379]. 

Był zafascynowany Emanuelem Mounierem i fascynację tę skutecznie przeka-
zywał otoczeniu [Kosicki 2018: 78-83; Bomba liberalizmu... 2012]. Już w czasie 
okupacji przetłumaczył na język polski obszerne fragmenty Manifestu w służbie 
personalizmu. Po wojnie poznał jego autora osobiście, spotykając się z nim 
w Warszawie i w Paryżu, odnajdując w jego słowach bezpośrednie wsparcie 
dla własnej idei poszukiwania porozumienia miedzy „demokracja ludową” 
a katolicyzmem, opierając się na bliskim obu nurtom odrzuceniu podstawowej 
właściwości mieszczańskiej cywilizacji – „penetracji sił pieniądza w najintym-
niejsze kręgi pseudoduchowości” oraz wspólną „przenikliwą nieufność do typu 
ludzkiej egzystencji, wyrastającej z warunków będących zaprzeczeniem wspól-
noty”. „Czytając niektóre strony Mouniera – pisał – czuło się ową jednakowość 
miary w ocenie zjawisk zagrażających samemu człowieczeństwu współczesnego 
człowieka” [Strzelecki 1969a: 117-118]. 

Sympatia Strzeleckiego do myślenia personalistycznego wynikała z poczucia 
konieczności dowartościowania w marksizmie i w ideologii socjalistycznej kwestii 
realnej podmiotowości każdej jednostki. Miał bowiem świadomość, że bardzo 
często rozważania o rewolucji i przebudowie świata spychają problematykę roli 
i miejsca człowieka na drugi plan, czyniąc zeń jedynie enigmatyczny składnik 
masowego ruchu, podporządkowując jego losy zewnętrznej historycznej i eko-
nomicznej determinacji. Koncentrował się na problemie osoby ludzkiej w jej 
etycznych relacjach z innymi wewnątrz wspólnoty. I w tym sensie, pozostając 
niezmiennie wiernym socjalistycznym przekonaniom, jak to określił Andrzej 
Mencwel – „był prawdziwym personalistą” [Mencwel 2010: 187].

Odrzucał dogmatyzm w każdej postaci – określał się mianem nie-wierzącego, 
czyli kogoś, kto „ma pewną intuicję co do wartości w życiu ludzkim, które się nie 
dają zamknąć w najwspanialszą nawet instytucję, jeżeli ona o sobie ma samowiedzę 
triumfalistyczną” [Strzelecki 1989c: 52]. Nie wyobrażał sobie, by socjalizm mógł 
opierać się na ideologii zamykającej drogę do swobodnego poszukiwania nowych 
rozwiązań, narzucającej sztywne ramy blokujące ideę społecznego postępu. 

6. Naród

Jan Strzelecki krytykował dogmatyczny klasowy internacjonalizm stanowiący 
jeden z fundamentów ortodoksyjnego marksizmu. Podkreślał, że wojna stworzyła 
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wśród tych, którzy stawiali opór, typ łączności wyrastający nie ze zbieżności 
materialnych interesów, lecz wspólnoty przeżyć. Wbrew teoretycznym wyobra-
żeniom „epigonów wielkiej doktryny”, ważnym nowym wymiarem powstałego 
w trudnych okupacyjnych warunkach poczucia bliskości „było przeżycie przy-
należności do jednego narodu, wyzbyte z wszelkiej dwuznaczności, płynącej 
z posługiwania się nim, jako siłą społeczną, przez różne grupy interesu lub 
władzy” [Strzelecki 1946b: 50]. Pozostając wierny wartościom socjalistycznym, 
przestrzegał jednak przed typowym dla nacjonalistycznej prawicy mistycyzmem 
i postulatem bezwzględnej obowiązkowej służby narodowi, co prowadzić może 
w skrajnym przypadku do zrównania argumentów ofiar i ich prześladowców. 

Jednoznacznie odrzucał „braterstwo plemienia i broni” [Strzelecki 1971: 56], 
stawiając na pierwszym miejscu „wartości wspólne wszystkim ludziom”, wy-
prowadzone z uniwersalnej idei człowieczeństwa, niezależnie od tego, z jakich 
przekonań idea ta wyrasta – religijnych czy ateistycznych. W Próbach świadectwa 
deklarował wyraźnie: „Nie szykowaliśmy odwrócenia ról, nie sądziliśmy, że 
powaga naszych uczuć wzrośnie, jeśli nasz z kolei naród okrzykniemy najzna-
mienitszym tworem ziemi” [Strzelecki 1971: 62]. Podkreślał oczywistość faktu, 
że wojna miała wymiar ideologiczny, ale nie w uproszczonym sensie, jaki formu-
łowała klasowa teoria imperializmu. Istotę oporu stanowiła, w jego przekonaniu, 
walka w obronie najlepszych tradycji europejskiej myśli społecznej – demokracji 
opartej na poszanowaniu człowieka. I dlatego, jak pisał, „naród nie był dla nas 
celem absolutnym, wyłącznym, lecz najbliższą dziedzina odpowiedzialności 
w walce o ogólnoludzkim znaczeniu” [Strzelecki 1946b: 51]. 

Najważniejszym impulsem skłaniającym Strzeleckiego do takiego sposobu 
rozstrzygnięcia kwestii relacji naród – socjalizm była chęć uniknięcia pułapki 
subiektywizmu w odniesieniu do wartości uniwersalnych, których nie można 
relatywizować ze względu na jakikolwiek interes partykularny – idea narodu 
musi zatem pozostać wtórna w stosunku do idei człowieczeństwa i wspólnoty 
ludzkiej, „spojrzenie od strony humanistycznej ukazuje socjalizm jako sprawę 
ludzką” [Strzelecki 1946b: 52, por. Gawin 2010: 38-39].

7. Nauka

Zarówno pozytywistyczne, jak i socjalistyczne wyobrażenia o właściwościach 
i roli nauki były, zdaniem Jana Strzeleckiego, zbudowane na podobnym fun-
damencie – ich podstawę stanowiło przekonanie, że jej uniwersalne ustalenia 
zagwarantują budowę nowego sprawiedliwego ładu społecznego umożliwiającego 
harmonijne współżycie jednostek i rzeczywisty rozwój osobowości. W ramach tej 
formuły „moc władzy będzie jedynie mocą czynienia czystego dobra dla pożytku 
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wszystkich, jedność poglądów oznaczać będzie jedynie spontaniczną otwartość 
umysłów na prawdę, a prawdy nowe odkrywane będą wśród powszechnego 
szacunku i wdrażane dnia następnego” [Strzelecki 1971: 69]. Zdaniem Strzelec-
kiego, doświadczenia wojny całkowicie rozbiły tę naiwną wiarę. Oto bowiem 
nieoczekiwanie triumf mogło odnieść absolutne zło, burząc w gruzy wszelkie, 
wyrastające z tradycji oświeceniowego racjonalizmu, intelektualne konstrukcje 
i schematy, które w zderzeniu z niczym nieograniczoną przemocą „epoki pieców” 
okazały się bezradne. Na tym tle niedoskonałości kapitalizmu i społeczeństwa 
mieszczańskiego, będące podstawową troską i przedmiotem krytyki socjalistów 
przełomu XIX i XX w., wydać się musiały kwestią mniejszej rangi.

Wiedza naukowa, choć jej znaczenie jest bezcenne, nie może zastąpić roz-
strzygnięć w obszarze wartości. Postęp w realizacji idei wolności, równości 
i sprawiedliwości jest zawsze kształtowany, wzmacniany lub osłabiany, przez 
dążenia grup i jednostek, poprzez wybory, których one dokonują. Nie istnieje 
zamknięta wizja idealnego ładu społecznego, która mogłaby nas od tego uwolnić. 
Naiwnością jest myślenie/wiara w to, że gotowe rozwiązanie podstawowych 
dylematów i gwarancję realizacji wartości można zamknąć w jakimkolwiek 
systemie ideologicznym czy teorii naukowej. 

8. Model

Zaproponowany i akceptowany przez Strzeleckiego wzór socjalistycznego systemu 
społecznego i politycznego, choć był – zgodnie z intencjami autora – konstrukcją 
dynamiczną i otwartą, opierał się na kilku właściwościach, których znaczenie 
akcentowane było przez niego systematycznie i konsekwentnie, zarówno w ko-
lejnych tekstach, jak i w postawie życiowej. 

8.1. Pluralizm

Według Strzeleckiego istotą nowego ładu społecznego miała być różnorodność – 
nie wynikająca z jakiegoś taktycznego układu, mniej lub bardziej trwałego 
kompromisu, lecz stanowiąca autentyczną, trwałą cechę wspólnoty. Ten jego 
pogląd spotykał się zawsze ze zrozumieniem i akceptacją myślących podobnie 
zwolenników dialogu po różnych stronach sceny politycznej. Z nieufnością, 
podejrzliwością lub wrogością odnosili się do niego natomiast ci, którzy – nieza-
leżnie od wyznawanej ideologii – zainteresowani byli mniej lub bardziej totalnym 
triumfem własnej opcji i eliminacją z życia publicznego nurtów akceptujących 
inne wartości i idee. 
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Pluralizm powinien opierać się na wartościach miękkich – próbie zrozumienia 
innych systemów wartości i szacunku dla ich zwolenników. Granicę wyznaczać 
miało wzajemne poszanowanie wolności. Ten sposób myślenia eliminował zgodę 
na takie systemy i warianty ideologiczne, które instytucjonalną przemocą lub 
agitacją zmierzają do mechanicznego zrównania wszystkich – do urzeczywist-
nienia jednorodnego modelu człowieka zgodnego z propagandowym wzorcem. 

8.2. Podmiotowość

Jan Strzelecki był konsekwentnym krytykiem socjalizmu jako modelu społe-
czeństwa zamkniętego, sterowanego odgórnie, narzucanego drogą przymusu 
lub propagandowej perswazji, co wyraził jeszcze zanim eksperyment tego typu 
pojawił się w polskiej rzeczywistości [Strzelecki 1946b: 67-70]. Później, aż do 
schyłku „realnego socjalizmu”, konsekwentnie podtrzymywał tę krytykę, wzbo-
gacając swój punkt widzenia o doświadczenia płynące z obserwacji praktyki 
politycznej i społecznej. Kulminacyjnym punktem stało się, w działaniu – bez-
pośrednie wsparcie przez niego solidarnościowej rewolucji 1980-1981, natomiast 
w warstwie refleksji filozoficzno-socjologicznej – opublikowanie blokowanych 
przez cenzurę tekstów pisanych od lat 50. po lata 70., które ukazały się już po 
jego śmierci [Strzelecki 1989a, 1989b].

W wariancie socjalizmu opartego na wszechwładzy jednej partii, to wyłącznie 
ona odczytuje, definiuje i wdraża reguły „dobrego społeczeństwa” i jego „wszech-
stronnego rozwoju” – ma w tym zakresie monopol, a droga do indywidualnego 
kontaktu z ideą wspólnego dobra zostaje zamknięta jako prowadzące na manowce 
wypaczenie, subiektywistyczna dewiacja. W takim systemie: 

w polu ludzkiej kultury nie istnieje żadna wartość czy żadna konfiguracja wartości, mogąca 
być równorzędną czy równoprawną osią krystalizacyjną rozwojowych dążeń człowieka. 
Człowiek wszechstronnie rozwinięty to człowiek wszechstronnie powiązany z ideą, której 
służy centrum. Ta idea streszcza w sobie i podnosi na wyższy poziom wszelkie cenne treści, 
orientować mogące ludzką praxis. Nie istnieje więc żadna wartość, stanowić mogąca rodzaj 
instancji odwoławczej wobec orzeczeń centrum, ku czemu przystoi, a ku czemu nie przystoi 
rozwijać się człowiekowi. [...] Centrum pełni rolę najwyższej instancji na całym obszarze 
życia społecznego i jednostkowego, duchowego i praktycznego [Strzelecki 1981: 49-50].

Ale nawet w społeczeństwie demokratycznym rzeczywista podmiotowość 
jest zagrożona. Przywołując w swej refleksji nad mechanizmami funkcjonowania 
społeczeństwa amerykańskiego stosowaną przez Ericha Fromma kategorię mar-
keting personality Jan Strzelecki zwracał uwagę na fakt, że dominacja tego typu 
osobowości prowadzić musi nieuchronnie do konformizmu i ubezwłasnowolnienia 
jednostek mimo zachowania fasady demokracji [Strzelecki 1962: 132-139].
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8.3. Konsensualizm 

Istotą sposobu myślenia i postawy Strzeleckiego było odrzucenie idei wroga. Jak 
to określił Jerzy Jedlicki: „uścisk dłoni przeciwstawiał uściskowi wszelkiej ideolo-
gii” [Jedlicki 2014]. „Cechowały go zdolności sokratyczne, których sednem jest 
dialog. [...] Należał do tych nielicznych bardzo ludzi, do których przychodzą nie 
tylko przyjaciele, ale także przeciwnicy”, podkreślał Marcin Czerwiński [1991]. 
Zdaniem Antoniny Kłoskowskiej „w jego osobowości zrealizowało się rzadkie 
połączenie odwagi, jaka bywa raczej przywilejem ludzi twardych i pozbawio-
nych refleksji, z subtelnością, wręcz łagodnością i umysłowym wyrafinowaniem, 
a prostotą w obejściu” [Kłoskowska 2012: 117-118].

Nie był to wyłącznie przypadkowy wynik i odbicie cech osobowości, choć 
i to miało bez wątpienia znaczenie. Jednak, o czym świadczą liczne deklaracje 
zawarte w tekstach, traktował on ten typ postawy jako nieodłączną cechę pro-
gramową i ideową prawdziwego socjalisty i integralną właściwość socjalizmu. 
Jak pisał w O socjalistycznym humanizmie, „powstał w nas pewien zwyczaj [...]. 
Zwyczaj odnoszenia się do ludzi jak do możliwych przyjaciół, których chcemy 
wprowadzić w świat wspólnych wartości – a nie jak do możliwych przeciwników” 
[Strzelecki 1946b: 65]. 

8.4. Dezalienacja

Krytykując właściwości tzw. kultury mieszczańskiej, Strzelecki wskazywał, że 
jej negatywną cechą jest oparcie na modelu człowieka, dla którego wartością 
najwyższą jest posiadanie [Strzelecki 1946b: 61-62]. Dynamicznie rozwijający 
się XX-wieczny kapitalizm stanowił bezpośrednią kontynuację tego schematu. 
Stworzył on po raz pierwszy w historii na taką skalę – ku radości ogółu – cywili-
zację obfitości, zabijając jednak równocześnie marzenia o innych, niematerialnych 
wartościach. „Fascynacja przyborem dóbr konsumpcyjnych, upatrywanie w tym 
przyborze naczelnego miernika postępu stanowi poważne zagrożenie przyszłości 
człowieka” – pisał Strzelecki, obserwując bezpośrednio rzeczywistość amerykań-
ską [Strzelecki 1962: 107]. 

Snując rozważania o zasadach funkcjonowania socjalistycznego państwa, 
zdecydowanie odrzucał wariant, w którym jego podstawowe cele skierowane 
byłyby na sterowaną odgórnie maksymalizację ekonomicznej produkcji, oder-
waną od podstawowej potrzeby człowieka – rzeczywistego upodmiotowienia 
w ramach wspólnoty. Jej realizacja nie jest możliwa w systemie, który blokuje 
proces humanizacji pracy i przezwyciężenia alienacji, nawet jeśli formalnie 
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nazywa się on „socjalizmem” i jest tworzony przez nową elitę, która przejęła 
władzę pod sztandarami rewolucji. Bowiem „teoretycznie nie jest wykluczone, 
że z chwilą dojścia do władzy zmienia się perspektywa społecznego widzenia” 
[Strzelecki 1946b: 56].

W Niepokojach amerykańskich zwrócił uwagę na wybijający się na pierw-
szy plan w społeczeństwie zza oceanu, awangardzie cywilizacyjnego rozwoju 
ludzkości, „niepokojący humanistów stosunek zapamiętałego pożądania, przesła-
niającego świat wyższych wartości” [Strzelecki 1962: 19]. W jego przekonaniu 
dominacja nastawionego na dobra materialne stylu życia i sposobu myślenia 
prowadziła do izolacji jednostek i dezintegracji wspólnoty, którą zastępował 
Riesmanowski „samotny tłum”. Taki model społeczeństwa – opartego na han-
dlowo-ideologicznej nadbudowie – zdecydowanie odrzucał, będąc przekonany, 
że to, co dobre w życiu zbiorowym, wyrastać powinno ze zbiorowego namysłu 
nad ideami podstawowymi. Wolność nie jest wartością samą w sobie – stanowi 
warunek konieczny, lecz nie wystarczający istnienia racjonalnie działającej wspól-
noty – trzeba ją umiejętnie zagospodarować. „Wolność jest pojęciem pustym, 
nie zawiera nic, co by przesądzało o wyborze wartości, co by nadawało życiu 
kształt, wiązało z zakresem odpowiedzialności” [Strzelecki 1971: 33].

Nic dziwnego, że z satysfakcją i życzliwością Strzelecki przyjął wybuch 
studenckiej rewolty w końcu lat 60. XX w. i narodziny młodzieżowej kontr-
kultury ostro kontestującej model człowieka jednowymiarowego i osobowości 
marketingowej. Potwierdziło to jego spostrzeżenia, obawy i nadzieje, wyrażone 
dekadę wcześniej w Niepokojach amerykańskich. Komentując w latach 1971-1972 
amerykańską rewolucję kulturalną, pisał: „Zjawiskiem dziś charakterystycznym 
dla społecznej sceny Stanów Zjednoczonych jest dominacja antykonsumpcyjnych 
postaw wśród znacznej części młodzieży warstw średnich, jak i wyraźny renesans 
politycznego idealizmu młodzieży” [Strzelecki 1990b: 245]. „Kontestacja kon-
wencjonalizmu przynosi intensywne i bogate poszukiwanie nowych miar postępu 
w sytuacji, gdy miary stare robią już bokami. Kształtuje się nowy typ wrażliwości 
na to, co w życiu znośne, a co nieznośne, do czego trzeba, a do czego nie należy 
się przystosowywać; przesuwa się granica w odczuciu tego, co możliwe, a co 
niemożliwe” [Strzelecki 1990a: 260; por. Mikołajczyk 2011: 84-85]. 

Strzelecki był przekonany, że formalne uspołecznienie własności nie jest 
gwarancją przekształcenia pracy w pozytywną część życia człowieka. Konieczne 
jest istnienie realnej samorządności – musi ona stać się trwałym elementem 
całego systemu. Niespełnienie tego warunku utrwali i pogłębi wyobcowanie 
człowieka w procesie pracy, mimo rewolucyjnych zmian w stosunkach własno-
ści. Humanizacja środowiska pracy oznacza dążenie do „stworzenia warunków, 
w których techniczny przebieg wykonywania pracy, stosunki w zespole złączonym 
wytwórczym zadaniem oraz wygląd miejsca pracy wywoływałyby w człowieku 
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poczucie zżycia, nie odrazy; w których praca mogłaby być oceniana jako po-
zytywna część życia – nie jak zewnętrzny przymus” [Strzelecki 1946b: 53-54, 
por. Kantyka 1984: 62-72].

8.5. Otwartość

Definiowanie i realizowanie socjalizmu nie może dokonywać się z przekonaniem, 
że zmierza się do urzeczywistnienia określonego odgórnie społecznego ładu, który 
automatycznie przyniesie wszystkim wolność i dobrobyt. Lewicowe myślenie dla 
Strzeleckiego oznaczało działanie „na rzecz zmiany, a nie na rzecz zbawienia. 
Oznaczało uczestniczenie w projekcie częściowym, kierowanym rozeznaniem 
pewnych ludzkich potrzeb, a nie w projekcie totalnym, kierowanym odkryciem 
drogi ostatecznego wyzwolenia ludzkości” [Strzelecki 1988a: 62]. 

Ład socjalistyczny, odwołując się do kategorii stosowanych przez swego 
nauczyciela i przyjaciela Stanisława Ossowskiego, wyobrażał on sobie jako 
system policentryczny, który rozwija się przede wszystkim dzięki inicjatywie 
i aktywności autentycznych małych grup społecznych, a rola centrum ograni-
czona jest w nim do minimum. Posługując się zaczerpniętym od Karla Poppera 
pojęciem społeczeństwa otwartego, dystansował się jednak ostro i wyraźnie 
od liberalno-indywidualistycznego sensu pierwowzoru, podkreślając przede 
wszystkim etyczny sens tego terminu – stworzenie możliwości przezwyciężania 
pozornej w istocie sprzeczności miedzy życiem społecznym i jednostkowym 
[Strzelecki 1946b: 67-70]. 

9. Zakończenie 

Oceniając sposób wykorzystania przestrzeni wolności, jaka pojawiła się po 
upadku systemu autorytarnego w Polsce, Strzelecki byłby zapewne mocno roz-
czarowany. Z pewnością negatywnie oceniłby deformację rewolucji 1980 r., która 
zamiast podmiotowego socjalizmu „Samorządnej Rzeczpospolitej” doprowadziła 
do budowy państwa neokapitalistycznego sterowanego przez wyalienowaną war-
stwę politycznych biurokratów, bez pełnych gwarancji równościowych natomiast 
ze wsparciem dla niemal nieograniczonego bogacenia się posiadaczy kapitału 
(narodowego i importowanego).

Niespełnioną nadzieją w kontekście doświadczeń dialogu, w którym brał 
udział, byłoby dla niego zwycięstwo nurtu dogmatycznego w działaniu Kościo-
ła – rosnący brak zgody na konstytucyjne zasady państwa świeckiego, zam - 
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knięcie się na modernizację, otwarta walka z wartościami uznawanymi za kanon 
współczesnej cywilizacji – nie tylko socjalistycznymi, ale i liberalnymi.

Za porażkę uznałby również, a może nawet przede wszystkim, ograniczenie 
i zablokowanie rozwoju podmiotowości, marginalizację polityczną większości, 
instrumentalne wykorzystywanie przez wszystkie siły polityczne poparcia uzys-
kiwanego w kolejnych wyborach. 

Zjawiska te z pewnością kontrastują z tym, czego oczekiwał, i oddalają od 
idei socjalizmu otwartego, humanistycznego, z którą związał całe swoje życie – 
poszukiwania intelektualne i aktywność społeczno-polityczną. Jego wizja wciąż 
pozostaje zatem jedynie głęboko etycznie uzasadnioną aksjologiczną utopią.
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Polish Socialism – Imagination and Reality. 
Reflections on Jan Strzelecki’s Concept 

Summary. The article is a short presentation of the most important elements of the vision of 
socialism by Jan Strzelecki (1919-1988) – a Polish sociologist and activist of the socialist move-
ment whose scientific and journalistic texts and political activity constitute an important part of 
the intellectual history of the Polish political thought after the Second World War. One of his most 
important concepts was “socialist humanism” announced for the first time in 1946 in the program 
brochure of the Independent Socialist Youth Union. In this text he presented  the philosophical and 
political problems related to the reconstruction of Poland’s social life after the occupation and in 
the threat of automatic replication the Soviet model of socialism. Strzelecki remained faithful to 
this ideas until his tragic death 30 years ago, on the verge of the political transformation which 
he actively prepared supporting the Solidarity revolution of 1980-1981.

Keywords: Poland, socialism, socialist humanism, Polish Socialist Party, personalism, Marxism
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Polityka migracyjna  
jako jeden z warunków bezpieczeństwa Polski  
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Streszczenie. Publikacja jest pracą o charakterze teoretycznym, poglądowym. Jej celem jest po-
kazanie sytuacji Polski w ostatnich latach, w wymiarze bezpieczeństwa demograficznego i ekono-
micznego w związku z nasilonymi ruchami migracyjnym. W artykule przedstawiono podstawowy 
zakres definicyjny, zobrazowano emigrację Polaków oraz przeanalizowano migracje napływowe, 
ze szczególnym uwzględnieniem Ukraińców.
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1. Wstęp 

Wiek XXI przyniósł wiele zmian w wymiarze społecznym, ekonomicznym, 
a także demograficznym zarówno w Polsce, jak i na świecie. Przybliżając wy-
brane czynniki przemian zachodzących w Polsce, należy stwierdzić, że są one 
wynikiem długoterminowych procesów, takich jak starzenie się społeczeństwa 
i niski poziom stopy dzietności. Wynikały one również z otwartości granic, która 
nastąpiła w kilku etapach, stanowiąc najpierw konsekwencje zmian ustrojowych 
w roku 1989, a później kolejno przystąpienia do Unii Europejskiej (UE) w 2004 r. 
oraz strefy Schengen w 2007 r. Istotne było również występowanie zjawisk 
o charakterze globalnym, takich jak Arabska Wiosna Ludów czy też Euromajdan 
na Ukrainie. Istotne znaczenie dla prowadzenia polityki migracyjnej ma także 
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 dynamika wzrostu gospodarczego, a co za tym idzie, zwiększona podaż pracy 
oraz emigracja zarobkowa Polaków związana z akcesją do UE. 

Relacje migracji i bezpieczeństwa mają złożony charakter. Migracje mogą 
wpływać na bezpieczeństwo państw, całych społeczeństw, społeczności lokalnych 
oraz konkretnych osób. Patrząc na ten problem z perspektywy państwa, można 
mówić m.in. o bezpieczeństwie ekonomicznym, demograficznym, społecznym, 
politycznym lub kulturowym, przy czym wzmocnienie jednego obszaru może 
powodować osłabienie w innym. 

Celem niniejszego artykułu jest pokazanie sytuacji Polski w pierwszej i drugiej 
dekadzie XXI w., ze szczególnym uwzględnieniem okresu poakcesyjnego do UE 
w wymiarze bezpieczeństwa ekonomicznego i demograficznego. Podstawą do jego 
opracowania była analiza literatury przedmiotu oraz analiza specjalistycznych ra-
portów dotyczących badanego okresu, obrazujących dynamikę zjawiska. Przydatne 
okazało się również dokonanie analizy porównawczej do okresów wcześniejszych.

2. Podstawowe pojęcia związane z polityką migracyjną

Chcąc zajmować się tematyką migracji, należy zdefiniować kilka podstawo-
wych pojęć. Do dalszych rozważań przyjęto m.in. definicję Międzynarodowej 
Organizacji do spraw Migracji (International Organization for Migration, IOM), 
a także inne definicje, które z jednej strony usystematyzują obszar tematyczny, 
z drugiej zaś wskażą te elementy, które będą miały istotne znaczenie z perspek-
tywy dalszych dociekań. 

IOM poprzez migracje określa przemieszczanie się osoby lub grupy osób przez 
granicę międzynarodową lub w obrębie państwa. Jest to ruch ludności obejmujący 
każdy rodzaj przemieszczania się, niezależnie od długości jego trwania i przyczyn. 
Obejmuje migrację uchodźców, przesiedleńców, imigrantów zarobkowych oraz 
osób przeprowadzających się w innych celach, w tym w celu łączenia rodzin1.

Według Marka Lisieckiego: 

migracja to przemieszczanie się ludności, zmiana miejsca pobytu. Może mieć ono charakter 
wewnętrzny (w ramach danego państwa), zewnętrzny (do lub z innych państw), czasowy, 
trwały lub względnie trwały. Ze względu na cel przemieszczania się można mówić o migracji 
turystycznej, leczniczej, zarobkowej, osiedleńczej. Przyczyn tak rozumianej migracji może 
być wiele [Lisiecki 2008: 10].

Obie przytoczone definicje zwracają uwagę na dynamiczny charakter zjawis-
ka  w wymiarze czasowym i przestrzennym oraz akcentują różnorodne motywy 
będące podstawą podjęcia decyzji o migracji.

1 www.iom.int/key-migration-terms [dostęp: 15.12.2018].
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Celem zarządzania migracjami jest określenie zasad, działań i funkcji or-
ganów państwowych, aby w sposób uporządkowany i humanitarny zarządzać 
migracjami transgranicznymi, w szczególności wjazdem i obecnością cudzo-
ziemców w granicach państwa oraz ochroną uchodźców i innych osób potrze-
bujących ochrony. Odnosi się to do planowanego podejścia w zakresie rozwoju 
polityki, rozwiązań legislacyjnych i administracyjnych w kluczowych kwestiach  
migracyjnych2. 

Źródłem definicji uchodźcy jest Konwencja genewska z 1951 r. Mówi ona, 
że uchodźcą jest osoba: 

która na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, 
narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej 
zmuszona była opuścić kraj pochodzenia oraz która z powodu tych obaw nie może lub 
nie chce korzystać z ochrony swojego kraju. Uchodźcy uciekają przed prześladowaniami 
powstającymi, m.in. w wyniku wojen, rewolucji czy czystek etnicznych. Często są to osoby 
lub bliscy osób, które doświadczyły tragicznych wydarzeń, nieludzkiego traktowania (np. 
tortur), otarły się o śmierć3. 

Należy mieć na uwadze fakt, że osoba zostaje uchodźcą już w momencie 
opuszczenia kraju pochodzenia, a nie po otrzymaniu decyzji o nadaniu statusu 
uchodźcy, który jedynie to potwierdza. 

Bezpieczeństwo ekonomiczne jest definiowane przez wielu badaczy i na-
ukowców. Zawsze jest to termin odnoszący się do ekonomicznych podstaw 
funkcjonowania państwa, ale z różnych perspektyw. Do niniejszego artykułu 
wybrano definicję według Jamesa Sperlinga i Emila Kirchnera, którzy wskaza-
li, że na bezpieczeństwo ekonomiczne składają się trzy elementy. Pierwszy to 
zdolność państwa do obrony struktury społeczeństwa w wymiarze społecznym 
i ekonomicznym. Drugi to zdolność państwa do efektywnego regulowania rynku 
oraz utrzymania integralności społeczeństwa, a trzeci – zdolność państwa do 
współpracy z innymi w celu ustanowienia takiego międzynarodowego środowiska 
ekonomicznego, które będzie skutkowało wzmocnieniem współpracy w sektorze 
militarnym i zwiększeniem korzyści ze współpracy międzynarodowej [Księżo-
polski 2011: 29]. 

Krzysztof M. Księżopolski określił, że „celem bezpieczeństwa ekonomicznego 
jest zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania gospodarki, przy jednoczesnym 
utrzymaniu komparatywnej równowagi z gospodarkami innych państw” [Księ-
żopolski 2004: 21]. 

Natomiast Eliza Frejtag-Mika, Zygmunt Kołodziejak i Witold Putkiewicz 
zwrócili uwagę, że bezpieczeństwo ekonomiczne państwa ma gwarantować 

2 www.iom.int/key-migration-terms [dostęp: 15.12.2018].
3 http://uchodzcy.info/infos/pojecia-i-definicje [dostęp: 15.12.2018].
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jego niezagrożony rozwój dzięki wykorzystaniu wewnętrznych czynników 
rozwoju oraz międzynarodowej współzależności ekonomicznej [Frejtak-Mika 
i in. 1996: 10]. 

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo demograficzne, wiążące się wprost z ruchami 
migracyjnymi, to można je zdefiniować w ujęciu ogólnym jako brak zagrożeń 
powodowanych przez czynniki demograficzne, a w ujęciu szczegółowym jako 
sytuację, w której liczebność i struktura populacji pozwalają na przetrwanie, 
stabilność i rozwój państwa [Łakomy 2017: 137]. Do demograficznych konse-
kwencji emigracji z perspektywy państwa można zaliczyć m.in. odpływ ludzi 
w wieku produkcyjnym, wyjazd osób wykształconych i specjalistów oraz starzenie 
się społeczeństwa, a z perspektywy kraju imigracji odczuwalny staje się napływ 
kadry wykształconej i ludności w wieku najbardziej sprzyjającym rozwojowi 
gospodarczemu i demograficznemu [Wójcik-Żołądek 2014: 15-16].

3. Emigracje Polaków w okresie transformacji  
oraz po roku 2004 

Emigracja Polaków nie jest zjawiskiem nowym. Już na przełomie XIX i XX w. 
do Stanów Zjednoczonych przyjechało około 4 mln polskich emigrantów, któ-
rzy chcieli poprawić swoją sytuację materialną [Biedka 1995: 83-85]. Zaraz 
po pierwszej wojnie światowej polscy emigranci kierowali się głównie do 
Francji, Belgii i Niemiec, a w latach 50. i 60. XX w. do krajów niemieckich 
w ramach tzw. łączenia rodzin [Iglicka-Okólska 1997: 98-99]. W latach 70. 
i 80. wyjazdy Polaków miały często charakter turystyczno-zarobkowy, sezono-
wy i krótkotrwały, natomiast w latach 1980-1989 około 1,3 mln osób opuściło 
na stałe Polskę [Kaczmarczyk 2008a: 16-17]. Za najważniejsze przyczyny 
emigracji lat 80. XX stulecia uważa się czynniki polityczne i ekonomiczne 
(zaangażowanie w działalność opozycyjną oraz ucieczkę od kryzysu gospo - 
darczego). 

Zmiany ustrojowe po roku 1989 miały znaczący wpływ na mobilność Po-
laków. Transformacja oznaczała dużą swobodę w podróżowaniu ze względu na 
posiadanie paszportu oraz zniesienie obowiązku wizowego w większości krajów 
europejskich. Władze polskie dostosowały krajowe ustawodawstwo, zabiegały 
także na arenie międzynarodowej o możliwość podejmowania legalnego zatrud-
nienia za granicą, podpisały umowy dwustronne m.in. z Francją, Szwajcarią, 
Hiszpanią, Słowacją i Rosją. 

Polacy decydowali się na wyjazd do pracy za granicę w związku z rosnącą 
skalą bezrobocia, która w grudniu 1990 r. wynosiła 6,5%, a w grudniu 1993 r. 
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już 16,4%4. Migrowały wówczas osoby o niskim poziomie wykształcenia, które 
nie potrafiły odnaleźć się w nowej sytuacji społeczno-ekonomicznej. W latach 
90. XX w. od 100 do 400 tys. osób rocznie podejmowało pracę sezonową za 
granicą, najczęściej w Niemczech. Stawki płac w relacji do kosztów utrzymania 
w kraju i za granicą były korzystne, miały decydujący wpływ na skalę zjawiska, 
stąd wielu Polaków znajdowało zatrudnienie, czasami półlegalnie lub nielegalnie, 
w rolnictwie, budownictwie i gastronomii, licząc, że po wstąpieniu do UE ich 
sytuacja się poprawi [Czop 2013: 34-44].

Narodowy Spis Powszechny z 2002 r. wykazał, że 786 tys. Polaków prze-
bywało za granicą dłużej niż dwa miesiące, a prawie 80% z nich dłużej niż rok. 
Głównymi kierunkami emigracji mieszkańców Polski były Niemcy (294,3 tys.), 
Stany Zjednoczone (158 tys.), Włochy (39,3 tys.), a następnie Kanada, Wielka 
Brytania i Francja [GUS 2003a]. Kierunki te były naturalnym wyborem, po 
pierwsze ze względu na wielkość, a po drugie z uwagi na uwarunkowania i za-
szłości historyczne. Wielu emigrantów z Polski wybrało te kierunki z powodu 
wcześniejszych emigracji, szczególnie o charakterze osiedleńczym, jak we Francji, 
Niemczech czy Stanach Zjednoczonych.

Sytuacja zaczęła się zmieniać wraz ze wstąpieniem Polski do UE w 2004 r. 
oraz do strefy Schengen w 2007 r. Od tego czasu zauważono wzmożoną mobil-
ność zagraniczną Polaków i dynamikę tego zjawiska, gdyż swoboda przemiesz-
czania się i możliwość wyboru miejsca zamieszkania i pracy stanowiły jedne 
z fundamentów Unii Europejskiej. Pierwsza fala emigracji spowodowana była 
wyjazdami do krajów, które najbardziej odczuwały niedobór rąk do pracy i jako 
pierwsze otworzyły swoje rynki pracy, czyli do Wielkiej Brytanii, Irlandii i Szwe-
cji. Następnie nasiliły się wyjazdy zarobkowe do Włoch, Holandii, Luksemburga, 
Francji, Belgii i Danii. Niemcy i Austria, mimo ułatwień w pewnych sektorach, 
przez kilka lat utrzymywały restrykcje i wymagały od Polaków pozwoleń na 
pracę [Bera 2011: 25-26].

Migracje Polaków po 2004 r. charakteryzują się znaczącą skalą i spektakular-
ną dynamiką (zob. tabela 1). Od 2010 r. ponad 2 mln polskich obywateli przebywa 
za granicą dłużej niż 3 miesiące, a w 2017 r. było to ponad 2,5 mln. Początkowo 
60-70% osób wyjeżdżało z kraju na okres nie dłuższy niż rok, w 2017 r. już 
około 80% emigrantów przebywało za granicą dłużej niż 12 miesięcy. Emigra-
cje w XXI w. nabrały zdecydowanie stałego charakteru. Warto podkreślić też, 
że w porównaniu do poprzednich okresów migracyjnych zmienił się udział osób 
o wyższym wykształceniu [GUS 2013, GUS 2018a].

4 https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-
-rejestrowanego-w-latach-1990-2018,4,1.html [dostęp: 16.12.2018].
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Tabela 1. Szacunkowa liczba polskich emigrantów na pobyt czasowy 2004-2017 (tys.)

2002 2004 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ogółem 786 1000 1450 2000 2060 2130 2196 2320 2397 2515 2540
 w tym Europa 461 770 1200 1685 1754 1816 1891 2013 2098 2214 2241

Źródło: opracowanie własne na podstawie: GUS 2018a.

Ze względu na swój rozmiar emigracja poakcesyjna stała się dla Polski 
sporym wyzwaniem. Razem z silnym wzrostem gospodarki po wstąpieniu do 
Unii Europejskiej, spadkiem bezrobocia z poziomu 17-20% w latach 2002-2005 
do 6-8% w latach 2016-2018, stabilną liczbą biernych zawodowo i starzejącym 
się społeczeństwem wykreowała konieczność zmian na polskim rynku pracy. 
W ostatnich latach pojawił się problem niedoboru siły roboczej podnoszony 
przez pracodawców i wzrost popytu na pracę cudzoziemców. Skutkuje to coraz 
częstszymi dyskusjami na temat zmian w polityce migracyjnej oraz otwarcia pol-
skiego rynku pracy dla cudzoziemców [Polityka migracyjna Polski… 2011: 7-8]. 

4. Imigranci w Polsce

Zmiany społeczno-polityczne, jakie nastąpiły w Polsce po 1989 r. oznaczały 
wzmożone ruchy migracyjne i wymusiły liberalizację zasad wjazdu i pobytu 
cudzoziemców. W ciągu 30 lat uchwalono trzy ustawy o cudzoziemcach – w roku 
1997, 2003 i 2013 – oraz ich liczne nowelizacje, jednak nadal nie nadążają one 
za dynamicznie zmieniającą się sytuacją [Łazor 2016: 121]. Ruch na polskich 
granicach wyraźnie się nasilił. W 1985 r. 3,4 mln cudzoziemców przekroczyło 
polską granicę, w 1991 – 36,8 mln, a w 2017 aż 171,1 mln. Jednak dla większości 
cudzoziemców Polska stanowi kraj tranzytowy lub ich przemieszczenia nie mają 
charakteru migracyjnego [Kaczmarczyk 2008b: 52; GUS 2018b]. 

Lata 90. XX w. charakteryzowały się napływem obywateli z krajów byłego 
ZSSR, Wietnamu, a także obywateli Rumunii pochodzenia romskiego. W tym 
czasie zaczęły powstawać społeczności imigranckie, a w roku 1990 nastąpił 
napływ uchodźców również z byłych krajów ZSRR, którzy szukali schronienia 
przed konfliktami na tle narodowościowym czy etnicznym. Polska ze względu 
na swoje położenie geopolityczne stała się krajem tranzytowym na trasach prze-
rzutowych nielegalnych migrantów bądź osób próbujących dostać się do Europy 
Zachodniej [Polityka migracyjna Polski… 2011: 5]. 

Zjawiskiem obserwowanym w czasie transformacji był wzrost liczby studen-
tów zagranicznych studiujących na polskich uczelniach. Kontynuację tego trendu 
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można zaobserwować również w ostatnich latach. W ciągu 17 lat do 2017 ich 
liczba powiększyła się dziesięciokrotnie, z 6,5 tys. do ponad 65 tys.5 

Marginalną skalę na tle innych form przyjazdu stanowił napływ ludności 
w ramach repatriacji. I tak w latach 1997-2017 w ramach repatriacji osiedliło się 
w Polsce 9095 osób [GUS 2018c]. Choć zjawisko to często odgrywało istotną 
rolę w polityce międzynarodowej, nie przyniosło ono wymiernych efektów. 

W sferze imigracji pracowniczych oszacowanie skali zjawiska nigdy nie było 
łatwe, ze względu na uwarunkowania społeczno-polityczne o charakterze syste-
mowym. Wiązało się to z faktem braku imigracji przed 1989 r. i bardzo małym 
doświadczeniem związanym z mobilnością międzynarodową. Pierwszą szansą 
na poddanie analizie skali zjawiska imigracji był Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań z 2002 r., w który odnotowano 34,1 tys. imigrantów 
przebywających w Polsce czasowo – dłużej niż dwa miesiące. 22,7 tys. stano-
wili imigranci długookresowi – przebywający w Polsce 12 miesięcy lub dłużej, 
a 11,4 tys. imigranci krótkookresowi – przebywający od 2 do 12 miesięcy. 
Najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 20-29 lat i nieznacznie przeważali 
mężczyźni. Ówcześni imigranci przyjechali do Polski głównie z Ukrainy, Nie-
miec, Rosji, Białorusi oraz Stanów Zjednoczonych [GUS 2003a]. Opracowując 
dane pochodzące ze spisu, oceniono jednak, że rzeczywista liczba imigrantów 
przebywających czasowo w Polsce była większa, gdyż część z nich nie została 
w ogóle spisana, m.in. ze względu na fakt, że przebywała nielegalnie lub miała 
nieuregulowany status pobytu i nie chciała się ujawniać [GUS 2003b].

Podobne wnioski zostały ujęte w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności 
i Mieszkań z 2011 r. Co prawda mieszkańców innych państw przebywających 
w Polsce czasowo – dłużej niż 3 miesiące odnotowano więcej w porównaniu do 
spisu z 2002 r., bo 40 tys., a imigrantów przebywających dłużej niż 12 miesięcy 
ponad 27 tys., to nadal uważa się, że wartości te są zaniżone. Dodatkowo określo-
no, podobnie jak w poprzednim spisie, że najwięcej imigrantów przebywających 
w Polsce czasowo pochodziło z Ukrainy, Niemiec, Białorusi i Rosji [GUS 2012].

W dalszej części przedstawiono dokładniejszą analizę, jakiej została pod-
dana najliczniejsza grupa imigrantów pochodząca z Ukrainy, która obecnie jest 
okreś lana mianem „fali migracji ukraińskiej” do Polski. Jest to spowodowane 
wieloma czynnikami, niekorzystnymi i wypychającymi po stronie ukraińskiej 
i jednocześnie korzystnymi i przyciągającymi po stronie polskiej.

Masowa migracja Ukraińców do Polski jest związana m.in. z aneksją Krymu 
przez Rosję w 2014 r. i wybuchem konfliktu na wschodzie Ukrainy, a co za tym 

5 www.studyinpoland.pl/konsorcjum/index.php?option=com_content&view=article&id=-
14515:raport-studenci-zagraniczi-w-polsce-2017&catid=258:145-newsletter-2017&Itemid=100284 
[dostęp: 18.12.2018].



86 Jarosław Graziadei-Darmas 

idzie, z gwałtownym pogorszeniem się sytuacji gospodarczej oraz poziomu bez-
pieczeństwa. Ukraina została pozbawiona najbardziej zindustrializowanej części 
kraju oraz zerwane zostały powiązania gospodarcze z Rosją, dlatego ze względu 
na bliskość geograficzną, część migrantów ukraińskich zmieniło kierunek z rynku 
rosyjskiego na polski [Jaroszewicz, Małynowska 2018: 2].

Główną przyczyną tego zjawiska po stronie polskiej jest natomiast zapotrze-
bowanie ze strony pracodawców na siłę roboczą spowodowane niedoborem na 
rynku pracy wynikającym z masowej emigracji do innych krajów UE, wzrostem 
gospodarczym i zmniejszeniem się liczby ludności w wieku produkcyjnym. 
To brak możliwości znalezienia pracowników sezonowych do prac polowych 
stanowił podwaliny wprowadzonego w 2007 r. systemu oświadczeń, dzięki 
któremu obywatele Ukrainy chcący pracować czasowo w Polsce byli zwolnieni 
z konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Wystarczyło posiadanie oświad-
czenia przyszłego pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy, zarejestrowane 
w powiatowym urzędzie pracy6. System ten funkcjonował do końca 2017 r., 
a od 1 stycznia 2018 r. w związku z transpozycją dyrektywy unijnej i koniecz-
nością nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
wprowadzono nową kategorię pracy sezonowej i zezwoleń na pracę sezonową 

[Adamczyk 2018: 119-121].
Innym czynnikiem, który spowodował wzrost liczby imigrantów z Ukrainy 

jest fakt, że polskie przepisy w zakresie zatrudniania cudzoziemców preferują 
migrantów z Europy Wschodniej. Z tego powodu wśród Ukraińców przyjeżdża-
jących do Polski przeważają migranci krótkoterminowi, reprezentujący model 
migracji cyrkulacyjnej (zakładający przemieszczanie się migranta pomiędzy 
krajem pochodzenia a krajem docelowym). Sprzyja temu również bliskość 
geograficzna i niskie koszty komunikacji, krótki czas podróży, rozbudowana 
ukraińska sieć migracyjna, a także bliskość kulturowa i brak większych barier 
językowych [Brunarska, Grotte, Lesińska 2012: 15-16, 18]. 

Podanie dokładnej liczby Ukraińców przebywających i pracujących w Polsce 
przysparza wiele trudności. Jedną z nich jest brak jednolitego systemu, który poz-
walałby na rejestrację cudzoziemców przybywających i zatrudnianych na polskim 
rynku pracy. Można opierać się na danych publikowanych przez różne instytucje, 
które zajmują się konkretną grupą cudzoziemców. Badanie, jakim jest Narodowy 
Spis Powszechny przeprowadzany przez Główny Urząd Statystyczny mniej 
więcej raz na 10 lat, posiada wiele ograniczeń, w tym brak możliwości dotarcia 
do wszystkich imigrantów oraz uchwycenia cyrkulacyjnego charakteru migracji. 
Dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) pozwalają na 

6 https://udsc.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/Ekspertyza-OSW-%E2%80%9EZniesienie-
obowi%C4%85zku-wizowego-wobec-obywateli-Ukrainy-%E2%80%93-konsekwencje-migracyjne-
dla-Unii-Europejskiej%E2%80%9D-skr%C3%B3t.pdf [dostęp: 19.12.2018].
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analizę liczby wydanych zezwoleń na pracę oraz zarejestrowanych oświadczeń 
pracodawców o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca, ze statystyk Urzędu do 
Spraw Cudzoziemców (UdSC) można dowiedzieć się o liczbie wydanych kart 
pobytu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) informuje o liczbie cudzoziem-
ców odprowadzających składki ubezpieczeniowe [Adamczyk 2018: 124].

Rosnącą liczbę Ukraińców na rodzinnym rynku pracy potwierdza analiza 
liczby indywidualnych zezwoleń na pracę oraz oświadczeń pracodawców o za-
miarze powierzenia pracy cudzoziemcom. Według danych MRPiPS (zob. tabela 2) 
w 2017 r. wydano cudzoziemcom 236 tys. zezwoleń na pracę, z czego 82%, czyli 
193 tys., Ukraińcom. Na przestrzeni ostatnich lat można zauważyć systematyczny 
wzrost liczby zezwoleń na pracę dla Ukraińców, który w szczególności w latach 
2014-2017 nabrał dynamicznego charakteru. Liczba zezwoleń na pracę wydanych 
w 2017 r. dla Ukraińców wzrosła ponad siedmiokrotnie w stosunku do 2014 r. 
oraz o 82% w stosunku do roku 20167. 

Tabela 2. Liczba zarejestrowanych oświadczeń  
o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom i wydanych zezwoleń na pracę  

w latach 2010-2017 (tys.)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Liczba zarejestrowanych oświadczeń

Ogółem 180 260 244 236 387 782 1314 1824
  dla obywateli Ukrainy 169 240 224 218 373 763 1263 1715

Liczba zezwoleń na pracę
Ogółem 37 41 39 39 44 66 127 236
  dla obywateli Ukrainy 13 19 20 20 26 50 106 193

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Analiza danych dotyczących oświadczeń pracodawców o zamiarze powie-
rzenia pracy cudzoziemcowi (zob. tabela 2) wskazuje również na wzrost liczby 
obywateli Ukrainy na rynku pracy w Polsce. W roku 2014 powiatowe urzędy 
pracy zarejestrowały 373 tys. oświadczeń dla Ukraińców (96% wszystkich 
zarejestrowanych w 2014 r.), a w 2017 r. było to 1 mln 715 tys. (94% wszyst-
kich zarejestrowanych w 2017 r.). Ważną zmianą odnotowaną po roku 2014 
było zainteresowanie pracownikami z Ukrainy w innych branżach niż rolnic-
two, gdyż do 2014 r. ponad połowa rejestrowanych oświadczeń pochodziła od 
 pracodawców z tego sektora gospodarki, a w 2017 r. już tylko 18%. Od 2014 r. 

7 http://psz.praca.gov.pl/web/urzad-pracy/-/8180075-zezwolenia-na-prace-cudzoziemcow 
[dostęp: 20.12.2018].
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wyraźnie  wzrosło zainteresowanie ukraińskimi pracownikami w branżach takich 
jak przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, transport, handel oraz utrzymanie 
porządku8.

Innym źródłem wiedzy na temat obecności Ukraińców na polskim rynku 
pracy są dane pochodzące z ZUS, z analizy których wynika, że w latach 2012- 
-2017 liczba cudzoziemców odprowadzająca składki ubezpieczeniowe ciągle 
wzrastała. Do 2014 r. liczba ta nie przekraczała 500 tys., a obywatele Ukrainy 
stanowili w niej od 32% do 37%. Natomiast w latach 2015-2017 było to odpo-
wiednio 51%, 63% i 71%. Dwukrotny wzrost liczby Ukraińców opłacających 
składki do ZUS nastąpił zarówno w roku 2015, jak i 2016, co obrazuje tabela 3, 
a w 2017 r. odnotowano wzrost liczby obywateli Ukrainy opłacających składki 
o 77% w stosunku do roku poprzedniego9.

Tabela 3. Liczba ubezpieczonych, którzy w zgłoszeniu do ubezpieczeń  
emerytalnego i rentowych podali obywatelstwo inne niż polskie (tys.)

Liczba ubezpieczonych 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ogółem 365 394 462 648 1002 1572
 w tym obywateli Ukrainy 117 127 171 327 634 1122

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Na początku 2018 r. UdSC opublikował dane dotyczące zezwoleń na pobyt 
w Polsce. Wynika z niego, że od 2014 r. stale rośnie liczba cudzoziemców 
ubiegających się o zezwolenia na pobyt w Polsce. W 2017 r. obywatele Ukrainy 
złożyli 125 tys. wniosków (ze wszystkich 202 tys.) i było to o 30% więcej niż 
w roku 201610.

5. Uchodźcy

Szczególną grupą cudzoziemców przebywających w Polsce są uchodźcy. Status 
uchodźcy jest najstarszą formą ochrony międzynarodowej, przyznawany na 
podstawie Konwencji Genewskiej z 1951 r., do której Polska przystąpiła w 1991. 
Impulsem do tego było zawrócenie około tysiąca osób (obywateli Etiopii, So-

 8 http://psz.praca.gov.pl/web/urzad-pracy/-/8180205-rejestracja-oswiadczen-pracodawcow-o-
zamiarze-powierzenia-pracy-cudzoziemcowi [dostęp: 20.12.2018].

 9 http://psz.zus.pl/kategorie/ubezpieczeni/ubezpieczenia-emerytalne-i-rentowe [dostęp: 20.12. 
2018].

10 https://udsc.gov.pl/zezwolenia-na-pobyt-w-2017-r-podsumowanie [dostęp: 20.12.2018].
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malii, Libanu, Iraku i Syrii) ze Szwecji do Polski, uznając ją za kraj bezpieczny 
i zdolny do udzielenia im pomocy. 

W latach 90. XX w. najwięcej osób ubiegających się o status uchodźcy 
przyjeżdżało z Etiopii, Armenii, Iraku, Libanu, Indii, Pakistanu, Afganistanu, Sri 
Lanki i Bangladeszu, a z 2000 rokiem zauważono wzmożony napływ osób dekla-
rujących narodowość czeczeńską. Od 2009 r. najwięcej próśb o nadanie statusu 
uchodźcy składali Gruzini, jednak ich wnioski były uznawane za nieuzasadnione 
i tym samym nie były rozpatrywane [Brzozowska 2010: 11]. 

Tabela 4. Cudzoziemcy ubiegający się o ochronę międzynarodową w Polsce 

Liczba osób 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ogółem 6 534 6 887 10 753 15 253 8 193 12 325 12 319 5 078
 w tym z Rosji 4 795 4 305  6 084 12 849 4 112  7 989  8 992 3 550

Źródło: opracowanie własne na postawie: GUS 2018c.

Analizując dane z lat 2010-2017 (zob. tabela 4), można zauważyć, że liczba 
cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową w Polsce w porów-
naniu do migracji z Ukrainy jest znacząco mniejsza. Największa liczba wniosków 
wpłynęła w roku 2013, ponad 15 tys., z czego 84% od obywateli Rosji, głównie 
pochodzenia czeczeńskiego. Ponadto należy dodać, że ok. 75% wniosków jest 
w Polsce umarzanych ze względu na fakt, iż w trakcie procedury uchodźca 
nielegalnie ucieka do krajów Europy Zachodniej [GUS 2018c]11. 

Chcąc przybliżyć skalę zjawiska przyznawania w Polsce cudzoziemcom statu-
su uchodźcy, w tabeli 5 przedstawiono, jak kształtowało się to w latach 2010-2017. 

Tabela 5. Liczba cudzoziemców, którym przyznano ochronę międzynarodową  
(status uchodźcy i ochronę uzupełniającą)

Liczba osób 2010 2015 2016 2017
Ogółem 313 557 324 520
 w tym: Irak 11 48 18 21
     Rosja 246 137 90 87
     Syria – 206 43 29
     Tadżykistan – 1 13 35
     Ukraina 3 26 83 276

 Źródło: opracowanie własne na podstawie: GUS 2018c.

11 www.rp.pl/Uchodzcy/306019833-Deportowani-do-Polski.html [dostęp: 22.12.2018].
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W 2017 r. 5 tys. cudzoziemców złożyło wniosek o udzielenie ochrony między-
narodowej w Polsce, z czego tylko 520 osób spełniało warunki nadania statusu 
uchodźcy lub ochrony uzupełniającej. Połowę z nich stanowili obywatele Ukrainy 
[GUS 2018c].

6. Migracje powrotne

Współczesne migracje (przede wszystkim na terenie UE) są określane jako płynne 
ze względu na fakt, że nie istnieją bariery związane z przyjazdem, pobytem 
i pracą w innym kraju członkowskim, a osoba migrująca możne krążyć między 
krajem zamieszkania a pochodzenia i zmieniać miejsca pobytu, a powroty do 
kraju pochodzenia traktować jako etap przejściowy. Migracje powrotne można 
rozróżnić ze względu na czas trwania, intencje i przebieg, w związku z czym będą 
mieć charter okazjonalny, sezonowy, tymczasowy lub trwały [King 2000: 10-11]. 

Liczba powrotów wiąże się również z uwarunkowaniami historycznymi 
i sytuacją ekonomiczną w Polsce i na świecie. Wielka fala powrotów zauwa-
żalna była szczególnie po zakończeniu II wojny światowej, po zmianie ustroju 
w 1989 r., a obecnie obserwowane są powroty związane z poakcesyjną emigra-
cją zarobkową. W latach 2002-2011 ponad 299 tys. osób powróciło do Polski, 
w tym 172 tys. (57%) w latach 2008-2011 w związku z globalnym kryzysem 
finansowym [GUS 2013]. 

Regiony, do których chętniej wracają polscy emigranci, to obszary o dobrej 
koniunkturze gospodarczej, gdzie tworzone są nowe miejsca pracy, stopa bez-
robocia jest niższa w porównaniu do reszty kraju, o rozwiniętej infrastrukturze 
i wysokim poziomie życia, np. województwo mazowieckie, łódzkie, wielkopolskie 
i dolnośląskie [Anacka, Fihel 2014: 78-79]. 

Fala emigracji po 2004 r. oraz migracje powrotne stały się niebywałym wyz-
waniem dla polityki państwa i wiążą się z działaniami o charakterze reakcyjnym, 
skierowanymi do osób, które powróciły, oraz innymi o charakterze stymulującym, 
skierowanymi do osób przebywających za granicą i zachęcającymi je do powrotu. 
W tym zakresie państwo może podejmować działania promujące (kampanie medial-
ne i społeczne zachęcające do powrotu, ulgi podatkowe) oraz działania wspierające, 
polegające na minimalizowaniu problemów i napięć związanych z powrotem, np. 
wsparcie w poszukiwaniu pracy, mieszkania. Pomocą uzupełniającą, jaką mogłoby 
świadczyć państwo po powrocie emigrantów do kraju, są działania mające na celu 
reintegrację społeczno-ekonomiczną poprzez pomoc w rekrutacji, szkoleniach 
z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, pomoc udzielana dzieciom 
w procesie wejścia i adaptacji w nowym systemie edukacji  [Lesińska 2010: 9-10].
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W przypadku Polski Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w 2007 r. 
wydało dokument – Koncepcja programu „Powrót”, którego celem było przed-
stawienie pomysłów i propozycji działań, jakie zostaną podjęte, by zachęcać 
Polaków do powrotu z emigracji12.

Niestety program ten nie spełnił oczekiwań. Co prawda w roku 2008, gdy 
rozpoczął się globalny kryzys finansowy, liczba wracających Polaków nieznacznie 
wzrosła, jednak większość z nich planowała w krótkim czasie ponowy wyjazd 
[Lesińska 2015: 1]. 

Kwestia wspierania migracji powrotnych ponad 2,5 mln Polaków przebywa-
jących stale za granicą jest tematem bardzo aktualnym w mediach13. W obliczu 
niedoboru zasobów siły roboczej mogłyby one stać się zjawiskiem pozytywnie 
oddziałującym na gospodarkę, w szczególności, gdy powracającymi byłyby 
osoby wysoko wykwalifikowane, które nabyły miękkich kompetencji, nauczyły 
się języka i przedsiębiorczości oraz zdobyły podczas emigracji kapitał finansowy 
i społeczny. Z drugiej strony niebezpieczną mogłaby okazać się sytuacja, gdy 
masowy powrót Polaków spowodowałby napływ ludzi pracujących w podstawo-
wych sektorach z nieadekwatnymi aspiracjami zawodowymi, a z tym wiązałoby 
się zjawisko wzrostu bezrobocia i napięć społecznych [Lesińska 2015: 3].

7. Wnioski 

Przedstawione w artykule zagadnienia poruszają złożoną, wieloaspektową kwestię 
związaną z bezpieczeństwem w wymiarze demograficznym i ekonomicznym, 
jedynie w pewnym ograniczonym ujęciu, porównując wybrane typy migracji, 
ale także przybliżając skalę udzielania statusu uchodźcy w naszym kraju. 

Polska w XXI w. stanęła w obliczu wyzwań wynikających z dynamicznych 
procesów zachodzących zarówno na świecie, jak i w naszej części kontynentu 
w wymiarze społecznym, politycznym, a także gospodarczym. Obserwowane 
są procesy migracyjne, których skala osiąga niespotykany dotąd zakres i które 
powiązane są ściśle ze zjawiskami kulturowymi i religijnymi. Obserwowane 
są procesy migracyjne, których skala osiąga niespotykany dotąd zakres i które 
powiązane są ściśle ze zjawiskami kulturowymi i religijnymi. Wszystko to spowo-
dowało zdynamizowanie już istniejących problemów demograficznych (emigran-
tami są głównie ludzie młodzi). Również szybki wzrost gospodarczy w okresie 
poakcesyjnym, którego jednym ze skutków jest zwiększone zapotrzebowanie 

12 www.fise.org.pl/x/411638 [dostęp: 23.12.2018].
13 www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/15-lat-na-emigracji-dzis-mowia-wraca-

my,199,0,2419143.html [dostęp: 23.12.2018].
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na pracowników, wpłynął na spadek bezrobocia na przestrzeni lat. Te zmiany 
musiały również wywołać efekt odwrotny, kompensujący zjawisko wyjeżdżania 
z Polski pracowników. 

Przechodząc do konkluzji, pierwsza kwestia ma wymiar metodologiczny, 
związany z trudnością w zakresie ujednolicenia terminologii, często nie tylko 
w wymiarze języka potocznego, używanego przez przedstawicieli mediów czy 
polityków, ale także instytucji administracji państwowej i samorządowej zajmu-
jących się problematyką migracji. Brak konsekwencji w stosowaniu pojęć niesie 
ze sobą skutek w postaci występowania danych, które trudno ze sobą zestawić. 
Ponadto w przypadku migracji napływowych istotna jest kwestia legalności 
pobytu cudzoziemców na terenie Polski, przez co uchwycenie rzeczywistego 
rozmiaru zjawiska jest wręcz niemożliwe.

Przechodząc do wniosków o charakterze opisowym i postulatywnym, na 
przestrzeni ostatnich lat zjawisko imigracji zarobkowej, szczególnie z Ukrainy, 
cechowała ogromna dynamika. Odnosząc się tylko do danych ZUS, w latach 
2012-2017 dziesięciokrotnie wzrosła liczba zarejestrowanych pracowników 
z obywatelstwem ukraińskim. Na przestrzeni kolejnych lat utrzymanie takiego 
wzrostu liczby obywateli Ukrainy w Polsce wydaje się mało prawdopodobne. 
Z jednej strony ze względu na zmniejszającą się chłonność naszego rynku pracy, 
z drugiej na ograniczoną podaż z rynku ukraińskiego. W tym wymiarze pojawia 
się również ryzyko absorbcji tych pracowników przez silniejsze gospodarki UE. 

W wymiarze bezpieczeństwa ekonomicznego i stałości zatrudnienia obywateli 
Ukrainy w Polsce niepokojące są dane dotyczące cyrkulacyjnego charakteru 
imigracji, a co za tym idzie, ryzyka związanego z utratą tej siły roboczej na 
rzecz innych państw lub w wyniku stabilizacji sytuacji politycznej na Ukra-
inie i ich powrotu do ojczyzny. Cyrkulacyjny charakter imigracji jest również 
spowodowany bliskością geograficzną Ukrainy i nasuwa także konkluzje, że 
z dużą ostrożnością należy obserwować to zjawisko w perspektywie rozwiązania 
istniejących problemów w wymiarze demograficznym. 

Prowadząc dalszą analizę w zakresie polityki migracyjnej i jej skutków dla 
aspektów demograficznych i ekonomicznych, za nieskuteczne można przyjąć 
próby stymulowania przez Polskę fali migracji powrotnych – nadal zachodzi 
ujemne saldo pomiędzy opuszczającymi Polskę a powracającymi do Polski. 

Na tle skali powyższych zjawisk i ich istotności dla polskiego społeczeństwa 
i gospodarki w wymiarze ilościowym – uwaga, jaka poświęcana jest w debacie 
publicznej problemowi uchodźców w Polsce, wydaje się nieadekwatna, szcze-
gólnie w wymiarze ekonomicznym. 

Liczba cudzoziemców ubiegających się w Polsce o ochronę międzynarodową 
(na podstawie danych z Rocznika Demograficznego z 2018 r.) utrzymuje się 
w przedziale pomiędzy 5078 cudzoziemców w roku 2017 a 15 253 cudzoziem-
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ców w szczytowym 2013 r. W wymiarze kryzysu uchodźczego za zagrożenie 
należałoby traktować ewentualną eskalację konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy.

Reasumując, Polska stoi w obliczu konieczności podejmowania aktywnych 
działań w obszarze kształtowania polityki migracyjnej, które powinny mieć wpływ 
na bezpieczeństwo tak w wymiarze demograficznym, jak i ekonomicznym.
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Migration Policy as Conditioning Factor for Poland’s Security  
in Demographic and Economic Context

Summary. This is a theoretical and illustrative paper whose objective is to describe Poland’s 
situation in recent years in the context of demographic and economic security in connection 
with intensified migration movements. The article presents the basic definition scope, depicts 
the emigration of Poles and analyzes inward migrations with particular emphasis on Ukrainians. 

Keywords: security, migrations, immigrants, refugees, Ukrainians
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Streszczenie. Celem badań przedstawionych w niniejszym artykule było zdiagnozowanie miejsca 
oraz ram interpretacyjnych (framingu) zagadnień związanych z bezpieczeństwem w debatach 
przedwyborczych. Analizie poddane zostały debaty telewizyjne, które odbyły się w miastach 
wojewódzkich przed wyborami samorządowymi z 2014 r. oraz parlamentarnymi z 2015 r. Pre-
zentowane badania pokazują zasadnicze zróżnicowanie, zarówno jeśli chodzi o obecność kwestii 
bezpieczeństwa w debacie na poziomie krajowym i lokalnym, jak i narracji stosowanej w odnie-
sieniu do poszczególnych typów bezpieczeństwa.
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1. Wprowadzenie

Bezpieczeństwo zaliczane jest do wartości podstawowych. Obowiązek wypraco-
wania stosownych rozwiązań organizacyjno-prawnych, pozwalających na zapew-
nienie właściwego poziomu zaspokajania potrzeb w tym zakresie, przyjmuje na 
siebie państwo [Dubel, Korybski 2002: 41-42]. Potwierdza to art. 5 Konstytucji 
RP, który stanowi, że „Rzeczpospolita Polska [...] zapewnia [...] bezpieczeństwo 
obywateli”. Na gruncie prawa jest to norma programowa, która wyznacza kieru-
nek działalności państwa poprzez ogólne określenie jego zadania. Wybór metod 
skutecznie zapewniających realizację tego celu zależy zarówno od ustawodawcy, 
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który kreśląc ramy prawne, wskazuje katalog możliwych działań, jak i władzy 
wykonawczej, która dokonuje ich implementacji [Czapska 2004: 73-78]. Metody 
te stanowią również przedmiot debaty publicznej.

Debata dotycząca bezpieczeństwa ma charakter ciągły. Ze względu na stale 
pojawiające się zagrożenia bezpieczeństwa temat jest „odświeżany” i podejmo-
wany w różnych kontekstach. Aktualność dyskusji o bezpieczeństwie warunkują 
również działania podmiotów odpowiedzialnych za jego zapewnienie – decyzje, 
zaniechania, przedstawianie możliwych rozwiązań. Katalog propozycji wybrzmie-
wa najpełniej w trakcie kampanii wyborczej.

W centrum niniejszych rozważań znajdują się wzorce ramowania bezpieczeń-
stwa w debatach organizowanych w trakcie kampanii przed wyborami samorzą-
dowymi z 2014 r. i wyborami parlamentarnymi z 2015 r. Bliskość tych kampanii 
stwarza możliwość porównania dwóch poziomów: krajowego i lokalnego (badane 
są debaty kandydatów na prezydentów miast wojewódzkich oraz kandydatów na 
posłów i senatorów z okręgów wyborczych obejmujących te miasta). Analiza 
ram interpretacyjnych bezpieczeństwa w debatach zakłada odnotowanie kwestii 
podejmowanych przez uczestników (zarówno prowadzących je dziennikarzy, 
jak i wypowiadających się kandydatów) i kontekstu, w którym są umieszczane. 
Zdefiniowanie problemu, dookreślenie typu ramowanego bezpieczeństwa doko-
nywało się zatem w trakcie debaty. Przyjęcie takiego rozwiązania było niezbędne 
ze względu na fakt dużej złożoności systemu bezpieczeństwa państwa [Lisiecki 
1998: 94] i wynikającego stąd szerokiego zakresu możliwych do podjęcia kwestii. 

W debacie dotyczącej bezpieczeństwa pojawiają się liczne uproszczenia. 
Diagnozowanie przyczyn generujących zagrożenia czy też wskazywanie skutecz-
nych rozwiązań redukowane jest do haseł – „wytrychów”. U podstaw takiego 
mechanizmu leży m.in. sposób relacjonowania problemu przez media, choćby 
zjawisko tzw. odwróconej piramidy przestępstw, czyli nadreprezentacja w prze-
kazie medialnym przestępstw najcięższych, najbardziej spektakularnych [Mąkosa-
-Stępkowska 1995: 34-35, 40]. Jako że publiczność mediów stanowią potencjalni 
wyborcy, podejmujący w trakcie wyborów realne decyzje, uproszczenia stają się 
również narzędziem polityków, umożliwiając w konsekwencji manipulowanie 
tematem. Najczęściej uwidacznia się to we wspomnianym upraszczaniu, które 
jest powiązane z wyraźnie emocjonalnie nacechowaną narracją. W konsekwencji 
pojawia się kreowanie czy też podsycanie lęków społecznych.

Umiejętność komunikowania się z elektoratem, jego mobilizacji, integra-
cji, zdolność do kształtowania preferencji wyborczych, jest jednym z istot-
nych elementów skutecznego działania partii politycznych [Herbut 2002: 9-10,  
18-19]. W oczywisty sposób politycy postrzegają badania opinii publicznej „jako 
pożyteczny instrument diagnozy społecznej” [Kurczewski 1999: 54]. Jakkolwiek 
decyzje nie mogą być warunkowane jedynie społecznymi oczekiwaniami, to jed-
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nak umiejętność reagowania na poglądy wyrażane w sondażach opinii publicznej 
jest istotnym elementem skutecznej polityki.

Społeczne poczucie bezpieczeństwa nie odzwierciedla faktycznego stanu 
zagrożenia. Decyduje o tym subiektywny charakter doświadczeń społecznych, 
który uwidacznia się szczególnie w kontekście kwestii powiązanych z emocjami, 
a do takich należy bezpieczeństwo. CBOS od końca lat 80. XX w. do 2008 r. 
rokrocznie pytał o obawy i niepokoje Polaków. Powrót do tej tematyki nastąpił 
ponownie w 2017 r. Biorąc pod uwagę analizowany w tekście okres (2014- 
-2015), bazując na najbliższych czasowo sondażach, należy wskazać znaczenie 
kwestii bezpieczeństwa w percepcji Polaków. W badaniu z 2008 r. w kontekście 
zagrożenia bezpieczeństwa zaledwie 1% respondentów wskazywało na obawy 
związane ze wzrostem przestępczości. Był to kolejny rok utrzymującej się od 
2005 r. stabilnej oceny w tej kategorii. Większe poczucie zagrożenia było zwią-
zane z wojną lub atakami terrorystycznymi (10%). W tej kategorii oznaczało to 
niewielki wzrost niepokoju (o 1%), który od roku 2006 oscylował w granicach 
10%. Na tym etapie 2% respondentów wyrażało niepokój związany ze złymi 
relacjami z Rosją (m.in. ze względu na budowę tarczy antyrakietowej w Polsce) 
[CBOS 2008].

Po niemal dziesięciu latach krajobraz zagrożeń zyskał nowy kształt. Wśród 
przyczyn niepokoju Polaków dotyczących bezpieczeństwa dominowały te od-
noszące się do bezpieczeństwa państwa. Respondenci jako źródło obaw wska-
zywali przede wszystkim terroryzm (4%), konflikt z Rosją, agresję Rosji (3%), 
imigrantów, uchodźców ogólnie, kryzys migracyjny (3%) oraz imigrantów 
islamskich (1%). Poniżej 1% badanych wskazało na zagrożenie „najazdem 
Ukraińców” (0,4%), konfliktem ze światem Islamu, z Państwem Islamskim 
(0,4%) czy sytuacją na Ukrainie (0,3%). Warto odnotować, że te wskazania 
stanowią podkategorie stwierdzenia dotyczącego obaw związanych z „sytuacją 
międzynarodową, uwarunkowaniami zewnętrznymi”, która ogółem zgromadziła 
18% odpowiedzi [CBOS 2017a].

2. Metodologia

Celem badań przedstawionych w niniejszym artykule było zdiagnozowanie miej-
sca oraz ram interpretacyjnych (framingu) zagadnień związanych z bezpieczeń-
stwem w debatach przedwyborczych. Analizie poddane zostały debaty telewizyjne, 
które odbyły się w miastach wojewódzkich przed wyborami samorządowymi 
z 2014 r. oraz parlamentarnymi z 2015 r. Łącznie uwzględniono 18 miast, 
w tym podwójne stolice województwa kujawsko-pomorskiego oraz lubuskiego. 
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W ramach kampanii samorządowej do badania wybrano debaty kandydatów 
na prezydentów w miastach wojewódzkich. Spośród debat odbywających się 
podczas kampanii wyborczej do parlamentu do analizy wyselekcjonowano te, 
w których ścierali się kandydaci do Sejmu i Senatu w okręgach obejmujących 
wspomniane miasta.

Odnosząc się do ujęcia debaty politycznej zaproponowanego przez Olgierda 
Annusewicza [2014: 33], zdefiniowano debatę przedwyborczą jako zinstytucjona-
lizowaną sytuację dyskursywną wpisaną w ramy komunikowania politycznego, 
prowadzoną z bezpośrednim lub pośrednim dostępem obywateli, przy udziale 
rywalizujących liderów ugrupowań politycznych lub kandydatów na wybieralne 
stanowisko z tego samego okręgu wyborczego w trakcie kampanii wyborczej. 

W analizie wzięto pod uwagę wszystkie debaty telewizyjne zorganizowane 
w kampanii samorządowej z 2014 r. (23) oraz w kampanii parlamentarnej 
z 2015 r. (31). Kryterium kwalifikacyjnym było organizowanie (lub współor-
ganizowanie) debaty przez stacje telewizyjne – zarówno telewizję publiczną, 
jak i stacje prywatne (działające w formule stacji naziemnych oraz kablowych). 
Liczbę debat do analizy ustalono w drodze kwerendy w mediach oraz wyszu-
kiwarkach internetowych. Przyjęta próba badawcza obejmuje wszystkie odno-
towane w ten sposób debaty spełniające kryterium telewizyjności. Materiał do 
badań zaczerpnięto przede wszystkim z dostępnych zapisów wideo. Zdarzały 
się jednak sytuacje, gdy materiał wideo nie był udostępniany po wydarzeniu. 
W trzech przypadkach debat samorządowych organizowanych przez TVP Info 
wspólnie z Radiem RMF FM zapis wideo nie był dostępny, ale analiza została 
przeprowadzona na podstawie tekstowego zapisu live debaty, dostępnego na 
stronie organizatorów. W przypadku pięciu debat samorządowych odstąpiono od 
analizy z powodu braku zapisu wideo lub tekstowego debaty. 

Jednostką analizy była wypowiedź dotycząca kwestii bezpieczeństwa. Nie jest 
ona tożsama z jednostką wystąpienia uczestnika debaty, ponieważ pojedyncze 
wystąpienie mogło zawierać wypowiedzi odnoszące się do różnych aspektów 
bezpieczeństwa. Łącznie przeanalizowano 173 wypowiedzi. Zebrane wypo-
wiedzi zostały poddane analizie ilościowej i jakościowej. Analizę jakościową 
przeprowadzono z użyciem tzw. ram interpretacyjnych [Pluwak 2009], znanych 
również jako framing. Był on wielokrotnie wykorzystywany w badaniach od-
noszących się do dyskursu politycznego, w tym zagrożeń bezpieczeństwa oraz 
kwestii stosunku do imigrantów i uchodźców [Chyi, McCombs 2004; Semetko, 
Valkenburg 2000; Meyer 2010; Stasiak-Jazukiewicz 2015; Austin, Fozdar 2016; 
Choroś, Skrabacz 2017]. 

Przyjęte ramy interpretacyjne zostały opracowane dwuetapowo. W pierwszym 
kroku, bazując na dotychczasowych badaniach prasy europejskiej [Semetko, 
Valkenburg 2000: 95], wytypowano potencjalne ramy, a następnie indukcyjnie 
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je zmodyfikowano, opierając się na przeprowadzonych badaniach pilotażowych. 
Wyłoniono sześć powtarzających się w tekstach ram interpretacyjnych: 

– rama zagrożenia, która próbuje skupić uwagę odbiorcy poprzez uwypuklenie 
zagrożenia, odnosi się do strachu,

– rama ekonomiczna, która przedstawia zagadnienie z perspektywy uwarun-
kowań i konsekwencji ekonomicznych,

– rama społeczno-kulturowa, która koncentruje się na społecznym i kultu-
rowym wymiarze,

– rama współpracy międzynarodowej, kładąca nacisk na kwestię współpracy 
międzynarodowej, porozumienia, kooperacji w ramach organizacji międzynaro-
dowych,

– rama moralności, pokazująca omawiany problem w kontekście norm 
moralnych,

– rama proceduralna, skupiająca się na przedstawieniu poszczególnych ele-
mentów procesu, procedury administracyjnej lub politycznej.

Dookreślenie aspektów bezpieczeństwa oraz ich kategoryzacja zostało doko-
nane na podstawie tego, jak definiowali i jakie znaczenie nadawali bezpieczeństwu 
organizatorzy oraz uczestnicy debat. Tak wyodrębnione problemy i zagrożenia 
bezpieczeństwa na potrzeby analizy pogrupowano w trzy kategorie:

– bezpieczeństwo wewnętrzne, obejmujące kwestie przestępczości pospolitej 
oraz funkcjonowania instytucji bezpieczeństwa i porządku publicznego (policja, 
straż miejska),

– problematyka zagrożeń wynikających z kryzysu migracyjnego i uchodźcze-
go, która była wyraźnie wyodrębniona i skojarzona z kategoriami bezpieczeństwa 
i zagrożenia w wielu debatach,

– bezpieczeństwo zewnętrzne, skupiające kwestie zagrożeń ze strony Rosji, 
konsekwencji konfliktu rosyjsko-ukraińskiego oraz organizacji armii.

Analizując wypowiedzi uczestników debat, pod uwagę wzięto ich przynależ-
ność polityczną. Wyodrębniono wszystkie partie, które posiadały ogólnopolskie 
komitety wyborcze w wyborach z 2014 bądź 2015 r.: Prawo i Sprawiedliwość 
(PiS), Platforma Obywatelska (PO), Kukiz’15, Nowoczesna (N), Polskie Stronnic-
two Ludowe (PSL), Zjednoczona Lewica (ZL), Koalicja Odnowy Rzeczypospo-
litej Wolność i Nadzieja (KORWiN), Razem. Komitety, które nie zarejestrowały 
ogólnopolskiej listy, zostały w analizie ujęte jako „inne”. 

Przedstawione powyżej ramy teoretyczne umożliwiły odpowiedź na nastę-
pujące pytania badawcze:

1. Jak istotna była kwestia bezpieczeństwa w telewizyjnych debatach przed-
wyborczych?

2. Jakie typy bezpieczeństwa dominowały w analizowanych debatach?
3. Jak przedstawiane było bezpieczeństwo w debatach przedwyborczych?
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3. Kwestia bezpieczeństwa w debatach

Przebadano 23 debaty samorządowe z 2014 r. i 31 debat parlamentarnych 
z 2015 r. Z punktu widzenia niniejszej analizy istotna jest nie tyle różnica 
w liczbie debat, ile obecność w nich tematyki bezpieczeństwa. O ile bowiem 
w ramach debat pomiędzy kandydatami na posłów i senatorów bezpieczeństwo 
pojawiło się w ponad połowie analizowanych przypadków (w 17 z 31 debat), 
o tyle w debatach kandydatów na prezydentów miast tematyka ta została odno-
towana zaledwie trzykrotnie (3 z 23 debat) (wykres 1). 

Wykres 1. Obecność kwestii bezpieczeństwa w debatach parlamentarnych (n = 31)  
i samorządowych (n = 23)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Tę wyraźną różnicę można wiązać m.in. z dominującymi typami bezpieczeń-
stwa, które pojawiały się w badanych debatach. W większości dotyczyły one 
zagrożeń zewnętrznych, odnoszących się do bezpieczeństwa państwa: kwestii 
konfliktu Rosja – Ukraina, zagrożenia ze strony Rosji, zagadnień dotyczących 
armii. Problematyka związana z kryzysem migracyjnym i uchodźczym przybrała 
na sile w 2015 r., a zatem z przyczyn obiektywnych nie odnotowano tego tematu 
w debatach samorządowych. Ostatnią kategorię stanowiły zagadnienia związane 
z przestępczością pospolitą, a zatem jedynie ten typ bezpieczeństwa lokował 
się w ramach bezpieczeństwa obywateli, najbardziej adekwatnego w kontekście 
refleksji na poziomie samorządowym (wykres 2). Warto również zauważyć, że 
od 2000 r. poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania systematycznie 
rośnie, osiągając w badanym okresie 90% wskazań pozytywnych. Kontrastująca 
z tymi dobrymi ocenami na początku lat 90. XX w. ocena Polski jako kraju 
bezpiecznego, dziś jest spójna z diagnozą dotyczącą najbliższego otoczenia 
i – również rosnąc systematycznie od 2000 r. – w latach 2014-2015 osiągnęła 
wartość blisko 70% pozytywnych wskazań [CBOS 2017b]. Jedynie poczucie 
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zagrożenia przestępczością w badanym okresie wzrosło w stosunku do wcześniej-
szych i późniejszych notowań, ponad połowa ankietowanych bowiem (ok. 60%) 
zgłaszała obawy związane z możliwością stania się ofiarą przestępstwa [CBOS 
2017b]. Jednak biorąc pod uwagę wyniki tych trzech badań, można stwierdzić, 
że słaba reprezentacja tematu bezpieczeństwa w odniesieniu do przestępczości 
pospolitej koresponduje z niskim poczuciem zagrożenia deklarowanym przez 
Polaków w badanym okresie. Jednocześnie przywoływane już dane dotyczące 
zmiany definiowanych przez Polaków w 2008 i 2017 r. zagrożeń pokazują, że 
katalog ten istotnie zmienił się w ciągu dekady, poprzez rozbudowanie kategorii 
zagrożeń zewnętrznych. 

Najczęściej w trakcie analizowanych debat przywoływane były kwestie 
dotyczące armii oraz zagrożeń konfliktem z Rosją, a także ewentualnych kon-
sekwencji dla Polski konfliktu na Ukrainie (17 debat), kolejno problem imigran-
tów i uchodźców (14 debat), zaś najrzadziej kwestie związane z przestępczością 
pospolitą oraz instytucjami bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jedynie ta 
ostatnia tematyka znalazła swoje miejsce zarówno w debatach parlamentarnych, 
jak i samorządowych (odpowiednio: 4 i 3 razy). Pozostałe dwie wystąpiły tylko 
w debatach parlamentarnych.

Wykres 2. Liczba debat parlamentarnych (n = 31) i samorządowych (n = 17),  
w których poruszano określone kwestie bezpieczeństwa

Uwaga: wartości nie sumują się ponieważ w części debat poruszano więcej niż jedną kwestię 
bezpieczeństwa.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

W badanych debatach temat bezpieczeństwa był wprowadzany zarówno 
w sposób planowy, tzn. za pomocą pytań przygotowanych przez prowadzących 
lub konkurentów (runda pytań wzajemnych), jak również był podejmowany 
przez kandydatów spontanicznie, najczęściej w ramach swobodnych wypowiedzi 
mających charakter autoprezentacji lub podsumowania. Ten rodzaj wypowiedzi, 
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w których kandydaci wskazywali najistotniejsze z punktu widzenia agendy 
partyjnej kwestie, jawi się jako najbardziej eksponowany (wykres 3). 

W debatach samorządowych żaden z kandydatów nie podjął tematu bezpie-
czeństwa w ramach prezentacji bądź podsumowania oferty wyborczej. W debatach 
parlamentarnych taka sytuacja zaistniała 14-krotnie: 7 razy temat bezpieczeństwa 
wprowadzili kandydaci KORWiN, po 2 razy kandydaci Prawa i Sprawiedliwości 
(PiS) i Kukiz’15, a w 3 przypadkach byli to kandydaci komitetów, które nie 
zarejestrowały list ogólnopolskich. Najczęstszą kwestią przywoływaną w ten 
sposób przez kandydatów była kwestia uchodźców/imigrantów (6), tematyka 
związana z zagrożeniem zewnętrznym (5) i przestępczością pospolitą (3).

Analizując ekspozycję kwestii bezpieczeństwa w ramach debat, należy pod-
kreślić znaczenie pytań zadawanych przez dziennikarzy. To oni, jako kreatorzy 
danej debaty, decydując się na zadanie określonego pytania, wyznaczają ramy 
dyskusji. W debatach samorządowych takie pytania pojawiły się dwukrotnie i były 
skoncentrowane jedynie na pospolitej przestępczości (chuligaństwo w kontekście 
Marszu Niepodległości w Warszawie) i kwestii funkcjonowania policji. W de-
batach parlamentarnych dziennikarze 19 razy pytali o bezpieczeństwo, w tym 
2 razy o pospolitą przestępczość, 8 razy o zagrożenie związane z uchodźcami 
i 9 razy o kwestie dotyczące konfliktów międzynarodowych i stan polskiej  
armii. 

Wykres 3. Typy bezpieczeństwa w zależności od ekspozycji wypowiedzi w debacie

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

W analizowanych debatach pytania dziennikarzy 14 razy zostały zadane 
w ramach wydzielonej sekcji, która była poświęcona tematyce bezpieczeństwa. 
Takie ulokowanie tematu w debacie należy odczytywać jako wyraźne wzmoc-
nienie przekazu, nadanie mu znaczenia. Odpowiedzi kandydatów pojawiające 
się w ramach sekcji stanowią najliczniejszą grupę odnotowanych w analizie 
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wypowiedzi (108 spośród 173) – poza debatami prezydenckimi przed drugą turą 
w debatach brało udział od kilku do kilkunastu kandydatów.

3.1. Bezpieczeństwo wewnętrzne

Tematyka związana z przestępczością pospolitą i policją obejmuje odwołania do 
kwestii dotyczących zarówno funkcjonowania instytucji, czyli służb odpowie-
dzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny (policja, straż miejska), jak 
również do zagadnień dotyczących konkretnych czynów przestępczych oraz kwe-
stii społecznego poczucia bezpieczeństwa. Ten typ bezpieczeństwa był jedynym, 
który znalazł swoje miejsce zarówno w debatach parlamentarnych, jak i samo-
rządowych, zaś w tych ostatnich nie poruszono innego aspektu bezpieczeństwa. 

Bezpieczeństwo wewnętrzne pojawia się w trzech debatach samorządowych 
(na 17 przebadanych) – tylko w jednej z nich w formie pytania zadanego obu 
uczestnikom debaty (przed drugą turą wyborów na prezydenta Warszawy debato-
wali: Hanna Gronkiewicz-Waltz i Jacek Sasin), a zatem tylko w tym przypadku 
można mówić o zaplanowanym, celowym odniesieniu się do tej kwestii przez 
organizatorów. W dwóch pozostałych przypadkach były to pytania losowane przez 
kandydatów: jednokrotnie pytanie zostało wprowadzone w rundzie pytań wzajem-
nych, jak również poprzez losowane z puli przygotowanej przez organizatorów. 
Wśród debat parlamentarnych odnotowane zostały cztery, w których pojawia się 
bezpieczeństwo wewnętrzne. We wszystkich temat ten był traktowany marginal-
nie. W jednej z gdańskich debat (Gdańsk, TVP Gdańsk, 22.10.2015) pojawiło 
się pytanie o poczucie bezpieczeństwa skierowane do wszystkich kandydatów, 
jednak było ono zadane na tyle niejasno, że żaden z uczestników bezpośrednio 
nie odniósł się do tego zagadnienia. Jedynie w dwóch debatach kandydaci na 
posłów uznali kwestię bezpieczeństwa wewnętrznego za dostatecznie istotną, aby 
nawiązać do niej w wystąpieniu otwierającym lub zamykającym debatę (Opole, 
Radio Opole i TVP Opole, 21.10.2015, kandydat PiS; Olsztyn, TVP Olsztyn, 
19.10.2015, kandydat KORWiN). 

Widoczne jest zróżnicowanie ram interpretacyjnych, czyli swoistego kontek-
stu, w jakim bezpieczeństwo wewnętrzne funkcjonowało w debatach samorządo-
wych i parlamentarnych (tabela 1). W debatach samorządowych dominowała rama 
proceduralna (85,7%), gdy zwracano uwagę na funkcjonowanie straży miejskiej 
czy jakość infrastruktury policyjnej, a także na kwestie związane z zapobiega-
niem czynom chuligańskim. Rama zagrożenia pojawiła się jedynie w pytaniu 
dziennikarza, który przywoływał chuligańskie incydenty z Marszu Niepodległości 
(Warszawa, TVP Info, 22.11.2014). W odpowiedziach kandydatów dominował 
jednak wątek uwarunkowań prawnych (Gronkiewicz-Waltz: „Gdyby to ode 
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mnie zależało, to ja bym zakazała takiej demonstracji”) oraz organizacji pracy 
jednostek porządkowych, a więc rama proceduralna. W debatach parlamentarnych 
najczęściej odnoszono się do postulatów zwiększenia finansowania policji, w tym 
wynagrodzeń policjantów, ramując bezpieczeństwo wewnętrzne w kontekście 
ekonomicznym (1 pytanie i 4 odpowiedzi – 71,4%). Rama zagrożenia pojawia się 
raz, choć w widocznym miejscu, bo podczas wystąpienia otwierającego kandydata 
na posła (Radio Opole i TVP Opole, 21.10.2015, kandydat PiS).

Wypowiedzi dotyczące bezpieczeństwa wewnętrznego pojawiały się wyłącznie 
u przedstawicieli czterech ogólnokrajowych komitetów wyborczych – PiS, PO, ZL 
oraz KORWiN (wykres 4). Pomimo niewielkiej liczby wypowiedzi, widoczne jest

Tabela 1. Ramy interpretacyjne dotyczące kwestii przestępczości pospolitej i policji  
w wypowiedziach w debatach parlamentarnych (liczba wypowiedzi n = 7)  

i samorządowych (liczba wypowiedzi n = 7)

Ramy interpretacyjne
Debaty parlamentarne Debaty samorządowe

n % n %
Rama zagrożenia 1 14,3 1 14,3
Rama ekonomiczna 5 71,4 0  0,0
Rama społeczno-kulturowa 0  0,0 0  0,0
Rama współpracy międzynarodowej 0  0,0 0  0,0
Rama moralności 0  0,0 0  0,0
Rama proceduralna 1 14,3 6 85,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Wykres 4. Ramy interpretacyjne przestępczości pospolitej a przynależność polityczna  
osób wypowiadających się (w debatach samorządowych i parlamentarnych)

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.
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zróżnicowanie używanych ram w zależności od charakteru debaty (parlamentarny, 
samorządowy) wśród przedstawicieli tych samych ugrupowań. Warto zauważyć 
ograniczone przełożenie agendy debaty kreowanej przez pytania dziennikarzy na 
kontekst, w jakim kandydaci lokowali bezpieczeństwo wewnętrzne. 

3.2. Problem imigrantów i uchodźców

Tematyka imigrantów i uchodźców – choć zupełnie nieobecna w debatach 
samorządowych – bardzo silnie zaznaczyła się w debatach parlamentarnych 
w 2015 r., gdyż wypowiedzi na ten temat pojawiły się w niemal co drugiej 
debacie (14 na 31). Znaczenie tematu potwierdza również fakt, że w dziewięciu 
debatach kwestia imigrantów i uchodźców była elementem sekcji – specjalnych 
części debat dotyczących węziej lub szerzej definiowanego bezpieczeństwa. 
Odwoływano się przy tym do wielu kontekstów związanych z imigrantami 
i uchodźcami. Trawestując wypowiedzi uczestników debat i pytania dziennikarzy, 
można wskazać trzy najczęściej występujące wątki: „czy powinniśmy przyjmo-
wać imigrantów”, „czy powinniśmy pomagać uchodźcom” oraz „przyjmowanie 
uchodźców jako część solidarności w ramach UE”. Nieobecność tego zagadnienia 
w debatach samorządowych jest zrozumiała – odbyły się one bowiem w 2014 r., 
jeszcze przed początkiem kryzysu migracyjnego.

Łącznie zadano 13 pytań dotyczących tego obszaru bezpieczeństwa, przy 
czym w trzech przypadkach były to pytania formułowane przez uczestników 
debaty, zaś jedno było zadane przez potencjalnego wyborcę (zarejestrowane 
przed debatą). Wśród 91 wypowiedzi na ten temat najczęściej występowały 
ramy zagrożenia oraz proceduralna, ale widoczne były również ramy współpracy 
międzynarodowej, ekonomiczna i moralności (tabela 2). Stosunkowo najrzadziej, 
bo zaledwie w czterech wypowiedziach, dominował wątek dystansu kulturowego, 
odnoszący się do islamu jako obcego dla cywilizacji europejskiej (Opole, Radio 
Opole i TVP Opole, 16.10.2015, kandydat PiS) czy obawy przed nieintegro-
waniem się uchodźców (Łódź, TVP Łódź, 12.10.2015, kandydat PiS). Ramie 
zagrożenia często towarzyszył termin „islamiści” (w znaczeniu „islamscy terro-
ryści”) bądź „terroryści”. W niektórych przypadkach używane słownictwo wprost 
nawiązywało do zagrożenia zbrojnego, przykładowo w debacie organizowanej 
przez TVP Białystok (21.10.2015) kandydat Kukiz’15 mówił o „młodych męż-
czyznach szturmujących Europę”. Rama proceduralna najczęściej była używana 
w wypowiedziach podnoszących kwestie polskich emigrantów i repatriantów: 
„Polska powinna dbać przede wszystkim o Polaków, o tych wszystkich, którzy 
są w tej chwili na emigracji, o Polaków, którzy czekają na repatriację” (Olsztyn, 
TVP Olsztyn, 21.10.2015, kandydatka PiS). Często kwestię kryzysu  migracyjnego 
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opisywano ramą współpracy międzynarodowej, zarówno w perspektywie nega-
tywnej – „narzucanie przez Unię przyjmowania uchodźców” (Lublin, TVP Lublin, 
21.10.2015, kandydat KWW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże”), jak i pozy-
tywnej – solidarności z UE. Wypowiedzi ramowane ekonomicznie najczęściej 
zwracały uwagę na finansowe aspekty przyjmowania imigrantów i uchodźców. 
W warszawskiej debacie liderek partyjnych (TVP, TVN, Polsat, 19.10.2015) Beata 
Szydło (PiS) pytała premier Ewę Kopacz (PO), czy „zgodzi się na wprowadzenie 
podatku, który miałby sfinansować pobyt imigrantów w Europie”. Wypowiedzi 
formułowane w ramie moralnej najczęściej pojawiały się przy omawianiu kwestii 
uchodźców i wskazywały na to, że „powinno się pomagać ludziom w potrzebie”, 
że „trzeba się zachować przyzwoicie, to ludzki obowiązek” (Warszawa, TVP, 
TVN, Polsat, 20.10.2015, Adrian Zandberg, Razem).

Tabela 2. Ramy interpretacyjne dotyczące kwestii imigrantów i uchodźców  
w wypowiedziach w debatach parlamentarnych (liczba wypowiedzi n = 91)

Ramy interpretacyjne
Debaty parlamentarne

n %
Rama zagrożenia 25 27,5
Rama ekonomiczna 13 14,3
Rama społeczno-kulturowa  4  4,4
Rama współpracy międzynarodowej 17 18,7
Rama moralności 10 11,0
Rama proceduralna 22 24,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Wykres 5. Ramy interpretacyjne kwestii imigrantów i uchodźców a przynależność polityczna 
osób wypowiadających się (w debatach parlamentarnych)

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.
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Analiza stosowania ram interpretacyjnych w kwestii imigrantów i uchodźców 
przez przedstawicieli poszczególnych komitetów wyborczych wskazuje, że naj-
częściej ramy zagrożenia używali przedstawiciele Kukiz’15 (4 z 5 wypowiedzi) 
oraz KORWiN (6 z 9 wypowiedzi) (wykres 5). Przedstawiciele Razem konse-
kwentnie sięgali po ramę moralności (4 z 5 przypadków), która pojawiała się 
również w wypowiedziach przedstawicieli ZL i N (około 30% wypowiedzi) oraz 
incydentalnie w przypadku PO. Kandydaci tej ostatniej partii najczęściej sięgali 
po ramę współpracy międzynarodowej, wskazując na rolę rządu Ewy Kopacz 
w wynegocjowaniu odejścia od zasady automatycznego rozdziału uchodźców. 
Przedstawiciele PiS z kolei najczęściej używali ramy proceduralnej (6 z 17 wypo-
wiedzi), wskazując na to, że w pierwszej kolejności powinno się pomagać Po-
lakom poza granicami. W opisie tego obszaru bezpieczeństwa korzystali często 
również z ramy zagrożenia (5 wypowiedzi). 

Podsumowując, można zauważyć, że widoczne jest wyraźne zróżnicowanie 
w ramowaniu kwestii imigrantów i uchodźców przez poszczególne ugrupowania. 
Przedstawiciele komitetów często korzystających z ramy zagrożenia (Kukiz’15, 
KORWiN, PiS) w ogóle nie używali ramy moralności, ci zaś, którzy częściej 
korzystali z ramy moralności lub współpracy międzynarodowej, do ramy zagro-
żeniowej sięgali incydentalnie lub wcale (Razem).

3.3. Bezpieczeństwo zewnętrzne

W kategorii bezpieczeństwa zewnętrznego odnotowanych zostało 68 odniesień. 
Analizując ich treść, warto wyróżnić dwa wyraźnie zarysowane wątki tematyczne, 
w ramach których lokowały się zagadnienia podejmowane przez uczestników 
omawianych debat (zarówno dziennikarzy, jak i kandydatów). Po pierwsze były 
to kwestie ogniskujące się wokół konfliktów międzynarodowych, odnoszące 
się głównie do zagrożenia ze strony Rosji, a także ewentualnych konsekwencji 
związanych z działaniami prowadzonymi przez Rosję na Ukrainie (30 wypowie-
dzi). W drugim wątku znalazły się stwierdzenia dotyczące stanu polskiej armii, 
konieczności jej modernizacji, dofinansowania (38 wypowiedzi). 

Podobnie jak w przypadku tematyki związanej z imigrantami i uchodźcami, 
kategoria bezpieczeństwa zewnętrznego była podejmowana tylko w debatach 
parlamentarnych. Takie ulokowanie tej problematyki nie zaskakuje, gdyż kwestie 
związane z prowadzeniem polityki zagranicznej i obronnej są zarezerwowane dla 
władz państwowych, a zatem to na poziomie centralnym mogą być podejmowane 
decyzje dotyczące bezpieczeństwa zewnętrznego. 

Odnotowane odniesienia do bezpieczeństwa zewnętrznego (68) pojawiły się 
w 12 spośród 31 debat. W ponad połowie z nich (7) tematyka została  wprowadzona 
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pytaniem dziennikarskim, skierowanym do wszystkich uczestników debaty. 
Pytania te zostały zadane w ramach sekcji, które wyodrębniono w strukturze 
programu (m.in. Łódź, TVP Łódź, 19.10.2015; Warszawa, TVP, TVN, Polsat, 
19.10.2015). W gdańskiej debacie (TVP Gdańsk, 21.10.2015) sekcję dotyczącą 
bezpieczeństwa i polityki zagranicznej poprzedzał tematyczny felieton, w którym 
obok problemu „fali emigrantów” pojawiły się kwestie związane z agresywną 
polityką Rosji wobec Ukrainy (aneksja Krymu, wojna hybrydowa w Doniecku 
i Ługańsku). Wspomniano także o polskim członkostwie w NATO i o zwiększa-
niu wydatków na obronność. Taka oprawa sekcji wyraźnie wskazywała na wagę 
wprowadzanego zagadnienia. 

Tylko pięć razy tematyka związana z bezpieczeństwem zewnętrznym pojawiła 
się jako element prezentacji bądź podsumowania dokonywanego przez kandydata. 
Dwukrotnie miało to miejsce w olsztyńskich debatach: w jednej z nich temat 
przywołał kandydat KORWiN (TVP Olsztyn, 19.10.2015), w drugiej – repre-
zentant Kukiz’15 (WTK, 22.10.2015). Obaj kandydaci hasłowo odwołali się do 
tematu zarówno w prezentacji wstępnej, jak i w podsumowaniu. Michał Pilc 
(Kukiz’15), wskazując trzy filary strategii komitetu, mówił o potrzebie reformy 
armii i o konieczności powołania obrony terytorialnej. Mariusz Filipowicz 
(KORWiN), definiując „problemy, jakie mamy w Polsce”, na czwartym miejscu 
wskazywał „niedofinansowane wojsko”. Jednorazowo do tematu bezpieczeństwa 
zewnętrznego w ramach autoprezentacji odniósł się również kandydat komitetu 
Grzegorza Brauna „Szczęść Boże” (TVP Lublin, 21.10.2015). Incydentalne 
sięganie po tematykę bezpieczeństwa zewnętrznego w wypowiedziach o cha-
rakterze autoprezentacyjnym kontrastuje z wagą nadawaną tej kwestii przez 
organizatorów debat.

Analiza dotycząca sposobu ramowania kwestii bezpieczeństwa zewnętrzne-
go wskazuje na dominację dwóch ram: ekonomicznej (38,2%) i proceduralnej 
(30,9%) (tabela 3). W podobnym stopniu, jak w przypadku tematyki imigrantów 
i uchodźców, eksploatowana jest rama współpracy międzynarodowej (17,6%), 
zaś kontekst zagrożenia pojawia się w 13,2% wypowiedzi. Rozpisując to w ra-
mach wspomnianych głównych wątków wyróżnionych w omawianej kategorii, 
należałoby stwierdzić, że rama ekonomiczna pojawia się przede wszystkim 
w kontekście polskiej armii – 19 razy, podczas gdy w odniesieniu do zagrożeń 
konfliktem jedynie 7 razy. Ramowanie proceduralne występuje w obu wątkach 
w podobnym stopniu, tworząc kontekst ok. 30% wypowiedzi (wojsko – 12; 
zagrożenie konfliktem – 9). 

Tematyce bezpieczeństwa zewnętrznego rama zagrożenia towarzyszyła 9 razy, 
czyli w 13% przypadków. W tej grupie dominowały tematy związane z zagroże-
niami konfliktami międzynarodowymi (Rosja, konflikt na Ukrainie) – 6 wypowie-
dzi, zaś w kontekście stanu polskiej armii rama zagrożenia pojawiła się 3 razy. 
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Tabela 3. Ramy interpretacyjne dotyczące kwestii zagrożenia konfliktem i armii  
w wypowiedziach w debatach parlamentarnych (liczba wypowiedzi n = 68)

Ramy interpretacyjne
Debaty parlamentarne

n %
Rama zagrożenia  9 13,2
Rama ekonomiczna 26 38,2
Rama społeczno-kulturowa  0  0,0
Rama współpracy międzynarodowej 12 17,6
Rama moralności  0  0,0
Rama proceduralna 21 30,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Wykres 6. Ramy interpretacyjne kwestii bezpieczeństwa a przynależność polityczna osób 
wypowiadających się (w debatach parlamentarnych)

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

W ogólnej liczbie wypowiedzi dotyczących bezpieczeństwa zewnętrznego 
swój udział miały wszystkie komitety, które zarejestrowały listy ogólnopol-
skie (wykres 6). Najwięcej wypowiedzi przedstawili kandydaci PSL (10), zaś 
w przypadku przedstawicieli pozostałych komitetów takich wypowiedzi było 
minimum 6 (kolejno: Kukiz’15, PO, ZL, KORWiN, PiS, N, Razem). Kandydaci 
poszczególnych komitetów lokowali swoje wypowiedzi w obrębie trzech ram. 
Najczęściej pojawiała się rama ekonomiczna (poza PiS) i rama proceduralna 
(poza N). Przedstawiciele sześciu komitetów (poza Kukiz’15 i PSL) umieszczali 
bezpieczeństwo zewnętrzne w kontekście współpracy międzynarodowej, zaś rama 
zagrożenia została wykorzystana przez cztery komitety (PiS, Kukiz’15, N, PSL). 
Liczba używanych przez kandydatów ram nie pokrywa się z tą opisującą ramy 
wprowadzane przez dziennikarzy. W pytaniach dziennikarzy wprowadzona została 
rama proceduralna (4 razy), zagrożenia (3) i ekonomiczna (2).
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Należy odnotować, że wśród ram interpretacyjnych w kontekście bezpie-
czeństwa zewnętrznego w ogóle nie była używana rama moralności i spo-
łeczno-kulturowa. Jako że wśród wykorzystanych ram najrzadziej pojawia się 
rama zagrożenia, w analizowanych debatach bezpieczeństwo zewnętrzne dość 
konsekwentnie lokowane jest głównie w kontekście procedur i finansów. Takie 
podejście było prezentowane przez przedstawicieli wszystkich komitetów. 

4. Zakończenie

Odnosząc się do postawionych pytań badawczych, należy stwierdzić, że:
Ad 1. Kwestia bezpieczeństwa obecna była w ponad połowie debat parla-

mentarnych (17 z 31) oraz w zaledwie 13% debat samorządowych. Ponadto 
w debatach parlamentarnych waga bezpieczeństwa często była podkreślana 
przez przygotowanie specjalnej części debaty (sekcji) poświęconej tym zagad-
nieniom. W pięciu debatach zagadnienia związane z bezpieczeństwem pojawiały 
się w prezentowanych przez uczestników wystąpieniach wprowadzających lub 
podsumowujących. Reasumując, można zatem stwierdzić, że o ile w przypadku 
debat parlamentarnych bezpieczeństwo było istotnym i widocznym tematem, 
o tyle w przypadku debat samorządowych funkcjonowało niemal wyłącznie 
marginalnie.

Ad 2. Analiza wypowiedzi dotyczących bezpieczeństwa pozwoliła na ziden-
tyfikowanie trzech typów bezpieczeństwa, które przywoływali uczestnicy debat: 

a) bezpieczeństwa wewnętrznego, obejmującego zagrożenie przestępczością 
pospolitą oraz sprawy związane z organizacją i finansowaniem służb odpowie-
dzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny (policja i straż miejska),

b) kwestii imigrantów i uchodźców,
c) bezpieczeństwa zewnętrznego, rozumianego jako zagrożenie ze strony 

Rosji, konflikt rosyjsko-ukraińskiego oraz sprawy związane z armią (reforma, 
organizacja, finansowanie).

Najczęściej pojawiającym się typem bezpieczeństwa było bezpieczeństwo 
zewnętrzne, obecne w 17 debatach parlamentarnych. Kwestie związane z imigran-
tami i uchodźcami pojawiły się w 15 debatach, a nawiązanie do bezpieczeństwa 
wewnętrznego miało miejsce w czterech parlamentarnych i trzech samorzą-
dowych debatach. Bezpieczeństwo wewnętrzne było przy tym jedynym obecnym 
w debatach samorządowych. Biorąc pod uwagę, że władze samorządowe mają 
pewien wpływ na kreowanie polityki w zakresie bezpieczeństwa obywateli na 
własnym terenie, zaskakująca może być marginalna obecność tej kwestii w de-
batach samorządowych. Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że kryzys migracyjny 
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rozpoczął się w 2015 r. zrozumiała staje się obecność tego wątku wyłączenie 
w debatach parlamentarnych. W przypadku kwestii związanych z zagrożeniem 
zewnętrznym można zauważyć, że choć były one najczęściej eksponowanym 
typem bezpieczeństwa, to w dalszym ciągu były zupełnie nieobecne w 45% debat. 
Warto przy tym odnotować, że w ostatnim przed wyborami z 2015 r. badaniu 
CBOS aż 67% Polaków uważało, że sytuacja na Ukrainie zagraża bezpieczeństwu 
Polski [CBOS 2015].

Ad 3. Ramy interpretacyjne dotyczące bezpieczeństwa wewnętrznego różniły 
się w zależności od charakteru debaty. W debatach samorządowych występowała 
przede wszystkim rama proceduralna (85,7%), zaś w parlamentarnych – ekono-
miczna (71,4%). Kontekst zagrożenia pojawiał się incydentalnie, a pozostałe ramy 
nie zostały użyte w ogóle (społeczno-kulturowa, współpracy międzynarodowej 
i moralności). Odmiennie ukształtowało się zestawienie ram dotyczących kwestii 
imigrantów i uchodźców. W debatach, w których pojawiała się ta kwestia, domi-
nowała rama zagrożenia, stanowiąca ponad 27% przypadków. Kolejno kontekst 
rozważań tworzyła rama proceduralna i współpracy międzynarodowej. Warto pod-
kreślić wyraźnie rozdzielne wykorzystywanie ramy zagrożenia i moralności – jeśli 
pojawiał się kontekst zagrożenia, nieobecna była rama moralności. W odróżnieniu 
od tematu imigrantów i uchodźców, w którym wykorzystano wszystkie ramy, 
ostatni wyróżniony w analizie typ bezpieczeństwa – bezpieczeństwo zewnętrzne, 
był ramowany przy użyciu czterech spośród sześciu ram (nie sięgano po ramę 
moralności i społeczno-kulturową). Spośród pojawiających się ram, najrzadziej 
wykorzystywano ramę zagrożenia. Przede wszystkim bezpieczeństwo zewnętrzne 
było umieszczane w kontekście procedur i finansów. 

Patrząc całościowo na bezpieczeństwo w debatach parlamentarnych, moż-
na zauważyć, że dwie najczęstsze narracje, w których pojawiają się kwestie 
bezpie czeń stwa, dotyczą procedur administracyjnych, politycznych i rozwiązań 
prawnych (rama proceduralna – 26,5%) oraz uwarunkowań ekonomicznych (rama 
ekonomiczna – 26,5%). O różnych wymiarach bezpieczeństwa postrzeganych 
w perspektywie zagrożenia wypowiadano się w jednej piątej przypadków (rama 
zagrożenia – 21,1%). Kontekst wypowiedzi związany ze współpracą między-
narodową i pozycją Polski w organizacjach międzynarodowych pojawiał się 
w 17,5% wypowiedzi. Najrzadziej, i jedynie w odniesieniu do kwestii uchodźców, 
odwoływano się do norm moralnych (17,5%).

Podsumowując, należy stwierdzić, że emotywny charakter bezpieczeń stwa 
czyni je wyjątkowo podatnym na wykorzystywanie. Swoiste „zarządzanie stra-
chem” potwierdzano już zarówno w retoryce politycznej, jak również w projek-
tach legislacyjnych i uchwalanym prawodawstwie [Windlesham 1998: 11-12]. 
W analizowanych debatach „straszenie” nie było jednak narracją dominującą. 
Pomimo to niepokojące są obserwacje dotyczące wątku imigrantów i uchodźców, 
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w którym nie tylko dominowało „zarządzanie strachem”, ale odnotowane zostało 
również zamieszanie terminologiczne – wymiennie stosowano lub zestawiano 
ze sobą terminy „imigranci”, „uchodźcy” i „islamiści”, co może prowadzić do 
zmiany społecznej percepcji zjawiska imigracji i uchodźstwa. Mechanizm ten 
można obserwować nie tylko w wypowiedziach polityków, ale i dziennikarzy 
(np. Opole, Radio Opole i TVP Opole, 16.10.2015). Ze względu na łatwość 
wykorzystania takiego nacechowanego mocno emocjonalnie kontekstu, pojawia 
się pytanie o odpowiedzialność tego typu ramowania.
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Framing Security in Televised Debates During 2014 mayoral  
and 2015 Parliamentary Election Campaigns in Poland

Summary. The following paper presents the results of original research on framing security 
 issues in the televised electoral debates held in voivodship capitals during the 2014 mayoral and 
2015 parliamentary election campaigns in Poland. The research shows that there are significant 
differences in the presence of security issues on both national and local level and in the framing 
of particular security issues.

Keywords: security, televised debates, framing, election campaign, immigration, refugees, crime, army
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Zarządzanie wartościami  
w zachodniej hemisferze na przykładzie  

libertariańskiego modelu sprawiedliwości

Streszczenie. W artykule zaprezentowano sposób formułowania libertariańskiej koncepcji spra-
wiedliwości, opierając się na zmianie postrzegania podstawowych wartości: wolności i równości. 
Zarządzanie wartościami, poprzez zmianę ich pierwotnego znaczenia było jednym z kluczowych 
elementów w transformacji ustrojowej w obszarze polityki, społeczeństwa i gospodarki po II wojnie 
światowej. Zwrócono uwagę na różnice teoretyczne pierwotnych koncepcji oraz ich praktycznych 
emanacji w Stanach Zjednoczonych i przede wszystkim w Wielkiej Brytanii oraz w Europie 
Środkowo-Wschodniej. 

Słowa kluczowe: libertarianizm, liberalizm, sprawiedliwość, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone

1. Wstęp

Liberalizm, podobnie jak inne wielkie ideologie XX w., odwołuje się do uniwer-
salnych wartości, konstytuujących strukturę społeczną, tj. wolności, równości, 
racjonalności oraz sprawiedliwości [Rau 2008: 15-17]. To, co w ujęciu histo-
rycznym spaja różne nurty liberalne, to przede wszystkim niezwykle szeroko 
postrzegana sfera tolerancji, widzianej jako zdolność jednostek do określania 
własnych możliwości i pragnień, w odniesieniu do należnego szacunku i pozycji 
innych. Występowanie społecznego pluralizmu traktowane bywa jako wartość 
sama w sobie, stwarzająca szansę na lepsze życie dla wszystkich  współobywateli 
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[Jamróz 2004: 152]. Warto zaznaczyć, że w ramach ideologii liberalnej funkcjo-
nują tak zróżnicowane wizje rzeczywistości społecznej, jak liberalizm socjalny 
(egalitarny), będący odpowiedzią na dominujący w czasach Rewolucji Przemys-
łowej leseferyzm czy libertarianizm, determinujący zasady polityki gospodarczej 
w zachodniej hemisferze od czasów Margaret Thatcher i Ronalda Reagana [Amin 
2007: 40-41]1. Tym samym istotne jest dostrzeżenie złożoności wewnętrznej 
i niezwykłej strukturotwórczości idei liberalnych, które na przestrzeni dwóch 
wieków posiadały niezwykłą moc zmiany i transformacji społecznej2.  

Kwestia zarządzania wartościami, w odniesieniu do całego spektrum etyczno-
-moralnego, a więc również filozoficznego instrumentarium, jest niezwykle ważna 
dla społeczno-gospodarczej spójności, występującej nie tylko w odniesieniu do 
konkretnych państw, ale przede wszystkim obszarów kulturowych w perspektywie 
historycznej. „Całkowicie usprawiedliwionym będzie nazwać nasz wiek wiekiem 
kapitalizmu, bo wszystko, co przyczyniło się do wytworzenia bogactwa naszych 
czasów, ma swe źródło w instytucjach kapitalistycznych” napisał Ludwik von 
Mises w 1927 r. [von Mises 2004: 25]. Odwoływanie się przez libertarian do 
twórczości austriackiego filozofa, który w sposób szczególny połączył ducha 
liberalnej wolności z kapitalistycznym systemem gospodarczym3, spowodowane 
było próbą odnalezienia odpowiedzi na kryzys państwa opiekuńczego, związany 
z potrzebą skonstruowania nowego ładu, a z drugiej strony próbą zdefiniowania 
nowych relacji występujących wewnątrz społecznej struktury w nawiązaniu do 
klasycznej teorii liberalnej [Rau 2010: 177]. Jednakże już na etapie konstruowania 
samej koncepcji libertariańskiej, a więc podejmując próbę redefinicji wartości 
podstawowych, można dostrzec dwie tendencje, które opisuje Zbigniew Rau. Po 
pierwsze, dogmatyczne oraz mesjanistyczne podejście do praktyki politycznej 
sprawia określone trudności w funkcjonowaniu w życiu publicznym. Niemożność 
zawiązywania ideowych kompromisów skutecznie ogranicza realną możliwość 

1 Warto zwrócić uwagę na prace Samira Amina, który postrzega rozwój ideologii liberalnej 
w formie liniowej. W tym ujęciu neoliberalizm, utożsamiony z modelem wykorzystywania sił ka-
pitalistycznych do celów hegemonicznych (przede wszystkim Stanów Zjednoczonych), postrzegany 
bywa jako ostateczna forma liberalizmu, a nie jego wynaturzenie. 

2 Obecnie na bazie klasycznego liberalizmu podejmowane są próby formułowania teorii 
obejmujących swym zasięgiem m.in. społeczeństwo obywatelskie, kwestie wolności osobistych, 
jak też funkcjonowanie w wirtualnym społeczeństwie sieciowym. 

3 Na szczególną uwagę zasługują słowa Ludwika von Misesa, za pośrednictwem których 
argumentuje na rzecz systemu kapitalistycznego, dostrzegając jednocześnie pozytywną rolę nie-
równości społecznych: „Tylko dlatego, że możliwa jest w naszym porządku nierówność społeczna; 
tylko dlatego, że daje każdemu bodziec, by wytwarzał tyle, ile tylko jest w stanie i po najniższych 
kosztach, ludzkość może corocznie korzystać z całego tego bogactwo, jakie ma współcześnie do 
dyspozycji. Gdyby bodziec ten zlikwidować, tak bardzo zmniejszyłaby się wydajność pracy, że 
część, jaką równy podział przyznawałby każdej jednostce, byłaby dalece mniejsza nawet od tego, 
co dziś otrzymuje największy biedak” [von Mises 2004: 51-52].
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wdrożenia w życie proponowanych rozwiązań. Drugą kwestią jest ideowe usytu-
owanie libertarianizmu na pograniczu myśli liberalnej, od którego nie tak daleko 
do anarchizmu. Dążenie do demontażu instytucji politycznych, z uwagi na ich 
redystrybucyjną działalność nie może skutkować niczym innym, jak unicestwie-
niem całego państwa [Rau 2010: 178-179]. O krok dalej idzie Andrzej Szahaj, 
który zauważa, że libertarianizm wyróżnia spośród wielu nurtów liberalizmu 
„traktowanie państwa jako głównej przyczyny społecznych i ekonomicznych 
nieszczęść” [Szahaj 2012: 44]. Tym samym niezwykle utrudniona staje się ja-
kakolwiek dyskusja nad rolą państwa, jeżeli jest ono postrzegane, z etycznego 
punktu widzenia, jako źródło wszelkiego zła.

2. Główne założenia  
libertariańskiego modelu sprawiedliwości

Paul Kelly, analizując historię liberalizmu, przekornie zauważył, że rewolucyjny 
zwrot w filozofii politycznej dokonany w latach 70. XX w. przez Johna Rawlsa 
zbiegł się niejako w czasie z narodzinami kontrreformacji liberalnej, która 
bliższa stała się nurtowi epistemologicznemu [Kelly 2007: 13-14]. Obserwując 
ów moment zwrotny, tj. separacji dwóch nurtów, można zauważyć podstawową 
przewagę libertarian – mianowicie niezwykle mocne i sprawne osadzenie dyskusji 
teoretycznej na gruncie społeczno-gospodarczym. Dzięki temu idee stworzone 
w środowisku akademickim były transferowane do przestrzeni publicznej i wyko-
rzystywane w trakcie bieżącego redefniowania wartości i transformacji sposobu 
zarządzania politykami sektorowymi państwa [Kelly 2010: 87-93]. 

Kluczem do analizy libertariańskiego modelu sprawiedliwości jest przedsta-
wienie podstawowych relacji, występujących pomiędzy wartościami naczelnymi, 
będącymi punktami odniesienia w dyskursie politycznym. Pierwszorzędne w nim 
miejsce zajmuje wolność, wyniesiona do rangi absolutu. Jej siła, definiowana 
przez różnych przedstawicieli tego nurtu, przejawia się w występowaniu w roli 
ostatecznego argumentu rozstrzygającego o zasadności danego rozwiązania. Pry-
mat wolności, skutkuje pomniejszeniem rangi równości, dekretując niejako stan 
permanentnej nierówności, będącej wynikiem naturalnych procesów występują-
cych w przestrzeni społecznej. Państwo, jeżeli ma zostać zachowane, musi zostać 
znacznie ograniczone i, nawiązując do koncepcji XVIII-wiecznego liberalizmu, 
sprowadzone do roli „nocnego stróża” [Walicki 2013: 407]. Jego podstawową 
rolą powinno być sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem prawa w taki spo-
sób, aby każdy obywatel mógł korzystać ze swoich własności. Dlatego też tak 
wielką wagę libertarianie przykładają do kategorii bezpieczeństwa wewnętrznego 
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i zewnętrznego. Siły gwarantujące stabilność korzystania z praw własności są 
de facto jedynymi, które powinny zostać we władaniu państwa. Pozostałe sfery 
działalności powinny być w większym stopniu związane z funkcjonowaniem sił 
wolnego rynku, a nie sferą decyzji politycznych, będących odzwierciedleniem 
demokratycznego wyboru społeczeństwa4. 

Takie postrzeganie rzeczywistości może być związane ze współwystępującymi 
procesami, o których pisał Friedrich von Hayek. Państwo, dążąc do realizacji 
zasad sprawiedliwości społecznej, musi stworzyć instytucje zdolne te zasady 
wdrożyć w życie. W optyce austriackiego ekonomisty proces ten niezwykle 
często odbywa się z pogwałceniem praw jednostek przymuszanych do działań, 
których bez pośrednictwa państwa nie musiałyby wykonywać. Co więcej, być 
może bez przymusu państwa udałoby się stworzyć lepszą strukturę społeczną 
dzięki nieskrępowanej działalności jednostek, które widząc taką szansę, samo-
dzielnie doszłyby do wniosku, że dane zachowanie przyniesie im pożytek [Swift 
2010: 29]. Jednakże niezwykle trudno jest wyobrazić sobie sytuację, w której do 
porozumienia miałoby dochodzić w każdej, jednorazowej sprawie.

Pytaniem, które pozostaje otwarte, jest to, w jaki sposób skłonić, za pośred-
nictwem systemu demokratycznego, ludzi z niższych warstw społecznych, by 
zagłosowali przeciwko swojemu interesowi klasowemu. Rozwiązania mogą być 
dwojakie: rezygnacja z instytucji wyborów lub przekonanie wyborców o wspól-
nocie interesów. Pierwszy mechanizm został zastosowany w takich państwach, 
jak Chile, Indonezja, Turcja czy Ghana, gdzie na skutek ograniczenia wolności 
obywatelskich udało się zwiększyć zasięg oddziaływania rozwiązań rynkowych. 
Naomi Klein słusznie zauważa, że „na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego 
wieku nie było żadnego przykładu wielopartyjnej demokracji, która zdecydowała-
by się na radykalną wersję gospodarki rynkowej” [Klein 2009: 168]. W jaki zatem 
sposób można w państwie rozwiniętym skłonić ludzi nie tylko do neutralizacji 
aktywności politycznej w celu walki o własne interesy, ale również do świado-
mej akceptacji nowej polityki ekonomicznej? Przyczyn można doszukiwać się 
w niezwykle nośnej wizji libertarian, utożsamiających wolny rynek z narzędziem 
sprawiedliwości. Thomas Frank, amerykański publicysta, wyjaśnia ową sytuację 
za pomocą procesu określonego jako „konserwatywny backlash”, w wyniku 

4 Prymat wolnego rynku w myśli libertarian jest wszechobecny. Angielski biolog Les Levidow, 
analizując pomysły środowiska anglosaskich teoretyków myśli neoliberalnej w kontekście reformy 
szkolnictwa wyższego, doszedł do wniosku, że niebawem będziemy mieli do czynienia z postę-
pującą prywatyzacją usług uczelni publicznych, a następnie samych instytucji. Jest to związane 
z istotą libertariańskiej wizji rynku – „Dzisiejszy projekt neoliberalny anuluje wcześniejsze zbiorowe 
zdobycze, prywatyzując dobra publiczne, dotuje zyski za pomocą wydatków państwowych, osłabia 
ogólnokrajowe regulacje, usuwa bariery dla handlu, a tym samym intensyfikuje konkurencję na 
rynku globalnym. Dzieląc społeczeństwo na pojedynczych sprzedawców i nabywców, neoliberalizm 
wzmaga eksploatację zasobów ludzkich i naturalnych” [por. Levidow 2009: 248].
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którego udało się stworzyć sytuację umożliwiającą powrót idei dawno skazanych 
na zapomnienie i jednocześnie zaproponować przeniesienie sporów politycznych 
w inne rejony – zamiast spierać się o konkretne kwestie społeczno-gospodarcze, 
trzeba – w tej optyce – podejmować rozważania dotyczące fundamentów, waż-
nych dla każdego członka społeczeństwa5.

Powiązanie sfery wolności z zasadami wolnego rynku miało na celu stwo-
rzenie sytuacji, w której każdej jednostce z osobna przynależeć będzie możność 
podejmowania decyzji dotyczących własnej egzystencji [Friedman 2002: 8-10]. 
Milton Friedman deklaruje, że rola rynku powinna być znacznie uwypuklo-
na, a jego mityczna „ręka” ma stać się jedynym narzędziem sprawiedliwości. 
Jakakolwiek redystrybucja dokonywana przy udziale państwa staje się zatem 
wykluczona, ze względu na zaburzanie mechanizmów rynkowych, co może 
doprowadzić do ograniczenia sfery wolności jednostki. Jedynymi działaniami 
państwa w sferze gospodarowania, które dopuszcza Friedman, stają się regulo-
wanie podaży pieniądza, przeciwdziałanie monopolizacji rynków oraz, kluczowa, 
ochrona praw własności [Brighouse 2007: 119]. Największą trudność w tej optyce 
państwu z pewnością sprawić może walka z monopolami, co musi doprowadzić 
w konsekwencji do naruszenia praw własności. Jednakże z dzisiejszej perspek-
tywy można zaobserwować niebezpieczną tendencję, wynikającą z realizacji tej 
zasady, czyli brak działań prewencyjnych, a jedynie repartycyjne, mające miejsce 
po zaistnieniu szkód6. 

Powiązanie wolności politycznej z gospodarką rynkową niesie ze sobą okreś-
lone konsekwencje. Przede wszystkim zakłada nierówność w dostępie do dóbr, 

5 Thomas Frank dochodzi do wniosku, że była to zarówno przemyślana koncepcja polityczna, 
która miała stanowić odpowiedź na sukcesy państwa dobrobytu, jak też niezwykle nośna propozycja 
z zakresu sprawiedliwości retrybutywnej – „Ich wspaniali liderzy nigdy nie dotrzymają obietnic, 
więc ich furia rośnie i rośnie, a jednak co dwa lata ponownie wybiorą swych herosów na stano-
wiska, by dać im drugą, trzecią i dwudziestą szansę. Głosujesz, by zatrzymać aborcję; dostajesz 
obniżenie podatków dla najwyżej zarabiających. Głosujesz za tym, by nasz kraj ponownie stał 
się silny; dostajesz dezindustrializację. Głosujesz za tym, żeby przykręcono śrubę tym politycznie 
poprawnym profesorom; dostajesz uwolnienie cen elektryczności. Głosujesz za tym, by zrzucić 
rząd z naszych barków; dostajesz konglomeraty i monopol na wszystko, od mediów po pakowanie 
mięsa. Głosujesz za tym, by nie ugiąć się przed terrorystami; dostajesz prywatyzację ubezpieczeń 
społecznych. Głosujesz, by zadać cios elitom; otrzymujesz porządek społeczny, w którym bogactwa 
są skoncentrowane bardziej niż kiedykolwiek za naszego życia, w którym pracownicy zostają 
odarci z władzy, a dyrektorzy generalni i prezesi są nagradzani w sposób wręcz niewyobrażalny” 
[por. Frank 2008: 26.].

6 Trudność w przeciwdziałaniu monopolom w XXI w. wynika również z ugruntowanej pozycji 
rynkowej poszczególnych graczy, co przekłada się na zwiększone możliwości oddziaływania na 
decyzje polityczne zapadające na szczeblu rządowym i – coraz częściej – międzynarodowym. 
Przykładem mogą być kwestie związane zarówno z produkcją żywności, jak też (nie)kontrolowa-
ny dostęp do informacji w cyfrowym świecie i rola transnarodowych koncernów w zarządzaniu 
danymi użytkowników sieci WWW.
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która staje się wynikiem przyjęcia zasady pełnej wolności decydowania. Ponadto 
jednostki posiadające na własność środki, które miałyby stać się czynnikami 
decydującymi, byłyby uprzywilejowane również w znacznym stopniu na innym 
polu, w tym także w kwestii możności wywierania wpływu na decyzje polityczne. 
Trzecią kwestią jest ta, o której Milton Friedman pisze w kontekście domniema-
nej dystrybucji wolności, nie wyjaśniając, w jaki sposób dokonać sprawiedliwej 
dystrybucji kluczowej wartości, nie naruszając jednocześnie dóbr poszczególnych 
jednostek [Brighouse 2007: 124-125]. Tym samym dyskutowana koncepcja, 
tj. gospodarki rynkowej w wersji libertariańskiej, przedstawiana jest z punktu 
widzenia stanu pożądanego i przy braku odniesienia do sprzeczności, które jej 
wprowadzenie może spowodować. Marcin Król używa trafnego sformułowania 
„teologii gospodarczej” jako podkreślenie dogmatycznego charakteru dyskursu 
neoliberalnego w tym obszarze [Król 2005: 51]. Próby podjęcia efektywnej 
dyskusji ze zwolennikami świata, w którym wzrost gospodarczy jest i winien 
być nieograniczony, a państwo jest z założenia szkodliwą instytucją, której rola 
musi zostać ograniczona, są niezwykle trudne7.

Pojęcie równości w ujęciu libertariańskim odnosi się przede wszystkim 
do możliwości korzystania z praw, wynikających z posiadanych uprawnień, 
za którą to koncepcją mocno optował Robert Nozick8. Powstała jako przeciw-
waga dla dystrybutywnej teorii sprawiedliwości Johna Rawlsa i zakładała jej 
funkcjonowanie jako konsekwencję występowania państwa minimalnego [Rau 
2000: 187]. Warto zauważyć, że koncepcja uprawnień Roberta Nozicka nie 
zakłada powią zania owego modelu z praktyczną realizacją wizji. Co więcej, 
omawiany projekt państwa minimalnego nie jest przez Nozicka przedstawiany 
jako optymalny dla każdego społeczeństwa [Miklaszewska 1999: 155]. Mamy 
zatem do czynienia z bardziej utopijną koncepcją aniżeli teoria bezstronności  
Johna Rawlsa.

Dla lepszego zrozumienia projektu Roberta Nozicka kluczowe staje się doko-
nanie rozróżnienia na uprawnienia przysługujące należnie i uzyskane bezprawnie, 
zgodnie z zasadami:

7 Należy dostrzec również niezwykłą aktywność środowiska libertarian w pozyskiwaniu środ-
ków i tworzeniu organizacji sprzyjających krzewieniu idei wolnego rynku. Można tutaj wspomnieć 
o działalności amerykańskich think-thanków Cato Institute (www.cato.org) i Reason Fundation 
(www.reason.org), a w Polsce – Centrum im. Adama Smitha („Misją Centrum im. Adama Smitha 
jest badanie gospodarki i działanie na rzecz wolnego rynku, budowanego na fundamencie wol-
ności i moralności oraz wolnego i odpowiedzialnego społeczeństwa”, www.smith.org.pl) i Forum 
Obywatelskiego Rozwoju („Celem Forum Obywatelskiego Rozwoju jest zmiana świadomości 
Polaków oraz obowiązującego i planowanego prawa w kierunku wolnościowym”, www.for.org.pl). 

8 Robert Nozick (1938-2002) – amerykański filozof, zwolennik koncepcji państwa minimalne-
go. W swoich pracach podkreślał wielkie znaczenie praw jednostki dla zapewnienia sprawiedliwości 
całemu społeczeństwu. 
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1) „osoba, która nabywa udział w sposób zgodny z zasadą sprawiedliwości 
nabywania, jest uprawniona do posiadania tego udziału,

2) osoba, która w sposób zgodny z zasadą sprawiedliwości transferu, nabywa 
udział od kogoś, kto jest uprawniony do posiadania tego udziału, jest uprawniona 
do posiadania tego udziału,

3) nikt nie jest uprawniony do posiadania udziału z wyjątkiem tych, którzy 
weszli w jego posiadanie na mocy (wielokrotnego) zastosowania zasad 1 i 2” 
[Nozick 1999: 183].

Wyraźnie widać, że rozstrzyganie o sprawiedliwości zgodnie z powyższymi 
regułami niesie ze sobą konsekwencje w postaci zarówno wyznaczenia modelu 
postępowania, zgodnie z którym podejmowano działania w przeszłości, jak 
również stworzenia schematu możliwych do podjęcia kroków w nachodzącej 
przyszłości. Robert Nozick, wiążąc kategorię sprawiedliwości z uprawnieniami 
do dóbr, stworzył niezwykle skomplikowany system transakcji dwustronnych, 
w które państwo nie powinno ingerować, nakładając na prywatną działalność 
podatki, za pośrednictwem których dokonywana jest następnie dystrybucja9. 
Jednakże sprowadzenie kwestii sprawiedliwości do aktu dwustronnego transferu 
musi być związane z respektowaniem praw innych jednostek, które w sposób 
bezpośredni nie uczestniczą w konkretnej wymianie, jak też próbą podjęcia starań, 
by ograniczyć wpływy osób dysponujących bardzo rozproszonymi uprawnieniami, 
ale jednocześnie mających znaczny udział w przypadku danego, ograniczone-
go dobra. Bez odpowiedzi pozostaje zatem pytanie, w jaki sposób umożliwić 
nabywanie uprawnień do surowców naturalnych, których zasoby w niedalekiej 
przyszłości ulegną wyczerpaniu, czy kwestia rozwiązania problemu patentowania 
własności intelektualnej.

Optując za ustanowieniem państwa minimalnego, reprezentowanego niejako 
przez instytucje ochrony, Nozick kreśli wizję narastającego ryzyka wystąpienia 
procesów, których koszty będą zbyt duże, oraz – co również niezwykle istotne – 
staną się niemożliwe do przypisania konkretnym sprawcom. Dlatego też musi 
zostać ustalona lista procedur, które wyznaczą kanon dopuszczalnych działań. 
Wszystkie inne, będące poza ustaleniami, należy potraktować jako niesprawie-
dliwe i tym samym niedopuszczalne w państwie minimalnym [Przychodzień 
2010: 238]. Zakazy i nakazy, wynikające wprost z listy procedur muszą być 
związane z przyjętą przez ogół zasadą uprawnień – bezpieczeństwo staje się zatem 
naczelnym kryterium postrzegania sprawności państwa, co może doprowadzić do 

9 Robert Nozick przyrównuje system podatkowy do feudalizmu, przedstawiając podatnika 
jako pańszczyźnianego chłopa, który kilka dni w tygodniu musiał pracować na rzecz swojego 
pana. Podobnie ma działać państwo, zabierając część przychodu i bez pytania o cel przeznaczenia 
wydatkując środki [por. Miklaszewska 1999: 41-42]. 
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sytuacji, w której niejako obok siebie będą współwystępować instytucje publiczne 
i prywatne, dążące do zaprowadzenia sprawiedliwości, ale opierając się na tym 
samym katalogu praw. Nie można zatem ustanowić pewnych zabezpieczeń, które 
chroniłyby interesy wszystkich, a jedynie tych, których Nozick określa jako 
„upośledzonych” [Nozick 1999: 110-111]. 

Najważniejszym problemem, przed jakim staje próba wdrożenia w życie 
libertariańskiego modelu sprawiedliwości, jest zerwanie na dłuższą metę z za-
sadami spójności społecznej, czego w dłuższym okresie nie jest w stanie wy-
trzymać żadne współczesne państwo [Gray 2001: 426]. Konsekwencje, takie jak 
pogłębiające się nierówności społeczne, prymat jednostki nad społeczeństwem 
w wielu sferach życia społecznego czy też upadek publicznej sfery usług, od-
bijają się negatywnie na funkcjonowaniu poszczególnych obywateli. Zatem 
również tych, którzy w początkowej fazie byli lub nadal są zwolennikami tej  
koncepcji10. 

Idea solidarności społecznej według libertarian nie ma większego znacze-
nia, a niekiedy bywa wręcz szkodliwa. Kryzys państwa opiekuńczego sprzyjał 
upowszechnieniu trzech głównych osi dyskursywnych, które stanowią punkt 
odniesienia w wielu bieżących dyskusjach politycznych. Libertarianie uważali, 
że państwo opiekuńcze:

1) kosztuje zbyt dużo,
2) prowadzi do wynaturzeń,
3) jest niewydajne [Zamorska 2004: 166-168].
Przeciwnicy koncepcji państwa opiekuńczego zauważają, że koszty działań 

podejmowanych przez państwo są niewspółmierne do uzyskanych efektów. 
Co więcej, hojność programów społecznych prowadzić może do wynaturzeń 
całego systemu. W tej optyce państwo powinno ograniczać swoje działania 
również ze względu moralnego, gdyż zwiększanie zakresu pomocy socjalnej 
może prowadzić do stworzenia modelu społecznej bezradności. Ostatecznym 
argumentem na rzecz porzucenia koncepcji państwa opiekuńczego staje się jego 
krańcowa niewydajność – wszystkie działania podejmowane przez państwo 
zdecydowanie lepiej może zrealizować obywatel przy współudziale sektora  
prywatnego.

10 John Gray słusznie zauważa, że koncepcja państwa minimalnego, postulowana przez Roberta 
Nozicka i w ślad za nim innych libertarian, nie ma oparcia w realiach gospodarczych państwa. 
Jeżeli państwo ma zapewniać jednostkom wolność, nawet w przypadku znacznego ograniczenia 
swoich działań, musi dysponować środkami finansowymi, które pozwolą na efektywną politykę 
bezpieczeństwa. Jedyną możliwością utrzymania sił porządkowych przez państwo jest nałożenie na 
obywateli podatku przez instytucję monopolistyczną, jaką jest państwo. Zatem nie tylko dochodzi do 
łamania naturalnych praw jednostek, ale również do przetargów politycznych o poziom fiskalizmu 
w danym państwie [por. Gray 1994: 95].
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3. Neoliberalna emanacja libertarianizmu

Politycznym dziedzictwem libertariańskiej koncepcji sprawiedliwości jest ustano-
wienie swoistego monopolu na posługiwanie się kategorią wolności11. Można ten 
mechanizm porównać do prostego chwytu retorycznego – jeżeli ktoś występuje 
przeciwko naszemu dogmatowi, staje w jednym szeregu z osobami występującymi 
przeciwko wolności jako naczelnej wartości oraz instytucji wolnego rynku [Sza-
haj 2012: 46-47]. Upraszczanie schematów myślowych służy przede wszystkim 
nakreśleniu pola dyskusji oraz ugruntowaniu w danym dyskursie idei naczelnych, 
które stają się swoistymi aksjomatami. Trzeba zgodzić się z Andrzejem Szahajem, 
że osoba przeciwna takiej organizacji życia gospodarczego i społecznego nie 
musi być zwolennikiem komunizmu czy nawet socjalizmu – w obrębie kapita-
lizmu znajduje się przecież wiele innych modeli, efektywnie wdrażanych m.in. 
w Niemczech, Francji czy też w krajach skandynawskich [Szahaj 2012: 47].

Neoliberalizm stał się emanacją libertariańskiej koncepcji sprawiedliwości 
w obszarze systemu gospodarczo-społecznego [Walicki 2013: 326]. Istotne staje 
się spostrzeżenie, że bez filozoficznej koncepcji niemożliwe stałoby się tak łatwe 
i szybkie wdrożenie nowego modelu w obrębie systemu – świata, nawiązując do 
słynnej koncepcji Immanuela Wallersteina. Idea wymyślona w centrum zaczęła 
przenikać na peryferie. W ciągu zaledwie dwóch dekad katalog zasad, zgodny 
z duchem neoliberalizmu, stał się bezspornym przedmiotem działań najważniej-
szych instytucji międzynarodowego życia gospodarczego – Banku Światowego 
i Międzynarodowego Funduszu Walutowego [Colás 2009: 129], a niepośledni 
wkład w rozwój nowego systemu wnieśli Ronald Reagan oraz Margaret Thatcher, 
którzy stali się swoistymi ikonami neoliberalizmu [Szahaj 2012: 10-11]. 

Obecność nowych idei w dyskursie politycznym na początku lat 80. ubiegłego 
wieku nie może dziwić. Stany Zjednoczone oraz Wielka Brytania zdecydowały 
się wprowadzić reformy, które miały wyznaczyć kanon dostępnych działań 
i projektów dla całego zachodniego świata. Było to o tyle istotne, że wcześniej 
dokonywane próby odbywały się przede wszystkim w państwach niedemokra-
tycznych, gdzie gwarantem wdrożenia nowego modelu było wojsko, które siłą 
było w stanie powstrzymać lub nawet zlikwidować jakiekolwiek protesty spo-
łeczne. W jaki zatem sposób udało się przekonać społeczeństwo, składające się 
z wielu różnych grup o przeciwstawnych interesach, by opowiedziało się za 
wprowadzeniem rozwiązań sprzecznych nie tylko z dotychczasowym porządkiem, 

11 Marcin Król słusznie zauważa, że „neoliberałowie w swym traktowaniu gospodarki stanowią 
zagrożenie dla liberalizmu, bo w ostatecznym rachunku ich celem nie jest wolność jednostki, lecz 
wzrost gospodarczy. Według nich, wolność w sferze gospodarczej musi być osiągana, jeśli trzeba, 
nawet kosztem innych wolności” [Król 2005: 52].
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ale również przekreślających aspiracje społeczne gorzej usposobionych oraz 
wyznaczających zupełnie nowy sposób rozumienia polityki społecznej państwa?

Oba przypadki, tj. Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, łączy cecha 
szczególna – wdrożenie innowacyjnego modelu gospodarczego zostało utożsa-
mione z silnym przywództwem politycznym [Gray 1994: 56]. Nowy porządek 
jest bezpośrednio powiązany z formułowaniem odpowiedzi na kryzys gospodar-
czo-społeczny, występujący w polityce wewnętrznej i zewnętrznej. Politykom 
prawicy udało się stworzyć koncepcję, w której zanegowali dalszą kontynuację 
państwa dobrobytu. Wskazali zupełnie odmienne priorytety przyszłego rozwoju 
gospodarczego, zgodnie z którymi powinny rozwijać się społeczeństwa. Posta-
wienie na piedestale nowych umiejętności i wartości, tj. kultu bogacenia się, 
utożsamienia indywidualnego sukcesu z pracą jednostki, a także odrzucenie war-
tości dodanej dużych grup społecznych (tych, które swym zasięgiem wykraczają 
poza najbliższe otoczenie w Stanach Zjednoczonych lub też rodzinę w przypadku 
Wielkiej Brytanii) przyniosło dalekosiężne zmiany [Jamróz 2004: 158].

Stany Zjednoczone, będące w geopolitycznym sporze w ramach zimnej wojny 
z blokiem państw socjalistycznych, miały decydujący wpływ na sposób funkcjo-
nowania systemów gospodarczych państw kapitalistycznych. Należy zauważyć, 
że znaczna rola państwa w kontekście stwarzania możliwości rozwoju i zabezpie-
czenia ładu społecznego w przypadku północnoamerykańskiego hegemona rzadko 
kiedy spotykała się z powszechną akceptacją. Paradoksalnie dwa wielkie projekty 
społecznej transformacji, tj. New Deal prezydenta Franklina Delano Roosvelta 
i New Society Lyndona Johnsona są uznawane za te, które stworzyły wielu 
Amerykanom szansę na lepsze życie [Lubowski 2007: 50]. Jednakże obecność 
w amerykańskiej kulturze politycznej mitu wolności, rozumianej jako ponoszenie 
odpowiedzialności przez jednostki za własny los, stwarza grunt pod obecność 
polityków i organizacji, głoszących hasła wprost wynikające z libertariańskiej 
wizji porządku społecznego.

Ronald Reagan wygrał wybory w 1980 r., podkreślając chęć powrotu do 
konserwatywnych korzeni w sferze wartości oraz zmniejszenie obecności pań-
stwa w sferze gospodarki, co zostało dobrze przedstawione w marketingowym 
sloganie: „Przywrócić Ameryce jej wielkość” [du Vall 2011: 138]. Prawdziwym 
wyzwaniem stało się zniwelowanie deficytu budżetowego, powstałego w wyniku 
pogarszającej się koniunktury gospodarczej. Zaimplementowany model rozwoju 
był zgodny w swych zamierzeniach z neoliberalną wizją rzeczywistości, choć 
nie tak drastyczny, jak ten zaproponowany i zrealizowany wcześniej np. w Chile. 
Celem Ronalda Reagana w polityce wewnętrznej stało się stworzenie sytuacji, 
w której w wyniku zmniejszających się obciążeń fiskalnych (m.in. obniżenie 
podatków dochodowych) wpływy do budżetu zaczną rosnąć, a deficyt budżetowy 
zostanie zlikwidowany. Miało się tak stać w wyniku realizacji postulatu zwrócenia 
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obywatelom ich środków do wyłącznego rozporządzenia. Zmniejszając podatki, 
liczono na wzrost konsumpcji oraz szybszy wzrost gospodarczy, a także spadek 
bezrobocia. Model rozwoju gospodarczego, który w literaturze ekonomicznej repre-
zentuje tzw. ekonomia podaży, w świecie polityki został nazwany „reaganomiką” 
[du Vall 2011: 143]. Analizując dane gospodarcze z okresu sprawowania funkcji 
prezydenta przez Ronalda Reagana, widać wyraźnie, że tego celu nie udało się 
osiągnąć – co więcej, w trakcie dwóch kadencji deficyt wzrósł z 33% PKB w roku 
1981 do 55% PKB w roku 1988. Również w liczbach bezwzględnych nastąpił 
wzrost zadłużenia – z biliona do około czterech bilionów dolarów. Dlatego też 
zmniejszenie obciążeń podatkowych nie sprzyjało równoważeniu budżetu pań-
stwa, a przede wszystkim spowodowało zwiększenie akumulacji kapitału wśród 
najzamożniejszej elity, która, co oczywiste, plan Reagana zdecydowanie poparła 
[Kozłowski 2008: 279]. 

Na dwuznaczność sytuacji wskazuje Kevin Philips, przytaczając dane, że 
„w czasach Reagana jeden procent najbogatszych powiększył stan posiadania 
z 22 do 39 procent dochodów wszystkich Amerykanów. Do połowy lat dziewięć-
dziesiątych ten sam górny jeden procent zgarnął 70 procent wzrostu wszystkich 
dochodów w ciągu dwóch dekad” [Phillips 2007: 69-70]. Zwiększający się 
w latach 80. XX w. deficyt budżetowy stanowił zatem efekt polityki sprzyjającej 
dobrze sytuowanym Amerykanom, którzy jeszcze zostali dodatkowo uprzywi-
lejowani. Sytuację budżetową udało się naprawić dopiero w trakcie kadencji 
Billa Clintona. Można pokusić się o wniosek, że program reform gospodarczych, 
realizowanych przez polityków sprzyjających rozwiązaniom neoliberalnym, został 
częściowo wdrożony w życie i na kanwie jego nieadekwatności do sytuacji pań-
stwa rozwiniętego podjęto próbę powrotu do realizacji sprawdzonych pomysłów, 
odwołujących się do nowej wersji państwa opiekuńczego12. Jednakże pełny zwrot 
był już niemożliwy – idee niskich  podatków oraz ograniczenie redystrybucyjnej 

12 Należy zauważyć, że była ona zupełnie inaczej postrzegana przez partie głównego nurtu. 
O ile w Partii Demokratycznej kwestia równości była niezwykle często dyskutowana i podnoszona 
przez polityków z lewego i prawego skrzydła partii, to w Partii Republikańskiej mieliśmy do 
czynienia z formalnym odrzuceniem adekwatności pojęcia równości, co dobrze pokazują słowa 
neokonserwatysty Pata Buchanana, doradcy George’a W. Busha, który przyrównał „politykę 
równości” do oręża jednych przeciw drugim: „Stworzyliśmy monstrualnie rozbudowane państwo 
opiekuńcze, ale procent ludzi żyjących poniżej progu ubóstwa od 40 lat wcale się nie zmniejsza. 
Połowę ludności zwolniliśmy z płacenia podatku dochodowego, a trzy czwarte tego brzemienia 
złożyliśmy na barki dziesięciu procent najbardziej utalentowanych osób. Mimo to nie zdołaliśmy 
zlikwidować nierówności ekonomicznych i majątkowych i dopóki pozostaniemy wolnym narodem, 
tego nie uczynimy. Co więcej, im bardziej zaczyna dominować gospodarka, której fundamentem 
jest szeroko rozumiana wiedza, a nie praca fizyczna, nierówności te będą się powiększały. Aby 
stworzyć społeczeństwo egalitarne, które istnieje w umysłach ideologicznych doktrynerów, uni-
cestwiamy cudowny kraj” [por. Buchanan 2013: 196].
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funkcji państwa zostały zaakceptowane przez obie największe partie polityczne 
[Barber 2007: 107].

Realizacja reaganomiki w Stanach Zjednoczonych spowodowała uruchomienie 
mechanizmów gospodarczych, które przełożyły się na pogorszenie sytuacji gorzej 
uposażonych obywateli. Większe uelastycznienia rynku pracy oraz pojawienie 
się na międzynarodowym rynku wielkich graczy, którzy rywalizowali ze Stanami 
Zjednoczonymi przede wszystkim niskimi kosztami pracy, spowodował odpływ 
stabilnych miejsc zatrudnienia w przemyśle. Jednocześnie powiększała się liczba 
pracowników zatrudnionych w sektorze usług, lecz byli oni gorzej zabezpieczeni 
pod względem socjalnym m.in. w kwestii ubezpieczenia zdrowotnego. Zablo-
kowano również wzrost wynagrodzeń – coraz większej rzeszy pracowników 
można było płacić coraz mniej, co znalazło potwierdzenie w udziale płac w PKB, 
który w pierwszej dekadzie XXI w. spadł do poziomu notowanego wcześniej 
bezpośrednio po II wojnie światowej [Lubowski 2007: 284].

Wielka Brytania od II wojny światowej była stawiana za wzór egalitarnego 
konsensusu, będącego udziałem wszystkich liczących się sił politycznych13. Zarów-
no konserwatyści, jak też laburzyści uznawali przewodnią rolę państwa w prze-
ciwstawianiu się nierównościom społecznym. W trakcie kampanii wyborczej do 
parlamentu w 1951 r. przywódca konserwatystów Winston Churchill w bezpośredni 
sposób przyswoił pomysły lewicy, postulując m.in. budowę jeszcze większej liczby 
mieszkań socjalnych oraz obiecał dążyć do zwiększenia pomocy społecznej dla 
najuboższych14. Tym samym Brytyjczycy, po sukcesie reform Partii Pracy, dokony-
wali wyboru spośród dwóch prospołecznych projektów. Co ważne, ponadpartyjny 
konsensus pod nazwą „butskellizmu”15 przetrwał aż do lat siedemdziesiątych. 

Pogorszenie sytuacji gospodarczej, związane z nieudanymi próbami odpo-
wiedzi na globalne szoki naftowe, oraz załamanie popytu na brytyjskie produkty 
poza granicami królestwa doprowadziło do wydarzeń, które zostały określone jako 
„zima niezadowolenia” [Mroczkowski 2013: 24]. Związki zawodowe, protestując 

13 Andrzej Walicki akcentuje szczególną rolę współczesnej myśli liberalnej w formowaniu 
owego porozumienia, które objęło najważniejsze siły polityczne: „Nie dałaby więc sobie rady bez 
Keynesa i Beveridge’a, bez długiej, rozłożonej na etapy, wewnętrznej ewolucji myśli liberalnej, 
uwieńczonej przekształceniem wolnorynkowego utylitaryzmu i cenzusowego ograniczenia demo-
kracji w «nowy liberalizm», demokratyczny i socjalny” [Walicki 2013: 386].

14 Również w polityce społecznej, realizowanej przez rząd Winstona Churchilla w latach 
1951-1955, można zaobserwować wyraźną akceptację dla dotychczasowego dorobku wcześniejszych 
gabinetów. Tomasz Sylwiusz Ceran pisze nawet o znamiennym zwrocie w dyskursie politycznym, 
którego dokonali konserwatyści, którzy nie tylko zaakceptowali politykę poprzedników, ale uwa-
żali ją w dużej części za swoją własną, twierdzili, że „państwo opiekuńcze jest tak samo naszym 
dziełem! oraz Nie jesteśmy politycznymi dziećmi leseferyzmu” [por. Ceran 2008: 29].

15 Nazwa nawiązuje do nazwisk Raba Butlera oraz Hugh Gaitskella, kanclerzy skarbu w ga-
binetach konserwatystów oraz laburzystów.
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przeciwko projektowi równoważenia budżetu przez rząd laburzystów, wystąpiły 
przeciwko swoim politycznym partnerom. Rozłam, który powstał w Partii Pracy, 
skrzętnie wykorzystali konserwatyści, którzy dokonali ideologicznej przebudowy 
swojego programu. Wystąpienie Keitha Josepha, ministra szkolnictwa i nauki 
w rządzie Margaret Thatcher, jest symbolicznym zarysowaniem owych zmian. 
W słynnej mowie z Sheffield w 1984 r. przedstawił podstawy programu i spo-
sób realizacji reform [Joseph 1984: 133-135]. Celem edukacji publicznej nie 
powinno być dbanie o wyrównywanie szans, a możliwie najbardziej efektywne 
przygotowanie przyszłych pracowników na rynek pracy. Plan ma zostać zreali-
zowany poprzez głęboką zmianę systemową, polegającą na podziale obowiązków 
pomiędzy zdecentralizowany system szkolnictwa oraz wzrastającą rolę rodziców. 
Pomysł ten został zaczerpnięty w bezpośredni sposób z ideologicznej bazy, 
zgodnie z którą państwo nie może odpowiadać za porażki lub sukcesy własnych 
obywateli, gdyż naczelną zasadą winno stać się powstrzymywanie działalności 
instytucji publicznych w sytuacji, w której mogą je wyręczyć inne podmioty – 
w brytyjskim modelu przede wszystkim rodzina [Ceran 2008: 66]. 

Warto podkreślić, że takie postrzeganie rzeczywistości edukacyjnej dopro-
wadziło do znacznego pogłębienia nierówności w dostępie do edukacji, nie 
tylko na poziomie wyższym, związanego ze znacznymi opłatami za studia, ale 
również w przypadku szkół dostarczających wykształcenie niższego poziomu. 
Rodzice z klasy średniej, chcąc uzyskać najlepszą jakościowo usługę, dbali o to, 
by ich podopieczni uczyli się w jak najlepszych szkołach. Problem polegał na 
tym, że przy okazji tworzenia podziału na szkoły zapewniające lepszą i gorszą 
jakość, stopniowo przestał działać system pomocy dla rodzin w gorszej sytuacji 
materialnej, przez co osoby pochodzące z biedniejszych dzielnic zmuszone zostały 
do uczęszczania do słabszych szkół, co przekładało się na ich późniejsze sukcesy 
w życiu zawodowym [Ceran 2008: 113]. 

Podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, również w Zjednoczonym Królestwie 
doszło do znacznego spłaszczenia struktury podatków dochodowych – do roku 
1988 obniżono najwyższy próg z 83% do 40%, jednocześnie podwyższając dwu-
krotnie podatek konsumpcyjny, czego skutkiem stał się wzrost zamożności klasy 
najwyższej oraz sektora finansowego [Mroczkowski 2013: 24]. Powiększającą się 
z każdym rokiem dziurę budżetową próbowano wypełnić pieniędzmi, pozyskany-
mi z prywatyzacji przedsiębiorstw publicznych. Sam proces wyprzedaży majątku 
narodowego spotkał się z reakcją ze strony związków zawodowych, których opór 
był niezwykle silny. Należy przypomnieć, że przedstawiciele świata pracy wal-
czyli nie tylko o swoje miejsca w strukturze zatrudnienia, lecz także o własność 
publiczną. Prywatyzacja całych sektorów usług, w tym wodociągów czy zakła-
dów energetycznych, doprowadziła nie do zakładanego przez  konserwatystów 
wykreowania „społeczeństwa właścicieli”, lecz do przeniesienia władzy nad 
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gospodarką do sektora finansowego, którego emanacją stało się londyńskie City. 
Dekada rządów Margaret Thatcher przyniosła znaczne przesunięcie w strukturze 
PKB – rola przemysłu z każdym kolejnym rokiem malała na rzecz sektora usług. 
Tym samym pewniejsze miejsca pracy w sferze wytwórstwa zostały zastąpione 
tymczasowymi formami zatrudnienia. Wystarczy przypomnieć, że współczynnik 
Giniego w omawianym okresie wzrósł o rekordową wartość – z 0,25 do 0,34! 
Co istotne, schemat brytyjski z lat 80. został w latach późniejszych wdrożony 
m.in. w krajach Europy Wschodniej16.

4. Zakończenie

Warto zastanowić się zatem, czy aby model aktualnie preferowany przez mię-
dzynarodowe instytucje finansowe, m.in. Międzynarodowy Fundusz Walutowy 
i Bank Światowy, w stosunku do krajów pragnących przystąpić do światowego 
centrum nie ma na celu realizacji polityki międzynarodowej, uprzywilejowującej 
państwa rozwinięte. Walden Bello, analizując strategię rozwoju przemysłu żyw-
nościowego w państwach Globalnej Północy, przedstawia niepokojące wnioski. 
Przed pełnym objawieniem w 2008 r. kryzysu finansowego w latach 2006-2008 
świat był areną gwałtownych starć, wynikających z niemożności zakupu taniej 
żywności. W wyniku umożliwienia handlu na skalę światową dobrami pierwszej 
potrzeby, ich ceny sukcesywnie rosły, gdyż na rynkach finansowych dostępny 
był tani kapitał, dla właścicieli którego nie miało większego znaczenia, czy in-
westują na rynku derywatów w Stanach Zjednoczonych, czy na rynku towarów 
żywnościowych: 

Kapitał uznaje żywność, wyżywienie i biopaliwa za zmienne na mapie obszarów inwestycyj-
nych, zaś o alokacji inwestycji decyduje dla niego stopa zysku. Zaspokojenie rzeczywistych 
potrzeb globalnej większości jest dla niego drugorzędne, jeśli w ogóle podlega jakimkolwiek 
kalkulacjom. Dla krytyków kapitalistycznego rolnictwa oznacza to dewaluację i postawienie 
na głowie rzeczywistych stosunków społecznych, stających się abstrakcyjnymi stosunkami 
wymiany – znanej także jako standaryzacja – co stanowi clue kryzysu współczesnego systemu 
żywnościowego” [Bello 2011: 32].

16 W 1988 r. Janusz Lewandowski, wywodzący się ze środowiska gdańskich liberałów, pisał: 
„neoliberalizm nie ma swojej ortodoksji. Jest to niesekciarski, otwarty styl myślenia. Stanowi raczej 
propozycję światopoglądu i postawy aniżeli doktrynę. Zgodne wśród środowiska neoliberałów 
wskazanie na angielskich Wigów jako czyste źródło liberalnej mądrości oznacza wybór «ostroż-
nych» zasad politycznych i niechęć do absolutyzowania swych racji [...] Ponad różnicami góruje 
wśród neoliberałów zaufanie do kreatywnej i dobroczynnej mocy wolności, uznanie indywidualnej 
swobody kształtowania swego losu i indywidualnej odpowiedzialności za niezrównaną siłę twórczą 
w historii” [Lewandowski 2013: 17-18].
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Obecnie zdajemy sobie sprawę z faktu, że znaczna nierówność występująca 
pomiędzy sferami życia społecznego, dająca się zaobserwować w prymacie 
gospodarki nad polityką, może skutkować cyklicznymi kryzysami i dawać pod-
stawy do tworzenia negatywnych zjawisk społecznych [Jakóbik 2012: 58]. Wizja 
przedstawiona w dziełach wybitnych libertarian została przeformułowana zgodnie 
z potrzebami elit gospodarczych i wykorzystana do jeszcze większej akumulacji 
kapitału [Walicki 2013: 409]. Idea, w której wszechmocny rynek odpowiada za 
rozdział dóbr, doprowadziła do wytworzenia społeczeństwa dwóch prędkości. 
Zwycięzcy i przegrani są zmuszani do niesprawiedliwego konkurowania o dobra, 
przy pełnej świadomości, że prawie cała pula trafi do tych pierwszych. Ponadto 
w XXI w. doskonale widać, że wpływ owych „zwycięzców” na sferę polityki jest 
znaczny i można postawić pytanie: czy proces alienacji elit, występujący zarówno 
w Europie Środkowo-Wschodniej, jak też w innych częściach świata, będzie 
dalej postępował, czy też poszczególne społeczeństwa będą w stanie na gruncie 
politycznym sformułować projekt nowego, bardziej sprawiedliwego porządku, 
który w historii ludzkości przybierał już rozmaite formy – od roosveltowskiego 
„New Deal” po brazylijskie „Fome Zero”.

Literatura

Amin S., 2007, Wirus liberalizmu, Warszawa: Książka i Prasa.
Barber B., 2007, Jak demokraci przegrali Amerykę, w: A. Domosławski (red.), Ameryka zbunto-

wana, Warszawa: Świat Książki, 13-36.
Bello W., 2011, Wojny żywnościowe, Warszawa: Książka i Prasa.
Brighouse H., 2007, Sprawiedliwość, Warszawa: Key Concepts.
Buchanan P.J., 2013, Samobójstwo supermocarstwa. Czy Ameryka przetrwa do 2025 roku?, 

Wrocław: Wektory.
Ceran T.S., 2008, Thatcheryzm jako doktryna społeczno-polityczna, Toruń: Wydawnictwo Adam 

Marszałek.
du Vall M., 2011, Neokonserwatyzm w Stanach Zjednoczonych. Od Żywotnego Centrum do epoki 

Reagana, Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.
Colás A., 2009, Neoliberalizm a globalizacja i stosunki międzynarodowe, w: A. Saad-Filho, 

D. Johnston (red.), Neoliberalizm przed trybunałem, Warszawa: Książka i Prasa, 117-132.
Frank Th., 2008, Co z tym Kansas? Czyli opowieść o tym, jak konserwatyści zdobyli serce Ameryki, 

Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
Friedman M., 2002, Capitalism and Freedom. Fortieth Anniversary Edition, Chicago: University 

of Chicago Press.
Gray J., 1994, Liberalizm, Kraków: Znak.
Gray J., 2011, Po liberalizmie, Warszawa: Aletheia. 
Hardy J., 2010, Nowy polski kapitalizm, Warszawa: Książka i Prasa. 
Jakóbik W., 2012, Neoliberalizm a światowy kryzys gospodarczy, Prace i Materiały Instytutu 

Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej, nr 88: 41-62.
Jamróz A., 2004, Między liberalizmem socjalnym a neoliberalizmem. O ewolucji powojennego 

liberalizmu, w: E. Olszewski, Z. Tymoszuk (red.), Ideologia, doktryny i ruch polityczny współ-
czesnego liberalizmu, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 151-164.



134 Grzegorz Haber 

Joseph K., 1984, Speech at the North of England Education Conference, Sheffield, on 6 January, 
Oxford Review of Education, Vol. 10, No. 2: 137-146.

Kelly P., 2007, Liberalizm, Warszawa: Key Concepts.
Klein N., 2009, Doktryna szoku, Warszawa: Muza.
Kozłowski S.G., 2008, Ameryka współczesna. Pejzaż polityczny i społeczno-gospodarczy, Lublin: 

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Król M., 2005, Bezradność liberałów, Warszawa: Prószyński i S-ka.
Levidow L., 2009, Neoliberalne plany dla szkolnictwa wyższego, w: A. Saad-Filho, D. Johnston 

(red.), Neoliberalizm przed trybunałem, Warszawa: Książka i Prasa.
Lewandowski J., 2013, Liberalizm a współczesność, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Eko-

nomicznego we Wrocławiu.
Lubowski A., 2007, Kontuzjowane mocarstwo. Siła i słabość Ameryki, Warszawa: Świat Książki. 
Miklaszewska J., 1999, Libertariańska teoria państwa, w: J. Miklaszewska (red.), Liberalizm 

u schyłku XX wieku, Kraków: Meritum.
Mroczkowski K., 2013, Zardzewiała Dama, Nowy Obywatel, nr 10: 22-29.
Nozick R., 1999, Anarchia, państwo, utopia, Warszawa: Aletheia.
Phillips K., 2007, Ropa, pan Bóg i mamona, w: A. Domosławski (red.), Ameryka zbuntowana, 

Warszawa: Świat Książki, 121-134.
Przychodzień M., 2010, Koncepcja umowy społecznej w filozofii Roberta Nozicka, w: Z. Rau, 

M. Chmieliński (red.), Umowa społeczna i jej krytycy w myśli politycznej i prawnej, War-
szawa: Scholar.

Rau Z., 2008, Zapomniana wolność. W poszukiwaniu historycznych podstaw liberalizmu, Warszawa: 
Scholar.

Rau Z., 2010, Liberalizm: zarys myśli politycznej XIX i XX wieku, Warszawa: Aletheia.  
Swift A., 2010, Wprowadzenie do filozofii politycznej, Kraków: Wydawnictwo WAM.
Szahaj A., 2012, Liberalizm, wspólnotowość, równość, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika.
von Mises L., 2004, Liberalizm w tradycji klasycznej, Kraków: Arcana.
Walicki A., 2013, Od projektu komunistycznego do neoliberalnej utopii, Kraków: Universitas.
www.for.org.pl [dostęp: 16.02.2018].
www.smith.org.pl [dostęp: 16.02.2018].
Zamorska K., 2004, Perspektywy państwa opiekuńczego we współczesnym liberalizmie, w: E. Ol-

szewski, Z. Tymoszuk (red.), Ideologia, doktryny i ruch polityczny współczesnego liberalizmu, 
Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 165-178. 

Libertarian Justice Model as Example of Value Management  
in Western Hemisphere

Summary. The article presents the way of formulating the libertarian concept of justice based on 
a change in the perception of the basic values of freedom and equality. The management of values 
by changing their original meaning was one of the key elements in the system transformation of 
politics, society and economy after World War II. Attention was drawn to the theoretical differences 
of the original concepts and their practical emanations in the United States, the United Kingdom 
as well as Central and Eastern Europe.

Keywords: libertarianism, liberalism, justice, United Kingdom, United States
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Ewolucja stanowiska  
Wysokiego Przedstawiciela Unii  

do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa – 
analiza prawno-instytucjonalna1

Streszczenie. Celem artykułu jest analiza rozwoju kompetencji nadanych Wysokiemu Przedsta-
wicielowi Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz relacji, jakie powstały 
między nim a innymi organami Unii Europejskiej. W pierwszej części artykułu przedstawiona 
została ewolucja prawodawstwa unijnego odnoszącego się do WPZiB, druga natomiast omawia 
podział kompetencji w tym zakresie. Analizie poddanych zostało pięć traktatów, w tym traktat 
konstytucyjny, który choć nie został obowiązującym aktem prawa pierwotnego UE, dał podstawy 
znaczącej zmianie uprawnień przyznanych analizowanemu organowi w traktacie lizbońskim. 
W analizie instytucjonalnej uwzględniono cztery główne instytucje UE: Radę Europejską, Radę 
Unii Europejskiej, Komisję Europejską oraz Parlament Europejski.

Słowa kluczowe: Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, 
WPZiB, relacje międzyinstytucjonalne, prawodawstwo UE 

1. Wstęp1 

Stanowisko Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa jest wciąż organem kształtującym się – pomimo 18 lat istnienia, 
na które składają się cztery kadencje. Kwestie polityki zagranicznej i bezpieczeń-
stwa są niezwykle istotne z punktu widzenia interesu państwowego, przez co 

1 Artykuł powstał na podstawie pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem dr hab. Anny  
Pacześniak na Uniwersytecie Wrocławskim.
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 państwa członkowskie dopiero po 40 latach od utworzenia Europejskiej Wspólnoty 
Gos podarczej zdecydowały się na uwspólnotowienie tej dziedziny, a po 45 latach 
na utworzenie jednego, wspólnego przedstawiciela w tym zakresie. Odsunięcie 
prezydencji od reprezentowania Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej, 
nadanie tej kompetencji zarówno Wysokiemu Przedstawicielowi, jak i nowo 
utworzonemu stanowisku Przewodniczącego Rady Europejskiej spowodowało 
konieczność zbudowania nowych zasad współpracy, co było bardzo ważne ze 
względu na mało sprecyzowane zapisy traktatowe. Celem artykułu jest zbadanie 
przebiegu poszerzania kompetencji Wysokiego Przedstawiciela oraz zależności, 
jakie powstały między nim a innymi organami UE w wyniku tego zabiegu. Ma 
on odpowiedzieć na następujące pytania:

– w jaki sposób prawo unijne kształtowało uprawnienia Wysokiego Przed-
stawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa?

– czy formalnoprawne powiązania instytucjonalne mogą powodować spory 
kompetencyjne?

Pierwsza część artykułu pokazuje ewolucję prawodawstwa unijnego odno-
szącego się do wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB), druga 
natomiast omawia relacje instytucjonalne w tym zakresie. 

Przy ewolucji prawnej przeanalizowano wpływ pięciu traktatów na obszar 
wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz kształtowanie się stanowiska 
Wysokiego Przedstawiciela. Zakres ten obejmuje również traktat konstytucyjny, który 
nie stał się obowiązującym aktem prawa pierwotnego UE, ale dał podstawy znaczącej 
zmianie uprawnień przyznanych analizowanemu organowi w traktacie lizbońskim. 

W analizie instytucjonalnej uwzględniono cztery główne instytucje UE, czyli 
Radę Europejską, Radę Unii Europejskiej, Komisję Europejską oraz Parlament 
Europejski. Pierwsze trzy z nich są kluczowe do analizy ewolucji omawianego 
stanowiska, gdyż poprzez zapisy traktatu lizbońskiego Wysoki Przedstawiciel 
został silnie z nimi powiązany i włączony w ich pracę. Parlament Europejski 
natomiast jest organem, którego kompetencje są systematycznie wzmacniane 
w celu zmniejszenia deficytu demokracji w UE.

2. Analiza prawna uprawnień Wysokiego Przedstawiciela Unii 
do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa

Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWS) z 18 kwietnia 
1951 r., a następnie traktaty rzymskie z 25 marca 1957 r.2 nie uwzględniały w swo-

2 Traktaty rzymskie – Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą i Traktat 
ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej. 
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ich zapisach utworzenia organu Wysokiego Przedstawiciela ani wspólnej polityki 
zagranicznej. Choć według wizji tzw. Ojców Założycieli3 Wspólnoty Europejskie 
miały stopniowo rozszerzać zakres integracji, to początkowo oparte były tylko na 
stosunkach gospodarczych. Wspólna polityka zagraniczna została wprowadzona 
dopiero Traktatem z Maastricht4, stanowiącym jeden z trzech filarów UE5, jednak 
już wcześniej można obserwować początki wspólnych przedsięwzięć w tym 
obszarze. Kwestie obronności i bezpieczeństwa pojawiły się już 1950 r., kiedy to 
z inicjatywy Francji opracowany został tzw. Plan Plevena, przewidujący utworzenie 
Europejskiej Wspólnoty Obronnej. Traktat EWO powstał z inicjatywy Francji, jed-
nak właśnie przez Zgromadzenie Narodowe Republiki Francus kiej został ściągnięty 
z porządku obrad w 1954 r. [Bobryk-Deryło 2012: 47].Omawianie tworzenia się 
wspólnej polityki zagranicznej natomiast należałoby zacząć od przedstawicielstw 
zagranicznych, utworzonych w 1952 r. w Londynie oraz w 1954 w Waszyngtonie6. 
Kolejnym elementem były Europejskie Agencje Współpracy (European Agency for 
Cooperation – EAC), które uważane są za zaczątek wspólnej dyplomacji unijnej 
[Janiec 2011: 99]. Placówki te oficjalny status dyplomatycznych uzyskały w 1975 r., 
a ich liczba z roku na rok rosła, co powodowało konieczność unormowania ich 
współpracy z instytucjami unijnymi. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w Trakta-
cie z Maastricht. WPZiB stanowiła drugi filar, który miał być zarządzany metodą 
międzyrządową, podczas gdy część zewnętrznych polityk, głównie dotyczących 
sfery gospodarczej, znalazło się w pierwszym filarze. Główną rolę odgrywała w nim 
Komisja Europejska, natomiast w drugim – Rada UE. Podział ten, jak piszą Olaf 
Osica i Rafał Trzaskowski, „prowadził do sporu pomiędzy dwiema instytucjami 
w sprawie podziału kompetencji i zastosowania wspólnotowych lub międzyrządo-
wych instrumentów”, a źródłem podziału nie był „odmienny charakter obu relacji, 
lecz system podejmowania decyzji i procedury działania” [Osica, Trzaskowski 
2009: 8]. Instytucje te musiały jednak ze sobą współpracować. 

Polityce zagranicznej i bezpieczeństwa poświęcony został tytuł V Trakta-
tu z Maastricht, którego art. J. 1 ust. 1 wyznaczył następujące cele Wspólnej 
Polityki Zagranicznej: „ochronę wspólnych wartości, podstawowych interesów 

3 Konrad Adenauer, Joseph Bech, Johan Willem Beyen, Winston Churchill, Alcide de Gas-
peri, Walter Hallstein, Sicco Mansholt, Jean Monnet, Robert Schuman, Paul-Henri Spaak, Altiero 
Spinelli.

4 Traktat o Unii Europejskiej podpisany 7 lutego 1992 r. w Maastricht, Dz. Urz. UE C 191 
z 29.07.1992, 1-112 (TUE). 

5 Filar I – Wspólnota Europejska (unia gospodarcza), Filar II – wspólna polityka zagraniczna 
i bezpieczeństwa (unia polityczna), Filar III – współpraca policyjna i sądowa w sprawach kar-
nych (unia policyjno-sądownicza).

6 Misja w Londynie miała na celu informowanie Brytyjczyków o funkcjonowaniu EWWS, 
natomiast misja w Waszyngtonie miała uzyskać poparcie amerykańskich polityków dla integracji 
europejskiej.
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i niezależności Unii, umacnianie bezpieczeństwa Unii i jej Państw Członkow-
skich we wszelkich formach, utrzymanie pokoju i umacnianie bezpieczeństwa 
międzynarodowego zgodnie z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych oraz 
Aktu Końcowego z Helsinek i celami Karty Paryskiej, popieranie współpracy 
międzynarodowej, rozwijanie oraz umacnianie demokracji i państwa prawnego, 
a także poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności”. Miały one być 
realizowane „poprzez ustanowienie systematycznej współpracy między Państwami 
Członkowskimi w prowadzeniu polityki, [...] oraz poprzez stopniowe urzeczywist-
nianie [...] wspólnego działania w dziedzinach, w których Państwa Członkowskie 
mają istotne wspólne interesy” (art. J. 1 ust. 3 TUE). Ponadto państwa zobowiązały 
się do popierania polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE i powstrzymania się od 
wszelkich działania, które mogłyby zaszkodzić jej interesom (art. J. 1 ust. 4 TUE).

Traktat z Maastricht nie utworzył organu Wysokiego Przedstawiciela, 
w związku z czym reprezentantem UE w sprawach polityki zagranicznej i bez-
pieczeństwa było państwo przewodniczące Radzie UE (art. J. 5 ust. 1 TUE). 
Przedstawiało ono wspólne stanowisko ustalone przez państwa członkowskie 
w ramach Rady, zgodnie z ogólnymi wytycznymi Rady Europejskiej (art. J. 2 
ust. 1, art J. 3. ust. 1. oraz art. J. 5 ust. 2 TUE). W prace nad WPZiB została 
też włączona Komisja Europejska oraz Parlament Europejski, z którym państwo 
przewodniczące musiało konsultować najważniejsze kwestie (art. J. 7 i J. 8 TUE). 
Zgodnie z art. J. 4 Traktatu z Maastricht: „Wspólna polityka zagraniczna i bez-
pieczeństwa obejmuje wszelkie sprawy dotyczące bezpieczeństwa Unii, w tym 
stopniowe określanie wspólnej polityki obronnej, która mogłaby doprowadzić 
do wspólnej obrony”, jednakże kwestie obronności zostały w kolejnym ustępie 
wyłączone z WPZiB poprzez powierzenie ich Unii Zachodnioeuropejskiej (UZE). 
Ponadto traktat ten zagwarantował państwom członkowskim zabezpieczenie ich 
zobowiązań i współpracy w ramach Paktu Północnoatlantyckiego (NATO) oraz 
UZE (art. J. 4 ust. 4 i 5 TUE). 

Kolejny traktat przyjęty przez państwa członkowskie na Konferencji Mię-
dzyrządowej w Amsterdamie 2 października 1997 r.7 rozszerzył kompetencje UE 
w kwestii WPZiB [Ciupiński 2013: 32]. Poszerzony został katalog instrumentów 
służących do realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, do 
którego należało: „określanie zasad i ogólnych wytycznych wspólnej polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa, decydowanie o wspólnych strategiach, przyj-
mowanie wspólnych działań, przyjmowanie wspólnych stanowisk, umacnianie 
systematycznej współpracy między państwami członkowskimi w prowadzeniu ich 
polityki” (art. J. 2). Ponadto do listy celów WPZiB dopisano ochronę integralności 
Unii Europejskiej oraz umacnianie bezpieczeństwa UE i jej państw członkowskich 

7 Traktat z Amsterdamu podpisany 2 października 1997 r., Dz. Urz. EU C 340 z 10.11.1997, 1-144 
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we wszelkich formach (art. J. 1 ust. 1). Bez zmian pozostały kompetencje Rady 
UE co do przyjmowania wspól nych stanowisk, choć novum stanowiła instytu-
cja tzw. konstruktywnego wstrzymania się od głosu. Oznaczało to możliwość 
uchylenia się przez państwo członkowskie od udziału we „wspólnym działaniu” 
poprzez wstrzymanie się od głosu, bez zablokowania możliwości realizacji tego 
„działania” przez pozostałe państwa8. 

Najbardziej medialną zmianą wynikającą z Traktatu z Amsterdamu była jed-
nak personifikacja WPZiB poprzez utworzenie stanowiska Sekretarza Generalnego 
Rady UE, będącego jednocześnie Wysokim Przedstawicielem do spraw wspólnej 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (High Representative of the Union for 
Foreign Affairs and Security Policy, HR). Jego zadaniem było wspieranie prezy-
dencji w wykonywaniu swych zadań (art. J. 8 ust. 3) oraz „wspomaganie Rady 
w sprawach objętych wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa, zwłaszcza 
przyczyniając się do formułowania, opracowania i wprowadzania w życie decyzji 
politycznych, a w stosownych przypadkach, działając w imieniu Rady i na zle-
cenie prezydencji prowadząc dialog polityczny ze stronami trzecimi” (art. J. 16). 
W rezultacie w skład tzw. trójki reprezentującej UE na zewnątrz, wszedł Wysoki 
Przedstawiciel, państwo sprawujące prezydencję oraz państwo, które jako kolejne 
obejmowało prezydencję, a także Komisarz ds. stosunków zewnętrznych. 

Pomimo zmian w Traktacie o Unii Europejskiej, jakie wprowadził Traktat 
z Amsterdamu, szybko okazało się, że pierwotne prawo unijne potrzebuje dalszych 
zmian. Kolejna konferencja międzyrządowa zwołana w Nicei miała za zadanie 
rozstrzygnąć tzw. pozostałości po Amsterdamie (Amsterdam leftover) [Ciupiński 
2013: 34]. Jednakże w kwestie WPZiB Traktat z Nicei nie wnosił wiele. Do głów-
nych zmian należało zastąpienie formuły „ściślejszej współpracy” ustanowionej 
w traktacie amsterdamski przez  formułę „wzmocnionej współpracy”[Maliszew-
ska-Nienartowicz 2007: 33]. Zmiana ta spowodowana była obawami związanymi 
z rozszerzeniem z 2004 r.9, do którego przygotowywał Unię traktat nicejski 
[Maliszewska-Nienartowicz 2007: 35], gdyż państwa członkowskie obawiały się 
spowolnienia procesu integracji spowodowanego przyjęciem nowych członków. 

Kolejnym aktem prawa pierwotnego Unii Europejskiej był Traktat ustanawiający 
Konstytucję dla Europy10, który został podpisany 29 października 2004 r. w Rzymie. 
Ustanowił on stanowisko Ministra Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej. Miał on 

 8 Łączna liczba głosów państw wstrzymujących się musiała być w takim przypadku mniejsza 
od jednej trzeciej ogólnej liczby państw członkowskich (Traktat z Amsterdamu art. J. 13).

9 Ustanowienie „ściślejszej współpracy” spowodowane było natomiast zagrożeniem wynika-
jącym z podejmowania decyzji poza traktatami, jak miało to miejsce w przypadku ustanowienia 
strefy Schengen.

10 Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy podpisany 29 października 2004 r. w Rzymie, 
Dz. Urz. UE C 310 z 16.12.2004, 1-474.
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uczestniczyć w pracach Rady Europejskiej (art. I-21 ust. 2), przewodniczyć Radzie 
ds. zagranicznych (art. I-28 ust. 3), być jednym z Wiceprzewodniczących Komisji 
(art. I-28 ust. 4). Jako członek Komisji miał być zatwierdzany przez Parlament 
Europejski (art. I-27 ust. 2), mianowany przez Radę Europejską (art. I-28 ust. 1), 
a w przypadku ogłoszenia wotum nieufności w stosunku do Komisji wraz z innymi 
komisarzami rezygnować z pełnionej funkcji (art. I-26 ust. 8). Zgodnie z art. I-28 
ust. 2 i 4 do jego zadań miało należeć prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej 
i bezpieczeństwa, jak również wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, a także 
zapewnianie spójności zewnętrznym działaniom UE. Jednakże odpowiedzialność za 
prowadzenie WPZiB miała pozos tać podzielona pomiędzy Ministra Spraw Zagra-
nicznych i państwa członkowskie (art. I-40 ust. 4). Minister miał zarówno składać 
propozycje, wykonywać decyzje i reprezentować UE na zewnątrz (art. III-296 
ust. 1 i 2), jednak nie sam, a z Przewodniczącym Rady Europejskiej11. W zakres 
reprezentacji włączone również było przedstawianie stanowiska UE w Radzie 
Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych na zewnątrz (art. III-305 
ust. 2). W wykonywaniu swego mandatu miał być on wspierany przez Europejską 
Służbę Działań Zewnętrznych. Stanowiła ona nowy element, który miał zostać 
wprowadzony przez Konstytucję dla Europy. Podtrzymana miała zostać instytucja 
„konstruktywnego wstrzymania się od głosu”, jednak do wymaganej jednej trzeciej 
państw członkowskich składających wniosek dodany został warunek o reprezentacji 
jednej trzeciej ludności Unii (art. III-300 ust. 1). Pojawiło się również prawo weta 
przy głosowaniu większościowym, ponieważ odtąd zgodnie z art. III-300 ust. 2 
głosowanie mogło zostać przerwane poprzez oświadczenie członka Rady, stanowiące, 
że w związku z określonymi powodami sprzeciwia się przyjmowaniu decyzji 
większością kwalifikowaną. Jeśli Minister Spraw Zagranicznych UE nie zdołałby 
znaleźć odpowiedniego rozwiązania dla takiego państwa, głosowanie mogłoby 
zostać przedłożone (poprzez głosowanie większościowe) Radzie Europejskiej 
w celu przyjęcia jednomyślnej decyzji. Traktat konstytucyjny chciał podtrzymania 
współpracy Ministra Spraw Zagranicznych z Parlamentem Europejskim, który, jak 
wcześniej, miał go informować i konsultować z nim podstawowe aspekty WPZiB 
(art. III-304 ust. 1). Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy, po podpisaniu 
go w 2004 r., został odrzucony w referendum przez Francję (29 maja 2005 r.) 
oraz przez Holandię (1 czerwca 2005 r.). Powszechnie uznawanymi powodami 
odrzucenia traktatu, obok kwestii polityki wewnętrznej, było m.in. wykorzystanie 
terminów, takich jak „konstytucja”, „minister spraw zagranicznych” [Kużelewska 
2011: 91]. W związku z brakiem ratyfikacji został ogłoszony tzw. okres refleksji nad 

11 Stanowisko to również zmieniło swoją postać wraz z Traktatem ustanawiającym Konstytucję 
dla Europy, ponieważ dotychczas sprawowała je głowa państwa bądź premier państwa aktualnie 
przewodniczącego Radzie Europejskiej, a po przyjęciu Konstytucji miał to być reprezentant wybie-
rany przez Radę Europejską. 
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traktatem. Pojawiła się wtedy propozycja ówczesnego Ministra Spraw Wewnętrz-
nych Francji Nicolasa Sarkozy’ego, aby przyjąć nowy traktat. Cel taki ogłosiły 
Niemcy, sprawujące od 1 stycznia 2007 r. prezydencję w Radzie. 

Traktat lizboński, zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawia-
jący Wspólnotę Europejską, wszedł w życie 1 grudnia 2009 r.12 Zmianie uległo 
rozmieszczenie zagadnień związanych z WPZiB – znalazły się one zarówno 
w Traktacie o Unii Europejskiej, jak również w Traktacie o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej. 

Traktat lizboński w dużej części podtrzymał zmiany, które miały zostać wpro-
wadzone traktatem konstytucyjnym, jednak zmienił użyte w nim sformułowa-
nia. Jak pisze Maciej Płeszka, porównując 41 artykułów traktatu lizbońskiego, 
w których wspomina się Wysokiego Przedstawiciela lub się do niego odnosi, 
aż 37 z nich jest sformułowanych identycznie jak w traktacie konstytucyjnym, 
przy pominięciu zmian nazw instytucji i innych organów [Płeszka 2010: 90]. 
Zgodnie z art. 1 ust. 16 traktatu lizbońskiego (art. 9 b TUE) w pracach Rady 
Europejskiej uczestniczy Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych 
i Polityki Bezpieczeństwa, nie minister, jak to miało miejsce w traktacie konsty-
tucyjnym. Podtrzymany natomiast został sposób powoływania oraz rezygnacji 
Wysokiego Przedstawiciela (art. 1 ust. 17 i 18), a także jego pozostałe dwie 
funkcje: Wiceprzewodniczącego Komisji oraz uprawnienie do przewodniczenia 
Radzie ds. zagranicznych (art. 1 ust. 19). Zmiana ta znacząco wpłynęła na 
dalszą ewolucję stanowiska Wysokiego Przedstawiciela i podział kompetencji 
pomiędzy nim a Przewodniczącym Komisji, Przewodniczącym Rady Europejskiej 
i prezydencją. Wpłynęło to również na złożoność procesu wyboru Wysokiego 
Przedstawiciela. W rezultacie, aby  przewodniczyć Radzie ds.  zagranicznych, 
musi on zostać zatwierdzony większością kwalifikowaną przez Radę Europejską, 
a aby być Wiceprzewodniczącym Komisji, wraz z pozostałym jej składem, musi 
zostać zatwierdzony przez głosowanie Parlamentu Europejskiego.

Złożona jest również kwestia odpowiedzialności Wysokiego Przedstawiciela. 
Po pierwsze, Rada Europejska zarówno mianuje Wysokiego Przedstawiciela, 
jak również może go odwołać, za zgodą Przewodniczącego Komisji. Po drugie, 
Przewodniczący Komisji może zażądać od Wysokiego Przedstawiciela dymisji 
zgodnie z art. 17 ust. 6 TUE, jednak musi się to odbyć zgodnie z procedurą 
z art. 18 ust. 1 TUE, co oznacza konieczność uzyskania zgody Rady Europejskiej. 
Po trzecie, Wysoki Przedstawiciel może zostać zmuszony do dymisji ze stanowiska 
Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej w przypadku przegłosowania wotum 

12 Traktat z Lizbony podpisany 13 grudnia 2007 r., Dz. Urz. UE C 306 z 17.12.2007, 1-229.
Jego przyjęciu towarzyszyły problemy w Irlandii, która jako jedyna poddała jego ratyfikację pod 
referendum. Pierwszy negatywnym wynik referendum spowodował ogłoszenie drugiego, po którym 
traktat został przyjęty.
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nieufności dla Komisji przez Parlament Europejski. W czwartym przypadku Wy-
soki Przedstawiciel może zostać odwołany przez Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej ze stanowiska w Komisji Europejskiej ze względu na niespełnianie 
wymogów ustanowionych dla komisarzy lub ze względu na dopuszczenie się 
poważnego uchybienia. Taka złożona odpowiedzialność jest z jednej strony przezor-
nym zabezpieczeniem się przed zdobyciem nadmiaru władzy, ale również powoduje 
niepewność przełożonych, co do lojalności Wysokiego Przedstawiciela [Płeszka 
2010: 97]. Sytuuje to go również w trudnej sytuacji pomiędzy instytucjami, które 
często nie są zgodne co do dalszych działań UE. Jak pisze  Michael  Mirschberger, 
zgodnie z art. 15 ust. 2 TUE, Wysoki Przedstawiciel uczestniczy w pracach 
Rady Europejskiej, jednak nie bierze udziału w głosowaniu, natomiast w Radzie 
ds zagranicznych przewodniczy (art. 27 ust. 1 TUE), lecz również bez prawa do 
głosowania. Prawo to uzyskuje dopiero w Komisji jako jeden z jej wiceprze-
wodniczących [Mirschberger 2012: 19]. Zmiana ról Wysokiego Przedstawiciela, 
usunięcie roli Sekretarza Generalnego Rady Europejskiej, a także utworzenie 
stanowiska Przewodniczącego Rady Europejskiej spowodowało też przesunięcie 
ośrodka współpracy z Rady Europejskiej na Komisję Europejską. 

Traktat lizboński (art. 1 ust. 27) odnosi się też do ról poszczególnych instytucji 
w zakresie polityki zagranicznej: „Kompetencje Unii w zakresie wspólnej polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa obejmują wszelkie dziedziny polityki zagranicznej 
i ogół kwestii dotyczących bezpieczeństwa Unii, w tym stopniowe określanie 
wspólnej polityki obronnej, która może prowadzić do wspólnej obrony. Wspólna 
polityka zagraniczna i bezpieczeństwa podlega szczególnym zasadom i proce-
durom. Jest określana i realizowana przez Radę Europejską i Radę, stanowiące 
jednomyślnie, chyba że traktaty przewidują inaczej. Wyklucza się przyjmowanie 
aktów prawodawczych. Wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa wykonuje 
Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa 
oraz Państwa Członkowskie, zgodnie z traktatami. Szczególną rolę Parlamentu 
Europejskiego i Komisji w tej dziedzinie określają traktaty. Trybunał Sprawie-
dliwości Unii Europejskiej nie jest właściwy w zakresie tych postanowień [...]. 
W ramach zasad i celów swoich działań zewnętrznych Unia Europejska prowadzi, 
określa i realizuje wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, opartą na 
rozwoju wzajemnej solidarności politycznej między Państwami Członkowskimi, 
określaniu kwestii stanowiących przedmiot ogólnego zainteresowania i osiąganiu 
coraz większego stopnia zbieżności działań Państw Członkowskich”. 

Oznacza to podtrzymanie współodpowiedzialności państw członkowskich 
i Wysokiego Przedstawiciela za prowadzenie WPZiB, podtrzymanie roli Parla-
mentu Europejskiego i Komisji, solidarności między państwami, a także kolejne 
odłożenie w czasie budowania Wspólnej Polityki Obronnej. Warta uwagi jest 
również wzmianka na temat Trybunału Sprawiedliwości UE, który (z wyjątkami 
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zawartymi w Traktacie) nie otrzymał jurysdykcji w kwestii WPZiB. Do instru-
mentów WPZiB Traktat z Lizbony zaliczył ogólne wytyczne, decyzje określające 
działania, stanowiska przyjęte przez Unię oraz zasady wykonywania decyzji, 
a także umacnianie systematycznej współpracy między państwami członkow-
skimi w prowadzeniu ich polityki (art. 1 ust. 28). W traktacie konstytucyjnym 
Minister Spraw Zagranicznych (z własnej inicjatywy lub na wniosek państwa 
członkowskiego) miał prawo do zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady 
Europejskiej, natomiast traktat lizboński prawo to przypisał Przewodniczącemu 
Rady Europejskiej (art. 1 ust. 29a). Podtrzymał on jednak utworzenie Europejskiej 
Służby Działań Zewnętrznych (art. 1 ust. 30). Podsumowując zmiany wprowa-
dzone przez Traktat z Lizbony, od Wysokiego Przedstawiciela oczekiwano, że 
będzie on odgrywał rolę co-lidera polityki zagranicznej UE (wraz z państwami 
członkowskimi), rolę brokera pomiędzy sprzecznymi interesami państw człon-
kowskich, „managera”, który zapewni spójność działań zewnętrznych, a także 
dyplomaty UE poza jej granicami [Helwig, Rüger 2014: 4-5]. 

Przedstawione powyżej kompetencje wskazują na znaczne wzmocnienie roli 
Unii Europejskiej w WPZiB. Nadanie możliwości składania propozycji dało 
Wysokiemu Przedstawicielowi, chociaż „na papierze”, istotną możliwość wpły-
wania na agendę, gdyż wymaga to odpowiednich umiejętności [Vanhoonacker, 
Pomorska 2013]. Istotnym pytaniem jest, czy stanowisko Wysokiego Przedstawi-
ciela wzmocnione przez traktat lizboński odzwierciedla pozycję ministra spraw 
zagranicznych państwa członkowskiego. Podstawowym elementem różniącym 
obecnie ukształtowane stanowisko Wysokiego Przedstawiciela i Ministra Spraw 
Zagranicznych państwa członkowskiego jest udział w procesie podejmowania 
decyzji. Wysoki Przedstawiciel jedynie przewodzi obradom Rady UE ds. zagra-
nicznych i polityki bezpieczeństwa bez prawa głosu [Ondejčíková 2013]. 

3. Relacje instytucjonalne Wysokiego Przedstawiciela  
do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa

Przejęcie przez Wysokiego Przedstawiciela roli Wiceprzewodniczącego Ko-
misji Europejskiej i kompetencji do przewodniczenia Radzie ds. zagranicz-
nych zwiększyło złożoność relacji pomiędzy instytucjami unijnymi a Wysokim 
Przedstawicielem. W niektórych przypadkach dochodzić może nawet do sporów 
 kompetencyjnych. Poniżej zostały przedstawione najważniejsze instytucje i orga-
ny Unii Europejskiej współpracujące z Wysokim Przedstawicielem.  Analizowane 
relacje dotyczą zasad współpracy i zależności, jakie występują pomiędzy wy-
mienionymi organami w ramach WPZiB.
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3.1. Relacja typu prezydent – premier pomiędzy  
Wysokim Przedstawicielem a Przewodniczącym Rady Europejskiej

Rada Europejska jest instytucją składającą się z szefów państw i rządów państw 
członkowskich Unii Europejskiej. W jej skład wchodzi również Przewodniczący 
Rady Europejskiej oraz Przewodniczący Komisji Europejskiej. Rada Europejska 
określa ogólny kierunek polityczny UE i jej priorytety. Nie jest jednak instytucją 
legislacyjną, co oznacza, że nie przyjmuje unijnego prawa. W jej obradach, 
mających miejsce przynajmniej cztery razy w roku, uczestniczy również Wy-
soki Przedstawiciel UE. W kwestii WPZiB Rada Europejska zgodnie z art. 26 
TUE: „określa strategiczne interesy Unii, ustala cele oraz określa ogólne wy-
tyczne wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, łącznie ze sprawami 
mającymi wpływ na kwestie polityczno-obronne”. Przyjmuje też niezbędne 
w tych kwestiach decyzje, a Przewodniczący Rady Europejskiej może zwoływać 
nadzwyczajne posiedzenia. Dochodzić tutaj może do pewnych nieporozumień 
kompetencyjnych, ponieważ: „Rada i Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa zapewniają jednolitość, spójność 
i skuteczność działań Unii” (art. 26 ust. 2 TUE), chociaż Wysoki Przedstawiciel 
nie bierze udziału w głosowaniu podczas posiedzeń Rady Europejskiej, mimo że 
to on wraz z państwami członkowskimi realizuje wspólną politykę zagraniczną 
i bezpieczeństwa (art. 26 ust. 3 TUE).

Zadania wymienione w art. 15 ust. 6 TUE, jak zauważa Mirschberger, wydają 
się bardziej organizacyjne niż zapewniające faktyczną władzę [Mirschberger 
2012: 17]. Pomimo że Przewodniczący Rady Europejskiej „zapewnia na swoim 
poziomie oraz w zakresie swojej właściwości reprezentację Unii na zewnątrz 
w sprawach dotyczących wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa” (art. 15 
ust. 6 TUE), to zastrzeżenie „bez uszczerbku dla uprawnień Wysokiego Przed-
stawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa” wskazuje na 
konieczność współpracy między tymi dwoma organami. Jednakże w kolejnych 
artykułach zostało zaznaczone, że to „Wysoki przedstawiciel prowadzi wspólną 
politykę zagraniczną i bezpieczeństwa Unii. Przyczynia się, poprzez swoje pro-
pozycje, do opracowania tej polityki i realizuje ją, działając z upoważnienia Rady 
(art. 18 ust. 2 TUE) i to on „reprezentuje Unię w zakresie spraw odnoszących 
się do wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Prowadzi w imieniu Unii 
dialog polityczny ze stronami trzecimi oraz wyraża stanowisko Unii w organiza-
cjach międzynarodowych i na konferencjach międzynarodowych” (art. 27 ust. 2 
TUE), co świadczy o silniejszej roli Wysokiego Przedstawiciela. Mirschberger 
wskazuje, że wielu komentatorów rozwiązuje tę kwestię poprzez przypisanie 
Przewodniczącemu Rady Europejskiej roli reprezentanta na poziomie „głów 
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państw”, podczas gdy Wysoki Przedstawiciel powinien reprezentować UE na 
niższych poziomach [Mirschberger 2012: 23]. Oczywiste jest jednak, że traktat 
zostawił w tym miejscu pole do interpretacji. Przewodniczący Rady Europejskiej 
może więc reprezentować Unię na szczytach międzynarodowych tak samo jak 
Wysoki Przedstawiciel, co de facto oznacza podwójną reprezentację Unii. Jak 
pisze Tomasz Leśniak, „wiele będzie zależało od osobowości urzędników peł-
niących obie funkcje i od tego, czy charakter obecności Przewodniczącego Rady 
Europejskiej na arenie międzynarodowej będzie sugerował, że reprezentuje on 
Radę czy może całą Unię” [Leśniak 2011: 39]. Nierównowaga kompetencyjna 
analizowanych stanowisk, a także ich funkcje reprezentacyjne w pewnym stopniu 
odzwierciedlają relacje pomiędzy prezydentem a premierem.

3.2. Relacje przywódcze pomiędzy Wysokim Przedstawicielem 
a Radą Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej, która – podobnie jak Rada Europejska – jest instytucją 
międzyrządową, składa się z ministrów państw członkowskich. Ministrowie 
poszczególnych resortów spotykają się w zależności od omawianego obszaru 
polityki, reprezentując rządy krajowe. Rada ma kompetencje do przyjmowania 
aktów prawnych i koordynowania polityk UE. W ramach Rady UE działają 
rady dotyczące poszczególnych polityk, m.in. Rada ds. zagranicznych, której 
przewodniczy Wysoki Przedstawiciel Unii. Pomimo że przewodniczenie Radzie, 
poprzez możliwość składania wniosków i wdrażania decyzji, pozwala Wysokie-
mu Przedstawicielowi odegrać większą rolę niż uczestnictwo w obradach Rady 
Europejskiej, to wciąż pozostaje on bez prawa do głosowania, ponieważ nie jest 
jej członkiem [Mirschberger 2012: 19]. Chociaż zgodnie z art. 18 ust 2 TUE 
ma on prowadzić WPZiB, to głównie wykonuje decyzje podjęte przez Radę UE 
i Radę Europejską [Mirschberger 2012: 28]. Dysponuje on jednak kompetencjami 
do układania agendy Rady ds. zagranicznych, a jako komisarz – do inicjatywy 
ustawodawczej. Rada ds. zagranicznych została wyodrębnienia z Rady ds. ogól-
nych i stosunków zewnętrznych (GAERC). 

Przewodnictwo w Radzie UE (poza Radą ds. zagranicznych) sprawuje pań-
stwo odbywające w tym czasie prezydencję. Traktat z Lizbony stworzył bardziej 
kompleksową formę przewodnictwa składającą się z trzech państw. W skład 
tzw. trójki wchodzi państwo, które sprawowało prezydencję podczas ostatniej 
kadencji, państwo aktualnie ją sprawujące oraz to, które ją przejmie po okresie 
pół roku. Spowodowało to wydłużenie czasu wpływu państwa członkowskiego 
na prowadzoną politykę, co miało być odpowiedzią na względnie krótki czas 
sprawowania prezydencji [Riedel 2014: 102]. Jest bowiem ona sprawowana przez 
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każde państwo rotacyjnie przez okres sześciu miesięcy. Do czasu wprowadzenia 
Traktatu z Amsterdamu państwo sprawujące prezydencję było głównym wyko-
nawcą polityki zagranicznej UE. Wyłączenie Rady ds. zagranicznych z systemu 
rotacyjnego przewodnictwa spowodowało ograniczenie merytorycznego zakresu 
obowiązków prezydencji, ale także zmniejszyło liczbę organizowanych spotkań, 
prowadzonych dossiers, wymaganych ekspertów itp. [Riedel 2014: 101]. Fakt 
utworzenia stanowiska Wysokiego Przedstawiciela, a następnie wzmocnienie jego 
kompetencji w traktacie lizbońskim spowodowały zmianę równowagi instytucjo-
nalnej – „prezydencja z głównego brokera ostatecznych decyzji stała się jedynie 
jednym z uczestników tego procesu” [Przybylska-Maszner 2012: 50]. Również 
w tym przypadku podkreśla się charyzmę polityków jako wyznacznik dynamiki 
relacji pomiędzy tymi dwoma organami [Przybylska-Maszner 2012: 50]. 

Zakres obowiązków Wysokiego Przedstawiciela nierzadko wymagał zastęp-
stwa ze strony państwa sprawującego prezydencję. Regulamin Rady przewiduje 
takie zastępstwo np. przez ministra spraw zagranicznych państwa sprawującego 
prezydencję na forum Rady ds. zagranicznych [Przybylska-Maszner 2012: 51]. 
Ponadto Rada nakłada obowiązek ścisłej współpracy Wysokiego Przedstawiciela 
z prezydencją w celu zapewnienia spójności działań wszystkich organów przy-
gotowawczych Rady ds. zagranicznych, jednakże państwo członkowskie może 
tylko w sposób ograniczony wpływać na decyzję i agendę Wysokiego Przedsta-
wiciela [Przybylska – Maszner 2012: 53]. Wysoki Przedstawiciel jest również 
zobowiązany art. 24 ust. 1 TUE do wykonywania WPZiB razem z państwami 
członkowskim [Mirschberger 2012: 19]. W tej kwestii często korzysta z pomocy 
państwa sprawującego prezydencję jako mediatora. Z tego względu szczególnie 
istotny jest dobry przepływ informacji pomiędzy tymi instytucjami. 

3.3.  Relacje pozornego zwierzchnictwa,  
czyli Wysoki Przedstawiciel a Komisja Europejska

Komisja Europejska jest organem wykonawczym Unii Europejskiej. Zasiadają 
w niej komisarze – jeden z każdego państwa członkowskiego – odpowiedzialni 
za poszczególne obszary polityk UE. Mają oni jednak reprezentować interes 
Unii, a nie swojego państwa. Komisja Europejska jest odpowiedzialna za pro-
wadzenie bieżącej polityki UE i nadzorowanie prac wszystkich agencji. Posiada 
przy tym wyłączną inicjatywę ustawodawczą i jest uprawniona do wydawania 
rozporządzeń wykonawczych. 

Po wprowadzeniu traktatem amsterdamskim urzędu Wysokiego Przedstawiciela, 
wykonywał on politykę zagraniczną we współpracy z państwem sprawującym 
prezydencję, a także z Komisarzem ds. stosunków zewnętrznych. Traktat lizboń-



 Ewolucja stanowiska Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych... 147

ski usunął stanowisko tego komisarza, powierzając całość polityk zagranicznych 
Wysokiemu Przedstawicielowi. Został on również Wiceprzewodniczącym Komisji 
Europejskiej. Jego relacje z Komisją ważne są m.in. ze względu na art. 17 ust. 1 
TUE, zgodnie z którym „z wyjątkiem wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeń-
stwa [Komisja] zapewnia reprezentację Unii na zewnątrz” [Przybylska-Maszner 
2012: 45]. Wynika to z faktu, że wcześniej to Przewodniczący Komisji odgrywał 
znaczącą rolę w kwestiach handlowych stosunków zewnętrznych. Obecnie to 
Wysoki Przedstawiciel prowadzi politykę zagraniczną, jednak w ramach samej 
Komisji odpowiedzialny jest za spójność działań zewnętrznych UE, czyli np. 
międzynarodowe aspekty polityki handlowej czy pomocy humanitarnej, i w tym 
zakresie podlega procedurom regulującym funkcjonowanie Komisji i odpowiada 
przed jej Przewodniczącym [Leśniak 2011: 38]. Powoduje to, że Wysoki Przedsta-
wiciel jest zarówno częścią Komisji, jak również jest od niej niezależny. Jak zostało 
wcześniej wspomniane, również wybór Wysokiego Przedstawiciela wymaga zgody 
Przewodniczącego Komisji, podobnie jak jego odwołanie. Rola Przewodniczącego 
Komisji, ze względu na jego udział we wszystkich elementach rozwoju UE i jego 
kompetencje nie tylko do przewodniczenia Komisji, ale również do zgłaszania 
projektów prawa unijnego, jest silniejsza niż Przewodniczącego Rady Europejskiej. 
W relacjach pomiędzy Przewodniczącym a Wysokim Przedstawicielem może 
dochodzić do sporów kompetencyjnych i lojalnościowych. Po raz kolejny trzeba 
stwierdzić, że stosunki pomiędzy tymi organami zależeć będą od charyzmy obu 
polityków. Choć z uwagi na fakt bycia Wiceprzewodniczącym KE (czyli wciąż 
podwładnym Przewodniczącego), na przejęcie kompetencji historycznie przyna-
leżnych do Przewodniczącego, na sposób powoływania i odwoływania Wysokiego 
Przedstawiciela, wydaje się on zależny od zwierzchnictwa Przewodniczącego Komi-
sji, to zwierzchnictwo to jest jedynie pozorne. Przewodniczący Komisji potrzebuje 
zgody Rady Europejskiej na odwołanie Wiceprzewodniczącego, który nawet po 
zaprzestaniu sprawowania funkcji komisarza, pozostaje Wysokim Przedstawicielem. 

3.4. Relacje informacyjne Wysokiego Przedstawiciela  
i Parlamentu Europejskiego

Parlament Europejski jest, wraz z Radą UE, głównym organem decyzyjnym 
Unii. Wybierany jest w bezpośrednich wyborach raz na pięć lat. Posiada również 
funkcje nadzorcze i budżetowe. Podejmuje on decyzje w sprawie umów mię-
dzynarodowych oraz w sprawach rozszerzeń UE. Rola Parlamentu jest systema-
tycznie wzmacniania w traktatach, gdyż ma on stanowić element zapobiegający 
deficytowi demokracji w UE. Razem z Komisją Europejską, są instytucjami po-
nadnarodowymi (deputowani do Parlamentu Europejskiego należą do  określonych 
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frakcji politycznych, które są częścią europejskich partii politycznych, tworzących 
ponadnarodowy system partyjny [Ruszkowski 2010: 235]).

Wybór Wysokiego Przedstawiciela podlega zatwierdzeniu poprzez głosowanie 
w PE. Ponadto może on kierować pod adresem Rady i Wysokiego Przedstawiciela 
zapytania i zalecenia, a WP jest zobowiązany do konsultowania i informowania 
Parlamentu o zasadniczych kwestiach i kierunkach rozwoju WPZiB. Musi on też 
dbać, aby poglądy Parlamentu były „należycie uwzględnione” [Coll 2013 40]. 
Dwa razy do roku mają również miejsce w Parlamencie debaty dotyczące WPZiB. 

Prace w ramach WPZiB w Parlamencie przebiegają głównie w Komisji 
Spraw Zagranicznych (AFET). W jej ramach działają Podkomisja Bezpieczeń-
stwa i Obrony (SEDE) oraz Podkomisja Praw Człowieka (DROI). Komisje te 
wpływają na kształt WPZiB poprzez sporządzanie sprawozdań i opinii. Jako że 
są one podstawowymi punktami kontaktu Parlamentu z globalnymi strukturami 
zarządzania, np. z Organizacją Narodów Zjednoczonych, a także, jak zostało 
wspomniane, z pozostałymi instytucjami unijnymi, prezydencjami Rady oraz 
parlamentami narodowymi państw członkowskich stanowią one ważny element 
w budowaniu wizerunku Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej. Mają 
one za zadanie wzmacnianie stosunków politycznych UE z krajami trzecimi oraz 
wyrażanie zgody na programy pomocowe lub porozumienia międzynarodowe.

Ze względu na współpracę Wysokiego Przedstawiciela z Radą i Parlamentem 
Europejskim jest on określany jako pomost pomiędzy tymi dwoma instytucjami.

4. Podsumowanie

Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej powstawała stopniowo 
wraz z ewolucją prawodawstwa unijnego. Z polityki międzyrządowej drugiego 
filaru Traktatu z Maastricht stała się polityką wspólnotową. Niewątpliwie mi-
lowym krokiem było utworzenie stanowiska Wysokiego Przedstawiciela Unii 
do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, którego kompetencje były 
systematycznie zwiększane. Traktat z Lizbony, który ukształtował obecny stan 
WPZiB, utworzył stanowisko Przewodniczącego Rady Europejskiej, a także 
nadał Wysokiemu Przedstawicielowi funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji 
Europejskiej i Przewodniczącego Rady UE do Spraw Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa. Stworzyło to sieć zależności pomiędzy instytucjami unijnymi, 
które muszą współpracować ze sobą w kształtowaniu WPZiB. Relacje między 
nimi na potrzeby tego artykułu zostały określone następująco:

– Wysoki Przedstawiciel – Przewodniczący Rady Europy: relacja typu pre-
zydent – premier,
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– Wysoki Przedstawiciel – Rada UE: relacje,
– Wysoki Przedstawiciel – Komisja Europejska: relacje pozornego zwierzch-

nictwa,
– Wysoki Przedstawiciel – Parlament Europejski: relacje informacyjne.
Niedoprecyzowanie zapisów traktatowych, odnoszących się do kompetencji 

różnych organów w tym zakresie, zostawia miejsce do ich interpretacji i powsta-
nia sporów. W tym miejscu do głosu dochodzić może charyzma polityków, która 
będzie decydować o ostatecznym podziale kompetencji. 

Zwiększanie kompetencji Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Za-
granicznych i Polityki Bezpieczeństwa i jego złożona odpowiedzialność wska-
zują na chęć i potrzebę wzmocnienia tego stanowiska oraz na duży lęk państw 
członkowskich przed utratą władzy w tym delikatnym obszarze. W wyniku tego 
z jednej strony podejmowane działania są nadzorowane przez większą liczbę 
osób, co powinno zapewnić większą dbałość o wspólne interesy Unii (a nie 
pojedynczych państw członkowskich), lecz z drugiej strony spowalnia czas 
reakcji i obniża ich efektywność, która jest również bardzo ważna w polityce 
zagranicznej i bezpieczeństwa. 
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Evolution of Position of High Representative  
of the Union for Foreign Affairs and Security Policy –  
Legal and Institutional Analysis

Summary. The aim of this article is to analyse the development of the competences conferred on 
the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and the relations that 
have arisen between this position and other EU bodies. Its first part presents the evolution of the 
EU legislation related to the CFSP, while the second discusses the division of competences in 
this area. Five treaties have been subject to analysis, including the constitutional treaty which was 
not a valid law act of the original EU, but still lead to a significant change in the powers given 
to the HR in the Treaty of Lisbon. The institutional analysis includes four main EU institutions 
such as the European Council, the Council of the European Union, the European Commission 
and the European Parliament.
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Streszczenie. Przyczyny, stan obecny i dalsze perspektywy rozwoju państw znajdujących się 
pomiędzy Morzem Adriatyckim, Morzem Bałtyckim i Morzem Czarnym. Celem artykułu jest 
weryfikacja hipotezy badawczej, która zakłada, że współpraca państw Europy Środkowo-Wschodniej 
istnieje nie tylko w wymiarze państw sojuszniczych UE i NATO, ale poprzez realizację dawnej 
koncepcji sojuszu państw Trójmorza i Międzymorza. Przy współpracy ze strategicznymi partnerami 
możliwy jest dalszy rozwój regionu w ramach odrębnej grupy państw połączonych instytucjonalnie. 
Do analizy empirycznej wybrano państwa, które w ostatnich latach pogłębiły wzajemne relacje 
gospodarcze w tej części Europy, choć nie są one na tak wysokim poziomie rozwoju jak zachodnie 
państwa UE. Realizacja określonych geostrategii [Czaputowicz 2008: 91] jest wręcz wymagana od 
państw regionu ze względu na otoczenie potęgami gospodarczymi i militarnymi.

Słowa kluczowe: UE, NATO, Polska, USA, Trójmorze, Europa Środkowo-Wschodnia

1. Wprowadzenie 

Wiek XX to okres burzliwy dla Europy Środkowo-Wschodniej. Zakończył się 
dla Polski okres rozbiorów. Trudny czas wojenny w latach 1914-1918 doprowa-
dził do zniszczenia infrastruktury wielu państw tego regionu. W 1918 r. Polska 
odzyskała niepodległość. Kolejne państwa mające trudności po okresie wojny 
kształtowały nową politykę zagraniczną. Współpraca państw była niezwykle 
trudna. Pomiędzy wpływami Niemców i Rosjan mniejsze państwa próbowały 
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na nowo odzyskać suwerenność. W każdym z państw czas rozpoczęcia i zakoń-
czenia działań wojennych był inny1. Przez wiele lat następowała germanizacja 
i rusyfikacja tych ziem, co przyczyniło się do ograniczania języka, literatury, 
kultury, a przede wszystkim możliwości realizacji własnej myśli politycznej. 
Koncepcje tego okresu są aktualne i będą wciąż przyczynkiem do budowania 
nowych sojuszy. Często ich założenia stanowiły podstawę do współpracy państw, 
które łączyły wspólne interesy. Powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali 
(1952), Europejska Wspólnota Gospodarcza (1957), Wspólnota Europejska 
(1993). Z drugiej strony powstał Układ Warszawski (1955-1991) – organizacja 
wojskowo-polityczna po podpisaniu układu o przyjaźni, współpracy i pomocy 
wzajemnej między Albanią, Bułgarią, Polską, Rumunią, Węgrami i ZSRR. Orga-
nizacja ta miała charakter regionalny i obronny z utrzymującymi się wpływami 
ZSRR [Dembińska 2005: 674].

Przeobrażenia w tym rejonie w XIX w. były kształtowane głównie z mas 
chłopskich. Kształtowanie własnej inteligencji było procesem niezwykle trud-
nym. Wpływ tradycji i kultury I Rzeczypospolitej był przyczynkiem dla myśli 
polskiej inteligencji. Narody bałtyckie osiągały postępy, a Ukraińcy i Białorusini 
mieli trudności w kształtowaniu swojej narodowej tożsamości. Nowe koncepcje 
rozwoju sojuszu państw Trójmorza opierają się na współpracy państw narodo-
wych w ramach Unii Europejskiej. Jest to kontynuacja myśli politycznej, jaka 
była kształtowana wcześniej. Obecny sojusz państw ma wymiar gospodarczy 
i jest wyrazem realizacji bieżącej polityki oraz partykularnych interesów państw 
tego regionu. Współpraca z państwami spoza UE, ale w przyszłości możliwymi 
członkami UE, będzie nowym rozszerzeniem polityki wschodniej. Jest to bardzo 
prawdopodobne ze względu na wsparcie, jakie polski rząd otrzymał od polity-
ków brytyjskich i amerykańskich, a współpraca z państwami zachodnimi jest 
bardzo szeroka. Wśród polityków UE ocena sojuszu państw Trójmorza nie była 
przedmiotem rozszerzonego dyskursu politycznego. Niezwykle ważną kwestią 
w rozwoju państw tego regionu jest biurokracja, zarówno ta na poziomie euro-
pejskim, jak również ta w państwach narodowych. Z każdym rokiem ulega ona 
zmianie. Dokumenty unijne są coraz bardziej rozpowszechnione i przejrzyste, 
łatwe do przyswojenia przez obywateli. Inaczej wyglądała sytuacja, kiedy Polska 
wraz z innymi państwami regionu przystępowała do Unii Europejskiej, a inaczej 
obecnie. Implementacja prawa stanowionego zmierza w jak najlepszym kierunku. 
W przypadku Europy Środkowo-Wschodniej istotne jest, by państwa „uczyły się” 
od siebie nawzajem. Polska ma duże doświadczenie w pozyskiwaniu środków 
unijnych.

1 Wśród historyków określenie dat wspólnych spotykało się często z krytyką, dlatego tak 
istotne jest zapoznanie się z literaturą specjalistyczną opracowaną przez badaczy z państw sąsiednich 
i reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe.
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W badaniach naukowych wskazuje się, że gospodarki otwarte oparte na sys-
temie demokratycznym oraz wolnym rynku lepiej realizują swoje zadania aniżeli 
w państwach autorytarnych. Określenie w dzisiejszych czasach autorytaryzmu 
jest niezwykle trudne ze względu na różne aspekty, które wyrażają realizowaną 
politykę. W UE rządy państw członkowskich są wybierane w demokratycznych, 
wolnych i bezpośrednich wyborach, realizują politykę państwa zgodnie z wolą 
większości społeczeństwa. UE poprzez realizację polityk publicznych oraz pos-
tępujący proces europeizacji zarówno w wymiarze instytucjonalnym, jak i gos-
podarczym wpływa na sytuację społeczno-gospodarczą państw członkowskich. 
Wśród państw członkowskich można wydzielić te o wysokim stopniu rozwoju – 
państwa zachodnie, należące do strefy euro – wydawałoby się o ugruntowanej 
pozycji gospodarczej i finansach publicznych (dogłębna analiza finansów pu-
blicznych jednak wskazuje na dług publiczny i wysoki deficyt budżetowy), oraz 
państwa znajdujące się w Europie Środkowo-Wschodniej. Dlatego tak ważna jest 
współpraca państw Trójmorza, która poprzez realizacje wzajemnych projektów 
dąży do wzmocnienia jakości życia w tym rejonie. 

Myśl polityczna, a szczególnie zastosowanie praktyczne poprzez wdrażanie 
koncepcji rozwojowych to jest dzisiejszy cel polityczny państw. Dziś politykę 
należy oceniać bądź analizować przez pryzmat różnych poziomów jej realizacji. 
Poziom międzynarodowy jako wyznacznik norm prawa międzynarodowego, 
programy i koncepcje rozwoju opracowywane przez setki ekspertów i poziom 
rządowy, który wykorzystując dostępne środki finansowe, budżetowe, fundusze 
unijne oraz kredyty rozwojowe i fundusze inwestycyjne, może realizować okreś-
lone strategie myśli politycznej, jaką jest współpraca państw Trójmorza, przy 
wsparciu strategicznych partnerów. Należy wyodrębnić zagrożenia dla każdego 
z państw, znaleźć punkty wspólne, przeanalizować programy rozwojowe i opra-
cować wstępny harmonogram realizacji określonych projektów międzynarodo-
wych. Należy dokładnie przeanalizować wskaźniki ekonomiczne oraz wymianę 
handlową, przepływ kapitału, produktów i usług, co umożliwi dogłębną ocenę 
różnych wymiarów współpracy.

Proces współpracy państw znajdujących się między Morzem Adriatyckim, 
Morzem Bałtyckim i Morzem Czarnym został zapoczątkowany w myśli poli-
tycznej już przez Józefa Piłsudskiego i jest obecnie kontynuowany. Piłsudski 
w swojej koncepcji zakładał współpracę państw Międzymorza. Koncepcja państw 
Trójmorza różni się od założeń idei Międzymorza, jednak zakłada ona również 
rozwój regionu w dobrze pojętym interesie sąsiadujących ze sobą państw. I choć 
koncepcja współpracy państw tego regionu pojawiła się znacznie wcześniej, to 
dopiero na początku XXI w. została rozwinięta. Państwa Trójmorza to Polska, 
Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, Chorwacja, Rumunia, Bułgaria, Litwa, Łotwa, 
Estonia, Austria. Międzymorze obejmuje też tereny wschodnie  (Białoruś, Ukraina). 
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W dyskursie politologicznym pojawiła się koncepcja Europy dwóch pręd-
kości, podziału na państwa strefy euro i pozostałych członków UE. Po kryzysie 
finansowym i gospodarczym [Morawski 2003: 17-24] połączonym z trudnościami 
społecznymi, jakie pojawiły się w niektórych państwach UE (chociażby w Grecji, 
Portugalii, Hiszpanii, Włoszech), kryzysie finansowym z 2008 r. [Kasperkiewicz 
2009: 33-42), wzroście bezrobocia i wzroście zadłużenia, kryzysie migracyjnym 
i decyzji o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE wszelkie inicjatywy mające na 
celu rozwój gospodarczy państw europejskich i rozwój współpracy w wymiarze 
politycznym powinny być wspierane przez wszystkie państwa członkowskie. 
Sam szczyt państw Trójmorza był pozytywnie oceniany przez polityków USA, 
mniej komentarzy pozytywnych było w Niemczech czy Rosji. Współpraca 
państw ma charakter gospodarczo-polityczny. Mniejsze państwa członkowskie 
mogą we wspólnym interesie i przy zachowaniu autonomii mieć lepszą pozycję 
negocjacyjną i wypracować odpowiednią siłę nacisku w celu forsowanie swoich 
inicjatyw w UE oraz na świecie.

2. Partnerstwo państw Europy Środkowo-Wschodniej

Państwa Europy Środkowo-Wschodniej, chcąc rozwinąć gospodarkę i poziom ży-
cia społeczeństwa, zrzeszają się w formie szczytów. Inicjatywy infrastrukturalne, 
które zostały zapoczątkowane na szczycie w Warszawie w dniach 25-26 sierpnia 
2016 r., stały się przyczynkiem do zawarcia umów multilateralnych zmieniają-
cych poziom bezpieczeństwa energetycznego i bezpieczeństwa ekonomicznego 
państw regionu. Szczyt został zainicjowany przez Prezydenta RP Andrzeja 
Dudę oraz Prezydent Chorwacji Kolindę Grabar-Kitarović. Powstanie kolejnej 
inicjatywy nie neguje faktu istnienia pozostałych sojuszy państw, ale uzupełnia 
je o nowy wymiar współpracy, która jeszcze do niedawna nie była rozwinięta 
w odpowiedni sposób. Sojusze polityczne i polityka zagraniczna wyrażone zostają 
w umowach handlowych bądź projektach infrastrukturalnych, a oceniane są przez 
pryzmat realizacji zamierzonych celów. Każde przedsięwzięcie, które zmierza do 
osiągnięcia wzrostu gospodarczego państw, powinno być pozytywnie oceniane 
przez wszystkie opcje polityczne. Ważna jest jednak instytucjonalizacja sojuszy, 
by szczyty wiązały ciągłe kontakty multilateralne.

Zawarcie umów międzynarodowych na realizację projektów infrastruktural-
nych oraz negocjowane umowy handlowe dotyczące eksportu i importu surowców 
przyczynią się do wzmocnienia niezależności regionu. Problemem dla państw 
Europy Środkowo-Wschodniej jest polityka Rosji, która próbując rozwijać swoją 
strefę wpływów za pośrednictwem rynku surowców energetycznych, chce mieć 
wpływ na politykę państw tego regionu. 
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W artykule zastosowano podejście interdyscyplinarne wykorzystujące instru-
mentarium nauk ekonomicznych, prawnych i politycznych. Po przeanalizowaniu 
myśli politycznej i dotychczas realizowanej polityki wewnętrznej UE oraz 
partnerstwa wschodniego można wywnioskować, że koncepcje te są cały czas 
realizowane, jednak nie jako osobny sojusz państw, ale w ramach UE. Najważ-
niejszą kwestią są jednak projekty infrastrukturalne i energetyczne oraz polityka 
zrównoważonego rozwoju z naciskiem na ekologię. Niezwykle istotną kwestią 
jest współpraca w obszarze bezpieczeństwa, zbliżenie tych państw stanowiłoby 
o silnym sojuszu mogącym zagrozić potencjałowi sąsiednich mocarstw. Inną 
kwestię stanowią projekty bankowe i projekty finansowe. Analizując mapę świata 
i chęć utrzymania pokoju na świecie, potrzebne są punkty na mapie, które tworzą 
pewną strefę wpływów i których umocnienie osłabi wrogie państwa, stabilizując 
rozwój zarówno gospodarczy, jak i militarny. Należy znajdować słabe punkty 
i je niwelować, by państwa były w stanie same przeciwstawić się regionalnym 
mocarstwom. Z punktu widzenia USA jest to najlepsza strategia na wzmocnienie 
swojej pozycji w Europie i Azji. Oczywiście dokapitalizowanie tych państw bądź 
wspólne projekty pozwolą zacieśnić współpracę w każdym wymiarze. Musimy 
pamiętać o NATO. Wspólny fundusz bankowy z przeznaczeniem na inicjatywy 
w państwach regionu, z wykorzystaniem kapitału banków Trójmorza byłby jedną 
z najlepszych propozycji na kilkanaście najbliższych lat. Hipoteza o dodatniej 
korelacji między wprowadzeniem w życie zasad społeczeństwa demokratycz-
nego, państwa prawa i gospodarki rynkowej a sukcesem gospodarczym państw 
regionu jest kolejną hipotezą badawczą poddaną analizie. Ostatnio pojawiła się 
w literaturze problematyka związana z kryzysem tożsamości UE, wpływ na to 
miało przyjęcie tzw. uchodźców i ataki terrorystyczne. Państwa tej części Europy 
nie zaadaptowały niemieckiej polityki „otwartych drzwi”. Sytuacja społeczno-
-polityczna bowiem wymaga troski o swoich obywateli.

Zawarcie umów i kontraktów umożliwia rozpoczęcie nowego wymiaru w spół-
pracy, nie tylko firm państwowych, ale i prywatnych [Grabowski 2008: 9-12]. 
Wspólne inicjatywy państw nie powinny się kończyć na organizacji szczytów, 
na których reprezentanci państw i przedstawiciele różnych sektorów gospodarki 
prezentują jedynie deklaracje wzmacniania wzajemnych relacji. Pow stanie od-
powiednich instytucji nadzorujących poszczególne etapy współpracy i realizację 
celów krótko-, średnio- i długookresowych pozwala na realizację zamierzeń. 
Wyznaczanie dalekosiężnych celów i realizacja projektów gospodarczych za-
cieśnia relacje międzyludzkie w państwach regionu, które nie odniosły sukcesu 
gospodarczego porównywalnego z państwami zachodniej Europy. 

Państwa tego regionu są w dużej mierze uzależnione od surowców energetycz-
nych pozyskiwanych od partnerów zagranicznych, którzy mogą wykorzystywać 
swoją dominującą pozycję do realizacji określonych celów politycznych. Ważne 
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jest upodmiotowienie w stosunkach międzynarodowych państw, które ze względu 
na położenie konkurują z potęgami gospodarczymi. Konkurencja ta ma wymiar 
współpracy, ale jak wiemy z historii, wzmacnianie relacji sąsiedzkich przy dba-
łości o interes narodowy jest czynnikiem wzmacniającym państwa w realizacji 
funkcji, jakie muszą wypełnić względem obywateli.

Wspólne inicjatywy rozwojowe Unii Europejskiej zmieniają perspektywę 
utworzenia nowych sojuszy w ramach UE z partnerami strategicznymi [Fordy-
macki 2015: 276-286]. W opinii przywódców Stanów Zjednoczonych Polska jako 
największe państwo Europy Środkowej jest odpowiednia do stworzenia platformy 
politycznej w tym regionie. Nie oznacza to jednak ograniczenia współpracy 
z innymi mocarstwami, których interesy dotychczas nie zostały zagrożone w tej 
części Europy, nie biorąc pod uwagę sankcji, jakie zostały nałożone na Rosję, 
i wzajemnych embarg.

W dyskursie stosunków międzynarodowych wskazuje się, że Trójmorze 
przy wsparciu takich państw, jak Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania, może 
konkurować z innymi mocarstwami światowymi. Sojusz państw nie wyklucza ich 
współpracy w ramach Unii Europejskiej i z tej perspektywy analitycy popełniają 
błąd. Proces globalizacji, połączenie rynków światowych, wymiana handlowa nie 
ograniczają państw do współpracy z określonymi partnerami, ale umożliwiają 
funkcjonowanie na całym rynku [Jaszczuk 2015: 45-54]. Wymiar polityczny 
sojuszy jest upatrywany w innych kategoriach aniżeli relacje zamknięte czy 
otwarte na państwa sąsiednie. Globalizacja stworzyła warunki do współpracy 
korporacji, nie ograniczając ich funkcjonowania przez politykę. Samuel Hun-
tington w innym kontekście wskazuje, że czynnikiem integrującym jest kultura 
i tożsamość cywilizacyjna, a nie tradycyjna przynależność polityczna. Tożsamość 
ta wypełnia pustkę powstałą po likwidacji bloku komunistycznego i skłania pań-
stwa do budowy nowych koalicji opartych na bliskości kulturowej. To państwa 
narodowe są podmiotem globalizacji w wymiarze politycznym. Sojusze państw 
realizują jedynie wspólne interesy. Organizacje międzynarodowe, takie jak UE, 
regulują w traktatach zakres współpracy państw. Wspólne przedsięwzięcia państw 
członkowskich UE stanowią uzupełnienie jej działań. W polityce zagranicznej 
każde forum współpracy międzynarodowej jest pozytywną realizacją zamierzeń 
wykraczających poza granice państwa [Fordymacki 2015a: 27-35]. Państwa 
„przechwycone” nie uzyskują globalnej podmiotowości, ponieważ w wyniku 
przeniknięcia ich struktur przez nieformalne grupy zdolność tych państw do 
tworzenia impulsów strategicznych, a więc umiejętność tworzenia dla siebie 
m.in. sprzyjającego środowiska działania, jest prawie żadna.

We wspólnej deklaracji przedstawicieli państw uczestniczących w szczycie 
w Dubrowniku (25.08.2016) podjęto inicjatywy dotyczące współpracy w dziedzi-
nie energetyki gazowej, transportu, komunikacji cyfrowej oraz gospodarki. Był 
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to pierwszy szczyt państw Trójmorza. Założenia współpracy zakładają również 
rozwiniętą sieć wymiany handlowej z państwami sąsiednimi.

3. Polityka bezpieczeństwa  
państw Europy Środkowo-Wschodniej

Podstawową kwestią dla sojuszu państw Trójmorza powinno być bezpieczeń-
stwo. Przez bezpieczeństwo rozumiemy niczym nie zagrożone państwo, które 
realizuje politykę wewnętrzną i zewnętrzną bez zakłóceń bądź uzależnienia, 
wywierania wpływu bądź nacisku ze strony innego państwa oraz jest w stanie 
samo chronić swoje granice lub w ramach sojuszy bądź organizacji. Analizując 
historię państw Europy Środkowo-Wschodniej, dyskurs politologiczny, a także 
prace popularnonaukowe, możemy zauważyć, że jest to zagadnienie bardzo czę-
sto poruszane jako cel do osiągnięcia. Bezpieczeństwo jest rozumiane jako stan 
obiektywny, polegający na braku zagrożenia odczuwanego subiektywnie przez 
jednostki lub grupy. Bezpieczeństwo należy rozumieć jako tworzenie „buforów” 
wobec aktywnych działań zmieniających stan rzeczywisty na niekorzystny, ale 
także poprzez zapewnienie określonych warunków bądź realizację wytyczonych 
celów mających poprawić stan rzeczywisty na lepiej zabezpieczający strategicz-
ne sfery funkcjonowania państwa. Każde z państw ma określone funkcje do 
wypełnienia. Funkcje te w ramach sojuszy można łączyć we wspólnych celach. 
Tak działają organizacje międzynarodowe, których regulacje są nadrzędnymi 
dla regulacji państwowych. W przypadku sojuszy łączenie funkcji opiera się na 
zasadzie realizacji celów. Wyznaczanie celów wspólnych z obszaru bezpieczeń-
stwa dla kilku państw w zakresie bezpieczeństwa militarnego oraz bezpieczeństwa 
energetycznego przy realizacji wspólnej strategii politycznej utrwali współpracę 
sąsiadujących ze sobą państw regionu.

Rozwinięta grupa w ramach UE realizuje wspólną politykę zagraniczną 
i bezpieczeństwa opracowywaną na poziomie Rady Europejskiej, a realizowaną 
przez Wysoką Przedstawiciel ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Celem 
powinna być współpraca w ramach tzw. Partnerstwa wschodniego, by włączyć do 
procesu integracyjnego Ukrainę i Białoruś (choć Białoruś to państwo członkow-
skie Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej). Konflikt ukraińsko-rosyjski wskazuje 
na aspiracje Rosji do poszerzenia swojej strefy wpływów, która niestety realizuje 
swoją politykę poprzez działania hybrydowe i propagandowe.

Brak współpracy w tej części świata, mniejszych państw, zarówno pod 
względem terytorialnym, jak i ludnościowym, nie może gwarantować odpowied-
niego bezpieczeństwa. Polska jako niestały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ 
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może realizować wspólne interesy państw postkomunistycznych. Ukraina, będąc 
w trakcie konfliktu, nie może przystąpić do NATO i utraciła na rzecz Polski 
przedstawicielstwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Przeprowadzane ćwiczenia 
militarne Zapad (wojska białoruskie i rosyjskie) oraz po stronie państw człon-
kowskich NATO mogą stanowić zły przyczynek do realizacji agresywnej polityki 
zagranicznej. Państwa Europy Środkowo-Wschodniej powinny podjąć wszelkie 
wysiłki w celu podtrzymania bezpieczeństwa regionu i współpracować w tej 
kwestii z NATO i OBWE. Jest to też koncepcja, która powinna być wspierana 
przez USA i Wielką Brytanię oraz państwa sojusznicze NATO.

Oparcie na wartościach zachodnich jest przyczynkiem do rozwoju. Polska 
od 1999 r. jest członkiem NATO, sojuszu państw, który powstał z powodu 
zagrożenia ze strony Rosji. Polska od 2004 r. jest również członkiem UE, orga-
nizacji, która gwarantowała bezpieczeństwo i rozwój gospodarczy w Europie. 
Współpraca z państwami Trójkąta Weimarskiego i Grupy Wyszehradzkiej jest 
lokalnym wymiarem współpracy gospodarczej. Niemcy są największym partnerem 
gospodarczym Polski. Jednak rozwój państw Trójmorza powinien opierać się na 
wytwarzaniu własnych dóbr i usług przy realizacji celów państw, które w polityce 
państw sąsiednich były często nieodpowiednio podkreślone.

Warto zwrócić uwagę na kształtowaną politykę bezpieczeństwa w doktrynie 
Rosji, która szerzej widzi swoją strefę wpływów, aniżeli wynikałoby to z per-
spektywy sąsiadujących państw. Należy podejmować kroki zabezpieczające przed 
ewentualnym zagrożeniem dla państw zachodnich i krajów Europy Środkowo-
-Wschodniej. Podejmowane działania w tym zakresie, takie jak budowa i roz-
mieszczanie systemów strategicznej obrony przeciwrakietowej, rozmieszczanie 
wojsk sprzymierzonych USA na terenie Polski oraz wspólne ćwiczenia wojskowe, 
stanowią strategię obronną wobec ewentualnego zagrożenia.

4. Projekty rozwojowe  
państw Europy Środkowo-Wschodniej

Biorąc pod uwagę rozwiniętą sieć wpływów korporacji międzynarodowych 
w tej części Europy, warto zwrócić uwagę na możliwość podjęcia nowych 
inicjatyw przez przedsiębiorstwa z polskim i zagranicznym kapitałem. Polskie 
grupy kapitałowe powinny opracowywać swoje projekty na obszar państw Trój-
morza i Międzymorza. Wzmocnienie relacji politycznych powinno się wiązać 
z rozwojem sieci kapitałowej. Tak jak kiedyś poszczególne regiony na świecie 
wzmacniały swoją pozycję i powstały tzw. tygrysy gospodarcze, tak mniejsze 
państwa, dzięki rozwijaniu własnej technologii i produkcji, przy jednoczesnej 



 Strategie rozwoju państw Europy Środkowo-Wschodniej 159

rozbudowie infrastruktury, mogą w najbliższych dziesięcioleciach stanowić 
nową siłę gospodarki europejskiej. Opracowywane traktaty handlowe, jak TTIP 
(Transatlantic Trade Investment Partnership – Transatlantyckie Partnerstwo 
w dziedzinie Handlu i Inwestycji), nie wykluczają nowych porozumień bilateral-
nych i multilateralnych z uwzględnieniem współpracy z USA. Wielka Brytania, 
występując z UE, określa nowy wymiar współpracy z państwami europejskimi. 
Przy zbieżności interesów współpraca z tymi partnerami strategicznymi jest po-
mocna w rozwoju regionu. Stanowisko Polski w kwestii kryzysu migracyjnego, 
światowego terroryzmu, bezpieczeństwa ekonomicznego, ekologicznego i militar-
nego jest zbieżne z interesami dotychczasowych partnerów strategicznych. Nowa 
umowa dotycząca Brexitu nie jest potrzebna przy odpowiedniej regulacji TTIP.

Rozwój państw Europy Środkowo-Wschodniej powinien opierać się na 
zasadach zrównoważonego rozwoju. W celach długookresowych tylko polityka 
proekologiczna stanowi odpowiednią przyszłość dla wielu pokoleń. Konkretne ini-
cjatywy, projekty, produkty i usługi, przy doinwestowaniu przez międzynarodowe 
instytucje oraz państwa sprzymierzone, mogą być siłą napędową gospodarek, przy 
jednoczesnej poprawie jakości życia i ochrony Ziemi. W wymiarze medialnym 
wspólne inicjatywy, a nawet wspólny program anglojęzyczny dla mieszkańców 
tych państw może być jednym z wielu projektów, których realizacja przyczyni 
się do pogłębienia wzajemnych relacji i tworzenia wspólnoty. Kanał taki mogą 
prowadzić ośrodki naukowe ze wsparciem studentów tworzących odpowiedni 
program integrujący ludność tych terytoriów. W wymiarze geostrategicznym 
bezpieczeństwa energetycznego należy pamiętać o współpracy z państwami 
skandynawskimi. Wspólnota interesów stanowi czynnik łączący porozumienia 
handlowe. 

Rozwinięta współpraca Trójmorza z państwami afrykańskimi, azjatyckimi, 
a przede wszystkim zachodnimi partnerami strategicznymi ma wpływ na politykę 
globalną. W UE kształtuje się nowa perspektywa budżetowa, co oznacza, że po-
parcie przedstawicieli państw sojuszniczych o zbieżnych interesach przekłada się 
na pozyskiwanie funduszy europejskich i umożliwia stworzenie grupy interesów 
(grupy wywierania nacisku) na instytucje europejskie i światowe, w celu realizacji 
polityki zagranicznej zgodnie z interesem narodowym państw Trójmorza. UE 
określa w swoich traktatach wspólne polityki i w ich ramach realizuje strategie 
rozwojowe. Zmiana polityki lokalnej, czyli chociażby realizacja koncepcji pro-
ekologicznych miast, może być przyczynkiem dalszego rozwoju.

Celem dla państw środkowoeuropejskich w perspektywie budżetowej na lata 
2021-2027 jest utrzymanie finansowania polityki spójności i polityki rolnej na 
wysokim poziomie. Realizacja wzmocnienia państw Trójmorza jest odbierana 
przez płatników netto Francję i Niemcy jako konkurencyjna inicjatywa, co 
wzmacnia pozycję negocjacyjną. Wyobraźmy sobie, że nie byłaby realizowana 
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taka polityka, nie byłoby szczytów. Pozycja Polski w UE byłaby zdecydowanie 
słabsza [Szczepanik 2018: 3]. Zwiększenie finansowania projektów, z których 
będą korzystać te państwa, oznacza, że realizowana polityka zagraniczna jest 
sukcesem rządu i Prezydenta RP.

Sytuację społeczno-gospodarczą państw Trójmorza powinno się porównywać 
z poziomem rozwoju najbardziej rozwiniętych regionów świata. Cele długotermi-
nowe muszą być realizowane, by pozycja Polski i państw sojuszniczych ulegała 
zmianie. Nastawianie się na wytwarzanie własnych dóbr i samowystarczalność, 
przy zapewnieniu bezpieczeństwa, jest motorem rozwojowym. Celem jest wyko-
nanie skoku cywilizacyjnego opartego na zrównoważonym rozwoju i poprawie 
jakości życia. Stworzenie regionalnego centrum finansowego i badawczo-rozwojo-
wego może stanowić nową ważną instytucję na świecie. Wymiar geostrategiczny 
i zapewnienie bezpieczeństwa międzynarodowego można scharakteryzować 
poprzez tworzenie różnych stref wpływów, ale i punktów rozwojowych na mapie 
świata. Takim centrum może być Trójmorze przy odpowiednim zaangażowaniu 
ze strony Polski i innych partnerów strategicznych, szanujących prawo między-
narodowe i prawa człowieka. 

Opracowanie założeń teoretycznych i analiza geostrategiczna, przy jednoczes-
nym wskazaniu obszarów bądź projektów do realizacji, to rola politologów 
prowadzących badania dotyczące Trójmorza, Międzymorza i polityki zagranicz-
nej. Przeanalizowanie raportów międzynarodowych, umów międzynarodowych 
i danych statystycznych jest wymogiem pracy mającej doprowadzić do kom-
pleksowego zbadania sojuszu państw. Badania są realizowane w obszarze mię-
dzynarodowych stosunków ekonomiczno-politycznych, uwzględniając realizację 
projektów poprzez politykę regionalną, zakładając wymiar globalny podjętych 
inicjatyw i bezpieczeństwo międzynarodowe.

Unia Europejska od kilku lat znajduje się w procesie dezintegracyjnym, 
przyczynkiem do tego były kryzysy finansowe, które doprowadziły do załamań 
gospodarczych. Działania zmierzające do poprawy sytuacji społeczno-ekono-
micznej nie przyniosły zamierzonego rezultatu, choć strategia rozwoju została 
opracowana na lata. Następował kryzys wspólnej polityki zagranicznej i bez-
pieczeństwa UE, jednakowe umowy międzypaństwowe zmieniały perspektywy 
dalszej współpracy. Celem wspólnym dla państw UE jest zapewnienie ochrony 
i dobrobytu oraz bogactw naturalnych, ochrony wartości, kultur, tradycji i języ-
ków w Europie. Wymaga to wspólnego działania w obszarze edukacji, polityki 
społecznej, regionalnej i kulturalnej. Kryzys migracyjny wymusił na państwach 
UE, a także na państwach Trójmorza podjęcie konkretnych inicjatyw w obszarze 
obronności. Ze względu na to, że państwa znajdują się między trzema morzami, 
należy wzmocnić bezpieczeństwo granic morskich UE i państw Trójmorza. 
Powołanie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej miało na celu zapobie-
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żenie nielegalnym napływom uchodźców. Państwa Trójmorza liczą na wsparcie 
NATO, a przede wszystkim USA, które deklarują chęć tworzenia nowych baz 
wojskowych w tym rejonie świata.

Jednym ze strategicznych projektów dla bezpieczeństwa energetycznego 
Polski jest terminal LNG zbudowany w Świnoujściu. Pojemność zbiorników 
na gaz nie jest wystarczająca dla zabezpieczenia energetycznego kraju. Polska 
dywersyfikuje surowce, m.in. dzięki dostawom gazu z USA oraz – w przy-
szłości – z Norwegii. Kontrakt na dostawy gazu z Rosji kończy się w 2022 r. 
Celem jest osiągnięcie stanu gospodarki umożliwiającego pokrycie bieżącego 
i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców nie tylko w Polsce, ale również 
i w sąsiednich państwach. Polska dzięki współpracy międzynarodowej może być 
dystrybutorem surowca pozyskanego drogą morską w formie skroplonego gazu. 
Współpraca w zakresie dostaw surowców jest wyjątkowo trudnym zagadnieniem 
ze względu na uzależnienie od surowców rosyjskich kilku państw członkow-
skich UE. 

Działania podejmowane przy tworzeniu nowego projektu Via Carpatia 
mają umożliwić polepszenie regionalnej infrastruktury, przez co usługi trans-
portowe będą mogły rozwijać się na obszarze północ-południe w państwach 
środkowoeuropejskich. Potrzebna jest również odpowiednia infrastruktura kole-
jowa – powstanie szybkiej kolei z pewnością przyczyni się do zbliżenia ludności. 
Kolejowa obsługa zaopatrzenia towarowego to oprócz infrastruktury kolejna 
ważna dla państw inwestycja. Wspólna inwestycja w regionalny port lotniczy 
państw Trójmorza również przyczyni się do lepszej komunikacji i rozwoju. 
Podobnie jak nacisk na stworzenie regionalnej giełdy, np. polskiej GPW, która 
mogłaby obsługiwać spółki państw Trójmorza.

Można określić teren Europy Środkowo-Wschodniej ze względu na zmie-
niające się granice w XX w. jako wyjątkowo niestabilny. Dwie wojny światowe 
oraz okres komunizmu, który niszczył tożsamość, język i kulturę, nie pozwalają 
na wyodrębnienie określonego terytorium dla państw Trójmorza i Międzymorza. 
Granice państwowe nie odzwierciedlają terenów, na jakich mieszkały określone 
narodowości. W myśli politycznej próbowano kształtować pogląd oparty na 
państwach, czyli w odpowiedzi na stan granic, jaki został zatwierdzony przez 
mocarstwa światowe. 

Organizacje międzynarodowe, takie jak Organizacja Narodów Zjednoczonych, 
Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Azjatycki Bank Inwestycji 
Infrastrukturalnych, Unia Europejska, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski 
Bank Odbudowy i Rozwoju, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Euro-
pejski Fundusz Rozwoju, przygotowują programy rozwojowe oraz wytyczne dla 
państw realizujących politykę zrównoważonego rozwoju. W zależności od tego, 
które państwo należy do jakich organizacji międzynarodowych, może również 
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pozyskiwać środki na realizację polityk z funduszy zagranicznych. Znajomość 
odpowiednich programów na poziomie organizacji międzynarodowych umożliwia 
łatwiejsze pozyskiwanie środków finansowych, kredytów na wprowadzenie no-
wych, innowacyjnych rozwiązań na poziomie gminy, samorządu i państwa. Przy 
realizacji projektów długoterminowych pomocne będzie wspólne pozyskiwanie 
środków przez sąsiadujące ze sobą państwa. Dlatego wcześniej wskazano, że 
koordynacja wszelkich szczytów musi mieć wymiar instytucjonalny z jasno 
sprecyzowanymi celami.

5. Ekologiczne miasto jako cel rozwojowy  
państw Europy Środkowo-Wschodniej

Analizując przez wiele lat dokumenty rządowe oraz agendy międzynarodowe 
dotyczące polityki zrównoważonego rozwoju, można stwierdzić, że państwa 
opierające swój rozwój na polityce proekologicznej, szanujące przyszłe pokolenia, 
mają już od dawna opracowane wytyczne do realizacji odpowiedniej polityki. 
Koncepcje smart city bądź innych innowacyjnych projektów są znane od dawna. 
Problem pojawia się w momencie wdrożenia zaleceń na poziomie lokalnym. Nale-
ży opierać współpracę transgraniczną na zasadzie miast partnerskich. Współpraca 
grupy państw w ramach sojuszu powinna się opierać na realizacji konkretnych 
celów. Państwa sojusznicze powinny mieć dalekosiężną wizję. Taką wizją może 
być oczekiwanie wysokiego wzrostu gospodarczego, przy odpowiedniej realizacji 
polityk publicznych. Opracowane najważniejsze dokumenty międzynarodowe 
oraz postanowienia szczytów, które dotyczą polityki zrównoważonego rozwoju, 
mogą być przyczynkiem do realizacji wspólnych interesów państw regionu. 
Odpowiednie regulacje, a raczej wytyczne powstawały od dawna na poziomie 
właściwych komisji Organizacji Narodów Zjednoczonych czy Unii Europejskiej. 
Implementacja ich założeń na poziom państw narodowych zostaje bardzo często 
uzupełniona o własne projekty rządowe. W strategiach rozwoju rząd realizuje 
przyjęte umowy międzynarodowe oraz własne inicjatywy. Umowy multilateralne 
i bilateralne zawierane między państwami oparte na wytycznych będą kształtowały 
następne kilkadziesiąt lat. Warto zwrócić uwagę, że realizacja polityki zrówno-
ważonego rozwoju jest aktualizowana w projektach długoterminowych. Zmiany 
zarówno w sferze lokalnej, jak i regionalnej to realizacja projektów, które wy-
magają bardzo dużych nakładów finansowych. Znajomość bieżących projektów, 
rozpow szechnianie wiedzy o nich oraz pozyskiwanie odpowiednich środków na 
ich realizację stanowi dziś jedno z ważniejszych kryteriów w ocenie rządzących 
i polityków. Oprócz postanowień szczytów, strategii oraz negocjowanych umów 
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należy przytoczyć programy na poziomie UE oraz instytucji międzynarodowych, 
z których będą mogły korzystać jednostki samorządu terytorialnego i administra-
cja rządowa, oraz programy wspierające przedsiębiorstwa.

W 2018 r. w Polsce odbył się Światowy Szczyt Klimatyczny. Realizacja 
celów zrównoważonego rozwoju jest kryterium udanej realizacji projektu ponow-
nej transformacji państw Europy Środkowo-Wschodniej. Odnosząc się do tego 
wydarzenia, należy podkreślić, że realizacja polityki proekologicznej wymaga 
zwrócenia uwagi na emisję dwutlenku węgla, dywersyfikację zasobów energii, 
politykę antysmogową czy zwiększenie segregacji odpadów. Przedsiębiorstwa 
emitujące substancje powodujące skażenie środowiska są nadal na tym terytorium, 
co szkodzi wszystkim państwom regionu. Wprowadzając nowe normy emisji 
spalin, kładzie się nacisk na zmiany w produkcji samochodów, choć celem mają 
być auta elektryczne z ogólnie dostępną siecią stacji ładowania (już istnieje 
możliwość zakupu takich aut, ale ładowanie ich musi odbywać się we własnym 
zakresie). Podobnie nacisk na działania antysmogowe czy segregację odpadów, 
a także energooszczędność wpisują się w nową koncepcje rozwoju miast.

Błędne założenie niektórych badaczy jest spowodowane nieznajomością 
umów międzynarodowych i brakiem bieżącego monitorowania szczytów oraz 
dokumentów, które są każdego tygodnia prezentowane na stronach internetowych 
agencji rządowych i instytucji międzynarodowych. Aktualizacja wiedzy jest 
podstawowym kryterium dla przygotowania odpowiedniego badania i projektów. 
Analiza prasy, dokumentów musi potrwać kilka lat, zanim będzie można w od-
powiedni sposób przedstawić tak ważne zagadnienie, jakim jest zrównoważony 
rozwój. To państwa realizują założenia tej polityki, a sojusze jako wspólnota inte-
resów, przy odpowiedniej instytucjonalizacji, wprowadzają projekty do realizacji. 
To zagrożenia środowiskowe, możliwe katastrofy naturalne i ekologiczne powo-
dujące ryzyko załamania się ekosystemu jako całości, nie rozgraniczając jego 
obszaru na poszczególne państwa, wywołują negatywne warunki pogodowe. Od 
wielu lat naukowcy wskazują na globalne ocieplenie, które powoduje topnienie 
lodowców, tornada, niespodziewane burze, ale przede wszystkim wzrost średniej 
temperatury na Ziemi. Tematyka zrównoważonego rozwoju jest rozpowszechniona 
w środowisku politologicznym i dyskursie politycznym, dlatego też analiza prasy 
i mediów jest warunkiem koniecznym do odpowiedniego jego przygotowania.

Szczyty Ziemi oraz szczyty klimatyczne w swoim założeniu opracowują 
wspólne stanowisko dotyczące polityki zrównoważonego rozwoju. Tylko z za-
łożenia wytyczne mają być wprowadzane do realizacji, ponieważ realizacja 
polityki wewnętrznej jest indywidualna dla każdego państwa. Zdarzają się 
sytuacje, kiedy już ustalone porozumienie zostaje zanegowane bądź uzupełnione 
o nowe decyzje polityczne. Sytuacja na świecie jest zmienna, a realizacja polityki 
zrównoważonego rozwoju opiera się na polityce gospodarczej, utrzymaniu miejsc 



164 Przemysław Fordymacki 

pracy, spadku bezrobocia czy wprowadzeniu odpowiednich innowacji. Niewątpli-
we ustalenia warunkuje sytuacja geopolityczna i interesy poszczególnych państw. 
Dlatego tak ważne jest rozpowszechnianie wytycznych organizacji światowych, 
które opracowują programy, oczekując jedynie ich realizacji przez poszcze-
gólne rządy. Każdy projekt powinien opierać się na podstawowych kryteriach 
zarządzania, czyli powinien realizować wizję, zmieniać rzeczywistość na lepsze 
w dłuższej perspektywie, spełniać kryterium oszczędności środków publicznych, 
a zarazem mieć na celu rozwój gospodarczy.

Unia Europejska jako światowy lider zrównoważonego rozwoju wprowadza 
rozwiązania proekologiczne i innowacyjne poprzez dyrektywy bądź określone 
komunikaty i strategie. W publikacjach naukowych zasadniczym błędem jest 
brak wskazania, że polityka zrównoważonego rozwoju jest realizowana od 
dawna, a propozycje Rady Europejskiej w dokumentach wskazywały na to nie-
zwykle istotne zagadnienie już wiele lat temu. Już w latach 90. XX w. w Polsce 
rozpoczęto realizację projektów, które miały na celu wprowadzenie polityki 
zrównoważonego rozwoju poprzez odpowiednie wygaszanie niektórych branż, 
a wspieranie nowych projektów inwestycyjnych. Podobnie kwestia ta kształto-
wała się w innych państwach regionu. Jednak to od momentu wstąpienia państw 
regionu do UE dzięki odpowiednim programom pomocowym i funduszom struk-
turalnym powstała możliwość przebranżowienia przedsiębiorstw z działających 
niekorzystnie na środowisko w firmy proekologiczne.

6. Projekty grup kapitałowych na terytorium  
państw Trójmorza jako realizacja wspólnych interesów 
państw sojuszniczych

Każda ekspansja na nowe rynki musi być opłacalna, ale można wskazywać, 
które kierunki z perspektywy realizacji polityki państwa są najistotniejsze. Pol-
ska dotychczas bardzo intensywnie współpracowała z największym partnerem 
gospodarczym, jakim są Niemcy, a także w ostatnich latach państwa Grupy 
Wyszehradzkiej. Jeżeli sojusz państw Trójmorza, a także Partnerstwo Wschodnie 
mają mieć realne osiągnięcia, to te kierunki powinny być nową strategią inwes-
tycyjną grup kapitałowych. Współpraca państw oraz umowy multilateralne były 
zawierane znacznie wcześniej, realizowana jest również polityka UE. Jednak 
inwestycje grup kapitałowych na tym obszarze nie są tak znacząco rozwinięte, 
jak mogłyby być. Warto przeanalizować możliwe fuzje bądź realizację wspólnych 
projektów inwestycyjnych. Napływ tanich produktów z państw azjatyckich na 
rynek europejski jest od dawna dyskutowanym problemem, ze względu na 
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niską użytkowość i szkodliwość dla środowiska. Własna produkcja na wysokim 
poziomie technologicznym wsparta odpowiednimi programami strukturalnymi 
bądź inwestycjami z kapitału własnego przedsiębiorstw, a oparta na współpracy 
kilku państw mogłaby się przyczynić do zacieśnienia współpracy i stworzenia 
nowych „tygrysów gospodarczych”. Wzmocnienie polskiej giełdy, jako regio-
nalnego centrum obrotu papierami wartościowymi, mogłoby przyczynić się do 
wzmocnienia wszystkich państw regionu w świecie finansów. Realizacja poli-
tyki przedsiębiorstw jest wyłącznie gestią władz spółek, ale grupy z pakietem 
większościowym z pieniędzy budżetowych dostosowują strategię rozwoju do 
realizacji polityki rządowej. Jest to koncepcja realna, ponieważ Wielka Brytania 
zdecydowała się na opuszczenie UE, co oznacza możliwość stworzenia nowego 
finansowego city dla funduszy inwestycyjnych. Kształtowana jest nowa strategia 
geopolityczna, a Polska ma szansę wspólnie z partnerami wpływać na decyzje 
organizacji międzynarodowych. 

Jedną z lepszych inicjatyw jest powołanie specjalnego funduszu łączącego 
Trójmorze, zdaniem ekspertów brakuje projektów transgranicznych, a regionowi 
brakuje kapitału. Kolejną koncepcją jest wehikuł inwestycyjny, na którego bar-
kach spocznie finansowanie projektów infrastrukturalnych czy energetycznych. 
Inicjatywa Banku Gospodarstwa Krajowego będzie wspólna z innymi bankami 
krajów Trójmorza. Jest to uzupełnienie instytucji Unii Europejskiej w celu 
wzmocnienia pozycji regionu. Początkowe siedem projektów, m.in. budowa 
infrastruktury do przesyłu gazu, połączeń kolejowych, infrastruktury drogowej 
oraz projektów rzecznych, będzie sfinalizowane ok. 70 inicjatywami wartymi 
100 mld euro [Specjalny fundusz… 2018: A13]. 

Równie istotne dla rozwoju państw Europy Środkowo-Wschodniej są projekty 
spółek państwowych, zmieniające strategię rozwoju na rozwiązania oparte na 
elektromobilności i proekologiczności. ElectroMobility Poland planuje wpro-
wadzić samochód miejski zasilany baterię elektryczną. Nowy e-samochód może 
nie tylko być rozpowszechniany w regionie, ale stanowić też produkt ekspor-
towy. Jeżeli celem państw jest wzrost gospodarczy, to oparcie go na produkcji 
innowacyjnych samochodów będzie pozwalało na zaprezentowanie pomysłu na 
światowych targach [E-poloneza czas zacząć 2018: A15]. Własna produkcja musi 
być konkurencyjna na tle innych państw. 

Wzmacnia się proces wprowadzania zielonej energii dla zakładów przemys-
łowych. Autobusy elektryczne czy nowoczesne pociągi, a nawet elektryczne, no-
woczesne samochody ciężarowe, to zmiana w myśleniu i postrzeganiu przyszłości 
opartej na zrównoważonym rozwoju. Zysk powinien stanowić rozwój napędowy 
gospodarek. Regulacje UE nakładają na państwa członkowskie obowiązek 
zmiany w realizowanych politykach publicznych w celu osiągnięcia MIX-u 
 energetycznego. Kampanie marketingowe organizowane przez spółki państwowe 
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dotyczą m.in. wymiany pieców (PGNiG), a to oznacza, że polityka zrównoważo-
nego rozwoju UE jest realizowana. Międzynarodowy Kongres Biogospodarki jest 
kolejną z inicjatyw łączących polskie i europejskie firmy oraz instytucje. Szczyty 
producentów biodegradowalnych produktów, producentów proekologicznych 
produktów, producentów ekologicznej żywności powinny być cykliczne. 

W przygotowaniu odpowiedniej strategii dla miasta oraz regionu ma znaczenie 
staż zarządzających lub możliwości korzystania z porad eksperckich. Najważ-
niejsze źródło informacji stanowi opinia społeczna, ale bez zdania ekspertów jest 
ona jedynie wyrazem większości. Należy łączyć jedno i drugie, choć zdaniem 
niektórych badaczy to staż burmistrza na stanowisku warunkuje poglądy na 
zarządzanie gminą, a nie przygotowane strategie [Krukowska 2018: 24-35]. 
Należy podejmować działania, by zaistniało myślenie perspektywiczne wśród 
zarządzających.

7. Współpraca służb  
państw Europy Środkowo-Wschodniej

Jedną z istotniejszych kwestii w polityce państwa jest wyznaczanie granic 
współpracy międzynarodowej służb państwowych. Współpracę reguluje prawo 
wewnętrzne państwa oraz prawo międzynarodowe. Przy określaniu działalności 
służb należy oddzielić dwie kwestie. Pierwszą jest współpraca służb podczas 
normalnego funkcjonowania państwa, a drugą współpraca służb w przypadku 
zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Weźmy pod uwagę zagrożenie 
ze strony wroga zewnętrznego wtedy, gdy państwa sojusznicze prowadzą jednolitą 
politykę wobec agresora, współpracują ze sobą i uzupełniają się wzajemnie dzia-
łaniami. Polska jest członkiem Unii Europejskiej oraz NATO podobnie jak inne 
państwa Trójmorza. Organizacją wyższą w hierarchii jest Organizacja Narodów 
Zjednoczonych oraz inne organizacje międzynarodowe. Rada Bezpieczeństwa 
ONZ jest najważniejszą organizacją dla całego globu i to podczas jej posiedzeń 
są omawiane działania, które zagrażają bezpieczeństwu niektórych państw. 

Istotne kwestie w zakresie tego rodzaju współpracy regulują umowy mię-
dzynarodowe. Polska współpracuje w obszarze obronności z NATO. Kwestie 
wywiadu i kontrwywiadu muszą wchodzić w zakres współpracy w ramach 
organizacji. Współpraca powinna istnieć w wymiarze państw Trójmorza i part-
nerów strategicznych. Innym obszarem zajmują się służby, takie jak: w Polsce 
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a np. w Stanach Zjednoczonych National 
Security Agency. Inną instytucją jest Central International Agency. W Polsce 
będzie to Agencja Wywiadu. W przypadku policji to Komenda Główna Policji 
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nadzoruje komendy wojewódzkie oraz komendy miejskie. Na poziomie wyższym 
jest Europol, czyli europejska policja. Na poziomie ponadnarodowym Interpol, 
czyli tzw. światowa policja. Zakres działania jest zbliżony. W Polsce istnieje 
Centralne Biuro Śledcze Policji, które można porównać do Federal Bureau of 
Investigation w USA. Instytucją polecaną innym państwom jest Centralne Biuro 
Antykorupcyjne. 

Zgodnie z paktem północnoatlantyckim w sojuszu są państwa o zbieżnych 
interesach. Oznacza to, że państwa te powinny ze sobą współpracować w zakresie 
militarnym, ale także i wywiadowczym. Jeżeli weźmiemy pod uwagę służby wy-
wiadu i kontrwywiadu, przeczy to tej zasadzie, dlatego tak ważne jest określenie 
współpracy w czasie wojny i pokoju. Współpracę służb powinny więc regulować 
przepisy odrębne ustalane przez strony współpracy międzynarodowej. Agencje 
wywiadowcze powinny ze sobą współpracować w ramach państw NATO, państw 
UE i bliżej – w ramach państw Trójmorza i Międzymorza. Wyodrębnianie po-
działu w ramach państw UE nie jest potrzebne, ale biorąc pod uwagę Partnerstwo 
Wschodnie UE, już tak. Ukraina nie jest członkiem NATO ani UE, ale poprzez 
mały ruch graniczny i umowę stowarzyszeniową zwiększa się jej zbliżenie 
z Polską i UE. Umowa DCFTA również warunkuje współpracęgospodarczą. 

Analizując Trójmorze i Międzymorze, musimy mieć zawsze na uwadze 
Ukrainę, a może za jakiś czas także Białoruś. W kwestii współpracy gospodarczej 
oprócz UE dla Polski i Wielkiej Brytanii po Brexicie (czyli jednym z większych 
błędów UE przy rozwijającej się konkurencji w ramach Euroazjatyckiej Unii 
Gospodarczej) ważna jest umowa z USA, czyli Transatlantic Trade Investment 
Partnership. Ta umowa, którą reguluje Światowa Organizacja Handlu (WHO), 
uzupełnia i zacieśnia współpracę USA, UE i państw NATO. Już w trakcie 
negocjacji należy formułować tę umowę, biorąc pod uwagę Ukrainę, a przede 
wszystkim ujednolicenie rynku państw Trójmorza. Należy wyznaczać granice 
współpracy lub je zacierać, szanując podstawowe regulacje. Polska nie ma 
okrętów atomowych ani konkurencyjnej w skali światowych mocarstw armii, 
podobnie jak państwa Trójmorza i Międzymorza. Opiera swoje działania na art. 5 
traktatu NATO, licząc na wsparcie sojuszników. Oczywiście bierze pod uwagę 
sytuację bieżącą, zapominając, że sytuacja zagrożenia może wystąpić w bardzo 
krótkim czasie, tym bardziej że na Ukrainie nadal toczy się wojna. Polityka Polski 
zmierza do niezależności, ale porównując arsenały, Polacy dobrze wiedzą, że 
bez sojusznika, takiego jak USA, nie będziemy w stanie konkurować z wrogimi 
państwami. Polska współpracuje z sąsiednimi państwami, ale również konkuruje 
z nimi w celu osiągnięcia jak najwyższego poziomu gospodarczego w skali 
międzynarodowej. Tematyka współpracy służb jest pomijana przy analizowaniu 
strategii rozwoju państw regionu oraz przy analizie współpracy gospodarczej, 
to błąd.
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Deklaracja partnerstwa strategicznego Polski i USA, która została podpisana 
19 września 2018 r. wpisuje się w strategię rozwoju Europy Środkowo-Wschod-
niej. Budowa stałej bazy armii amerykańskiej w Polsce może stanowić przyczynek 
do trwałego sojuszu. Pentagon ma opracować propozycję, Polska deklaruje chęć 
pokrycia kosztów bazy na miejscu. Podobnie powinna wyglądać współpraca woj-
skowa państw Trójmorza i Międzymorza – z rotacyjnym stacjonowaniem wojska. 

8. Zakończenie

Polska zabiega o dywersyfikację energii i ograniczenie monopolu rosyjskiego 
w Europie Środkowo-Wschodniej. USA deklarują wsparcie w tej kwestii i sprze-
daż gazu skroplonego. Polska mogłaby go eksportować na linii północ-południe, 
jeżeli będzie posiadała większą liczbę zbiorników LNG. 

Inicjatywa Trójmorza jest wspierana przez USA, dzięki temu ma znaczenie 
większe niż regionalna współpraca. Współpraca przebiega dynamicznie i ma na 
celu sukces regionu, a może nawet powstanie Europy nowych „tygrysów gos-
podarczych”. Ważne jest, by współpraca dotyczyła różnych polityk publicznych 
i była instytucjonalizowana w ramach państw Trójmorza i Międzymorza wraz 
ze strategicznymi partnerami, czyli USA i Wielką Brytanią.
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Development Strategies  
of Central and Eastern European States

Summary. The reasons, current status and further development prospects for the countries located 
between the Adriatic Sea, the Baltic Sea and the Black Sea. The goal of this article is to verify the 
research hypothesis assuming that the cooperation of the Central and Eastern European states does 
not only exist as the alliance of the EU states but also under the implementation of the old concepts 
of the Three Seas Initiative and Intermarium. Further development of the region as a separate group 
of states with institutional links can be achieved through cooperation with strategic partners. The 
empirical analysis covers the states which in recent years have strengthened mutual economic 
relations in this part of Europe despite not being as well-developed as the Western EU countries. 
The countries of the region are required to execute specific geostrategies [Czaputowicz 2018: 91] 
as they are surrounded by economic and military superpowers. For the empirical analysis we are 
choosing states which in final years the economic interrelation deepened, although they aren’t on 
yes the highest level, like with other strategic partners.

Keywords: EU, NATO, Poland, USA, Three Seas Initiative, Central and Eastern Europe
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Operacja EUNAVFOR Med Sophia  
jako instrument polityki migracyjnej  

Unii Europejskiej

Streszczenie. Kryzys migracyjny w 2015 r. w rejonie Morza Śródziemnego zmusił Unię Europejską 
do określenia na najbliższe lata swojej polityki migracyjnej oraz sposobów jej egzekwowania. 
Powołana w maju 2015 r. do zwalczania przemytu ludzi przez Morze Śródziemne operacja 
EUNAVFOR Med Sophia jest jednym z narzędzi tej polityki. Operacja realizuje cele i zadania 
precy  zowane przez Radę Europejską. Z zaplanowanych czterech faz operacji realizowana jest 
obecnie (od 2015 r.) druga faza. Działalność EUNAVFOR Med Sophia koncentruje się, oprócz 
zwalczania przemytu ludzi na pełnym morzu, na szkoleniu marynarzy i funkcjonariuszy libijskiej 
marynarki wojennej oraz straży przybrzeżnej.

Słowa kluczowe: migracja, przemyt ludzi, polityka migracyjna, operacja EUNAVFOR Med Sophia 

1. Wstęp

Imigracja z Azji i Afryki do Europy z różnym natężeniem trwa już kilkadziesiąt 
lat, jednak dopiero w 2015 r. Unią Europejską (UE) wstrząsnął kryzys imigra-
cyjny. Szacuje się, że w 2015 r. około 1,8 mln ludzi, uchodźców i imigrantów 
z Afryki i Azji, ignorując granice państwowe, dotarło do Europy. Powodem tej 
masowej „wędrówki ludów” była wojna domowa w Syrii oraz destabilizacja 
państw na Bliskim Wschodzie i w północnej Afryce. Olbrzymia większość 
tych ludzi, ok. 760 tys., wybrała tzw. szlak zachodniobałkański, przez kraje 
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bałkańskie na Węgry. Kolejne 154 tys. uchodźców i imigrantów przeprawiło się 
z Libii i Tunezji drogą morską przez Morze Śródziemne, na pontonach i statkach 
przemytników, kierując się m.in. na włoską wyspę Lampedusa. Tak duża liczba 
migrantów stała się społecznym problemem w państwach, w których się znaleźli, 
jak np. w Grecji czy we Włoszech. 

Celem istnienia granic zewnętrznych Unii Europejskiej jest ochrona inte-
resów całej grupy państw strefy Schengen. Wymogi strefy nakazują ochronę 
granic zewnętrznych w celu zagwarantowania swobody przekraczania granic 
wewnętrznych oraz utrzymania wymaganego poziomu bezpieczeństwa w posz-
czególnych krajach Unii. Zgodnie z art. 79 ust. 1. Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej (TFUE) „Unia rozwija wspólną politykę imigracyjną mającą 
na celu […] zapobieganie nielegalnej imigracji i handlowi ludźmi oraz wzmoc-
nione ich zwalczanie. Zwalczanie nielegalnej imigracji jest jednym z elementów 
unijnej polityki imigracyjnej Unii Europejskiej. […] Parlament Europejski i Rada, 
stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, przyjmują środki w nas-
tępujących dziedzinach: […] c) nielegalna imigracja i nielegalny pobyt, w tym 
wydalanie i odsyłanie osób przebywających nielegalnie; d) zwalczanie handlu 
ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi”1.

W kwietniu i maju 2015 r. Unia Europejska uznała walkę z przemytem ludzi  
za priorytet swojej polityki migracyjnej, określając konkretne działania do re-
alizacji w tym zakresie. 

Według znanej definicji autorstwa gen. Carla von Clausewitza, „wojna to 
kontynuacja polityki innymi sposobami”. Parafrazując, można uznać, że operacja 
wojskowa EUNAVFOR Med, rozpoczęta w 2015 r. na Morzu Śródziemnym, 
kontynuuje innymi środkami politykę migracyjną UE w części dotyczącej zwal-
czania przemytu ludzi. Celem artykułu jest wykazanie, w jakim stopniu operacja 
EUNAVFOR Med Sophia realizuje tę część polityki migracyjnej UE.

2. Polityka Unii Europejskiej w latach 2015-2018  
wobec przemytu ludzi przez Morze Śródziemne

W celu uściślenia pojęć w artykule celowe jest przypomnienie obowiązujących 
definicji określeń stosowanych obecnie w publicystyce, a odnoszących się do 
ludzi przybywających do Europy. 

Termin „uchodźca” oznacza obywatela państwa trzeciego, który posiadając 
uzasadnioną obawę bycia prześladowanym z powodów rasowych, religijnych, 

1 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE C 326, s. 77.
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narodowościowych, przekonań politycznych lub członkostwa w określonej grupie 
społecznej, znajduje się poza krajem, którego jest obywatelem, i jest niezdolny do 
wykorzystania bądź, ze względu na taką obawę, nie chce wykorzystać ochrony 
takiego państwa, lub bezpaństwowca, który, będąc poza państwem poprzedniego 
miejsca stałego pobytu, z takich samych powodów, jak wskazano powyżej, jest 
niezdolny do powrotu lub – posiadając taką obawę – nie chce wrócić do niego,  
i do którego art. 12 nie ma zastosowania2. 

„Migrant” oznacza osobę, która zmienia miejsce pobytu. Na poziomie mię-
dzynarodowym nie istnieje definicja prawna pojęcia „migrant”. „Migracja” jest 
z reguły rozumiana jako proces dobrowolny, z przyczyn np. ekonomicznych, 
z możliwością bezpiecznego powrotu do własnego państwa. To odróżnia „migran-
ta” od „uchodźcy”, który bezpiecznie powrócić nie może. Według Organizacji 
Narodów Zjednoczonych (ONZ) „migracja” to zmiana miejsca pobytu na okres 
dłuższy, niż jeden rok [Kisiel-Łowczyc 2003: 116]. Można jednak zaobserwo-
wać, że w dyskursie publicznym pojęcia „migranci” i „uchodźcy” stosuje się 
zamiennie, czasami nawet w tym samym zdaniu, opisując tę samą grupę ludzi. 

18 kwietnia 2014 r. 210 km na południe od wyspy Lampedusa i 27 km 
na północ od Libii przewrócił się i zatonął statek z migrantami. Na pokładzie 
było ok. 950 osób. Załoga wcześniej opuściła pokład. Uratowano 28 rozbitków. 
Była to kolejna już katastrofa morska podczas kryzysu migracyjnego na Morzu 
Śródziemnym. Od początku 2014 r. do wybrzeży Włoch przybiło ponad 200 tys. 
migrantów a w ciągu czterech miesięcy 2015 r. przybyło ich 23,5 tys., w tym 
11 tys. z Libii [Katas trofa statku… 2015]. Ta tragedia stała się katalizatorem 
reakcji Unii Europejskiej. 20 kwietnia 2015 r. Rada potwierdziła stanowcze 
zobowiązanie do działania na rzecz zapobiegania ludzkim tragediom, do których 
dochodzi w wyniku przemytu ludzi w regionie Morza Śródziemnego.

Następnie 28 kwietnia 2015 r. Komisja Europejska przyjęła Europejską 
agendę bezpieczeństwa, w której wymieniła trzy priorytety dotyczące terroryzmu, 
przestępczości zorganizowanej i cyberprzestępczości, uznając je za powiązane ze 
sobą dziedziny w wymiarze transgranicznym. Założyła, że działania Unii w tych 
dziedzinach mogą doprowadzić do rzeczywistych zmian. Za problemem dotyczący 
polityki migracyjnej Unii uznano jeden z przejawów przestępczości zorganizowa-
nej, jakim jest zorganizowany przemyt migrantów. W dokumencie podkreślono, 
że działania zapobiegające ułatwianiu przemytu migrantów będą polegały na 
usprawnieniu gromadzenia wymiany i analizy informacji, a podstawowe znaczenie 
będzie miała współpraca Unii z państwami trzecimi (tranzytowymi). W ramach 

2 Dyrektywa Rady 2004/83/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych norm dla 
kwalifikacji i statusu obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako uchodźców lub jako 
osoby, które z innych względów potrzebują międzynarodowej ochrony oraz zawartości przyznawanej 
ochrony, Dz. Urz. UE L 304/12 z 30.09.2004, s. 98.
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współpracy UE zaoferuje pomoc w celu ułatwienia państwom tranzytowym jak 
najwcześniejszego zapobiegania i wykrywania aktywności przemytniczej. Założono,  
że to wzmocnienie działań przeciwko przemytowi ludzi realizowane w kooperacji 
UE oraz państw trzecich stanie się częścią przyszłego programu UE w dziedzinie 
migracji [Europejska agenda… 2015: 21].

13 maja 2015 r. Komisja Europejska przyjęła Europejski program w zakresie 
migracji, w którym kompleksowo omówione zostało szerokie spektrum działań 
podejmowanych w celu ograniczenia imigracji w aspekcie przestrzegania norm 
prawa międzynarodowego oraz zasad obowiązujących w Unii. Uznano, że zjawisko 
migracji obiektywnie istnieje od początków ludzkości. Z tego powodu nie jest ani 
celowa ani możliwa likwidacja tego zjawiska. W programie wyliczono działania, 
które należy niezwłocznie podjąć w związku z kryzysem migracyjnym oraz cztery 
filary lepszego zarządzania migracją do realizacji w dalszej perspektywie czasowej. 

W działaniach niezwłocznych znalazły się takie przedsięwzięcia, jak: ratowa-
nie życia na morzu, ukierunkowane działania przeciwko przestępczym sieciom 
przemytniczym, reagowanie na wysoką liczbę przybyszów na terytorium UE (re-
lokacja), wspólne podejście do przyznawania ochrony uchodźcom potrzebującym 
ochrony (przesiedlenia), współpraca z państwami trzecimi w celu opanowania 
migracji w państwach pochodzenia i tranzytu oraz wykorzystanie unijnych narzę-
dzi do pomocy państwom członkowskim pierwszej linii. W artykule przybliżone 
zostaną zagadnienia dotyczące ratowania życia na morzu oraz działań przeciwko 
sieciom przemytniczym.

W Europejskim programie w zakresie migracji stwierdzono, że ze zrozumiałych  
i humanitarnych względów nie można pozwolić, aby na morzu, podczas przeprawy  
do Europy, tonęli ludzie. Nakazano zintensyfikowanie działań poszukiwawczych  
i ratowniczych na morzu do poziomu osiągniętego rok wcześniej podczas włoskiej 
operacji „Mare Nostrum”3. W tym celu trzykrotnie powiększono na 2015 r. budżet 
operacji „Tryton”4 i „Poseidon”5 koordynowanych przez agencję Frontex6. Podjęto 

3 Operacja „Mare Nostrum” – włoska operacja wojskowa i humanitarna rozpoczęła się w dniu 
18.10.2013 r. Miała na celu rozwiązanie problemu sytuacji humanitarnej w Cieśninie Sycylijskiej 
w związku z dramatycznym wzrostem przepływów migracyjnych. Operacja zakończyła się 
31.10.2014 r., zastąpiona została przez operację „Tryton”, www.marina.difesa.it/EN/operations/
Pagine/MareNostrum.aspx [dostęp: 9.09.2018].

4 Operacja „Tryton” – operacja ochrony granic prowadzona przez Frontex. Rozpoczęła się 
1.11.2014 r. po zakończeniu przez Włochy operacji „Mare Nostrum”. Jest finansowana z dobro-
wolnych składek 15 państw europejskich. 

5 Operacja „Posejdon” – operacja ochrony granic prowadzona przez Frontex. Trwała w latach 
2006-2015. Polegała na patrolowaniu Morza Egejskiego. W 2015 r. zastąpiona przez operację 
„Poseidon Rapid Intervention”. 

6 Frontex – fr. frontières extérieures (granice zewnętrzne) – Europejska Agencja Straży Granicznej  
i Przybrzeżnej (European Border and Coast Guard Agency). Niezależna agencja Unii Europejskiej  
z siedzibą w Warszawie. W 2016 r. zatrudniała 320 osób, w 2018 r. zatrudnia 600 osób. Zadaniem 
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decyzję o podobnym powiększeniu budżetu tych operacji na 2016 r. Założono, 
że w efekcie zwiększenia budżetu, wzrośnie zdolność oraz zasięg geograficzny 
działań operacji prowadzonych przez agencję Frontex. Dzięki temu agencja będzie 
mogła spełniać podwójną rolę w zakresie koordynacji operacyjnego wsparcia 
granic zewnętrznych UE poddanych presji migracyjnej oraz pomocy w celu 
ratowania życia migrantów na morzu. Postanowiono również znowelizować 
OPLAN7 operacji „Tryton” do końca maja 2015 r.

W ramach działań przeciwko sieciom przemytniczym postanowiono podjąć 
działania w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO), 
w celu systematycznego identyfikowania, przechwytywania i niszczenia statków 
służących do przemytu ludzi. Uznano, że ta aktywność pokaże determinację UE 
w zwalczaniu przemytu ludzi. Postanowiono również podjąć wysiłki w celu 
pozyskiwania i wykorzystania informacji niezbędnych do identyfikacji i lo-
kalizacji przemytników. Polecono utworzyć punkt kontaktowy do współpracy 
Frontexu z Europolem8. Obydwie agencje otrzymały zadanie opracowania profili 
statków, które mogą być wykorzystywane do przemytu ludzi, w celu ułatwienia 
ich identyfikacji i monitorowania przemieszczeń. Europol dodatkowo otrzymał 
zadanie monitoringu nielegalnych treści w Internecie, zachęcających przyszłych 
migrantów do kontaktów z przemytnikami.

Reasumując, w ramach działań niezwłocznych wdrożono pakiet finansowania 
w celu potrojenia budżetów operacji „Tryton” i „Poseidon” (zastąpionej przez 
operację „Poseidon Rapid Intervention”) w latach 2015-2016 oraz sfinansowania 
ogólnounijnego programu przesiedleń, a także natychmiastowe wsparcie ewen-
tualnej misji WPBiO w zakresie walki z przemytem migrantów [Europejski 
program… 2015: 4-5]. 

Wspomniane wyżej cztery filary lepszego zarządzania migracją do realiza-
cji w dalszej perspektywie czasowej to: ograniczenie zachęt dla nielegalnych 
imigrantów, ratowanie życia i zabezpieczenie granic zewnętrznych w ramach 

Frontexu jest m.in. koordynowanie współpracy operacyjnej między państwami członkowskimi 
w dziedzinie zarządzania granicami zewnętrznymi, udzielanie państwom członkowskim niezbędnego 
wsparcia w organizowaniu wspólnych działań dotyczących powrotów, wprowadzanie zespołów 
szybkiej interwencji na granicy do państw członkowskich w sytuacji pilnych i wyjątkowych 
zagrożeń wynikających np. z masowego napływu nielegalnych imigrantów. 

7 OPLAN – operation plan – plan operacji.
8 Europol – European Police Office – Europejski Urząd Policji. Policyjna agencja Unii Eu-

ropejskiej z siedzibą w Hadze działająca od 1.07.1999 r. Zatrudnia ok. 800 osób, w tym ok. 100 
analityków i 145 oficerów łącznikowych. Celem Europolu jest poprawienie efektywności działania 
i współpracy między kompetentnymi władzami krajów członkowskich w zakresie zapobiegania 
i zwalczania zorganizowanej przestępczości o międzynarodowym charakterze. Misją agencji 
jest wniesienie wkładu w sferze egzekwowania prawa w Unii Europejskiej odnośnie tej formy 
przestępczości.
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zarządzania granicami, wspólna polityka azylowa jako obowiązek Europy oraz 
nowa polityka dotycząca legalnej migracji. 

W ramach ograniczenia zachęt dla nielegalnych migrantów wymieniona zosta-
ła walka z przemytnikami i handlarzami ludźmi. Zwalczanie sieci przemytników 
uznano za sposób zapobiegania przechwytywaniu migrantów przez sieci przes-
tępcze. Ma ono również zniechęcać do nielegalnej migracji. Za cel postawiono 
zmianę działalności przemytniczej z mało ryzykownej i bardzo dochodowej 
w działalność bardzo ryzykowną i mało dochodową. Komisja zobowiązała się 
do końca maja 2015 r. przedstawić plan działania w tym zakresie. 

Ze względu na istnienie całych szlaków przemytu ludzi jednym z postulatów 
jest nawiązanie współpracy z krajami trzecimi w celu zniszczenia grup przemyt-
niczych działających na ich terenie. Statki z migrantami na Morzu Śródziemnym 
to ostatnie ogniwo łańcucha przemytniczego. Do działań przeciwko przemytnikom 
ludzi zostaną włączone różne agencje UE, których działanie będzie ukierunko-
wane na identyfikację przemytników, prowadzenie dochodzeń w ich sprawie, 
ściganie ich i konfiskowanie ich aktywów finansowych, oraz na identyfikowanie, 
przechwytywanie i niszczenie statków, które mogą zostać użyte do przemytu. 
Wywiad finansowy oraz instytucje i urzędy finansowe zostaną zaangażowane do 
konfiskat i odzyskiwania mienia pochodzącego z działalności przestępczej oraz 
do prowadzenia działań w zakresie zwalczania prania pieniędzy uzyskanych 
z przemytu migrantów [Europejski program… 2015: 10-11].

 W przyjętym dwa tygodnie później, 27.05.2015 r., Unijnym planie na rzecz 
zwalczania przemytu migrantów na lata 2015-2020 określono konkretne działania 
niezbędne do realizacji wytycznych zawartych w Europejskiej agendzie… i Eu-
ropejskim programie… Plan ten charakteryzuje się wielosektorowym podejściem 
obejmującym podmioty i instytucje na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajo-
wym i międzynarodowym. Uwzględnia on wszystkie etapy i rodzaje przemytu 
migrantów oraz wszystkie szlaki migracyjne. W planie tym ujawniono, że są pro-
wadzone prace mające na celu uruchomienie operacji w ramach WPBiO, w celu 
umożliwienia systematycznego identyfikowania, przechwytywania i niszczenia 
statków używanych przez przemytników [Unijny plan… 2015: 2-3].

W Unijnym planie… wyszczególniono cztery obszary zadaniowe: zinten-
syfikowanie działań organów ścigania i sądowych, udoskonalenie gromadzenia 
informacji i ich udostępniania, doskonalenie zapobiegania przemytowi i zwięk-
szenie pomocy dla najbardziej zagrożonych migrantów, zacieśnienie współpracy 
z krajami nienależącymi do UE. 

W ramach pierwszego obszaru zadaniowego autorzy Unijnego planu… 
wymienili: identyfikowanie, przechwytywanie i niszczenie statków, pozbawienie 
przemytników ich dochodów oraz zacieśnienie współpracy operacyjnej w za-
kresie zwalczania przemytu migrantów. W ramach drugiego wyszczególniono 
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takie obszary, jak udoskonalenie procesu gromadzenia informacji i ich wymiany 
w państwach trzecich, zapewnienie pełnego wykorzystania dostępnych narzędzi 
do gromadzenia informacji, monitorowanie treści internetowych i rozwijanie 
bazy wiedzy. W obszarze trzecim znalazły się pomoc dla najbardziej narażo-
nych migrantów oraz pomoc podmiotom biznesowym w zakresie zapobiegania 
przemytowi migrantów, a także zwiększenie skuteczności procedury powrotu, 
jako czynnika zniechęcającego do przemytu. W ramach ostatniego obszaru 
wymieniono zapewnienie państwom trzecim możliwości budowania zdolności 
oraz zwiększenie spójności i wpływu działań UE w państwach trzecich [Unijny 
plan… 2015: 4-12]. 

Przewidziano, że unijna operacja wojskowa w dziedzinie Wspólnej Polityki 
Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WPZiB) w południowym rejonie środkowej 
części Morza Śródziemnego zostanie zaangażowana do realizacji zadania wy-
mienionego w pierwszym obszarze, tj. do identyfikowania, przechwytywania 
i niszczenia statków. Korzystać będzie ona z informacji gromadzonych i ana-
lizowanych przez punkt zbiorczy Europolu ds. przemytu migrantów oraz jego 
wspólny zespół operacyjny „Mare”, jako unijne centrum informacji w zakresie 
przemytu migrantów [Unijny plan… 2015: 16]. 

Przedstawione elementy polityki UE wobec migrantów wskazują na kom-
pleksowe podejście do rozwiązania problemu migracji. Jednym z zasadniczych 
wniosków z analizy przebiegu ówczesnego kryzysu migracyjnego okazała się 
konieczność przeprowadzenia operacji wojskowej (w ramach WPZiB) w środ-
kowej części Morza Śródziemnego w celu realizacji wytycznych ujętych w przy-
toczonych dokumentach.

3. Operacja EUNAVFOR Med Sophia

Operacja EUNAVFOR Med9 została powołana na mocy Decyzji Rady (WPZiB) 
2015/778 z dnia 18.05.2015 r.10 W decyzji określono misję oraz mandat opera-
cji, a także wyznaczono pierwszego dowódcę operacji. Został nim wiceadmirał 
Enrico Credendino. Zaznaczono, że operacja musi zakończyć się nie później 
niż dwanaście miesięcy po osiągnięciu pełnej zdolności operacyjnej (FOC11). 

 9 EUNAVFOR Med –  European Naval Force Mediterranean.
10 Decyzja Rady (WPZiB) 2015/778 z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie operacji wojskowej 

Unii Europejskiej w południowym rejonie środkowej części Morza Śródziemnego (EUNAVFOR 
Med), Dz. Urz. UE L12 z 19.05.2015, s. 34.

11 FOC – full operational capability – pełna gotowość operacyjna.
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Obszar terytorialny operacji to obszar operacji połączonych (JOA12) o szeroko-
ści 2400 km i głębokości 1300 km oraz zawierający się w nim obszar operacji 
(AOO13) o szerokości 1250 km i głębokości 700 km.

EUNAVFOR Med jest wojskową operacją zarządzania kryzysowego pro-
wadzoną przez Unię Europejską. Cele polityczne, strategiczne i polityczno-
-wojskowe operacji zostały określone w koncepcji zarządzania kryzysowego, 
zatwierdzonej przez Radę w dniu 18.05.2015 r. Misją operacji jest zakłócenie 
działalności sieci przemytu ludzi oraz handlu ludźmi w południowym rejo-
nie środkowej części Morza Śródziemnego. W celu realizacji misji operacja 
powinna prowadzić ciągłe i systematyczne rozpoznanie oraz przejmowanie  
i unieszkodliwianie statków i zasobów wykorzystywanych przez przemytników 
i handlarzy ludźmi. 

Definicje dotyczące operacji wojskowych obowiązujące w Unii Europejskiej 
bazują na dorobku NATO. Według poglądów NATO: „Operacja zarządzania 
kryzysowego to wielozadaniowe działania wykraczające poza artykuł 5, których 
celem jest zapobieganie konfliktom, rezolucjom, służenie celom humanitarnym 
i zarządzaniu kryzysowemu w dążeniu do wyznaczonych celów Sojuszu” [Allied 
Joint Doctrine 2010: 19-20]. Według jednego z polskich teoretyków wojskowości 
dr. hab. Andrzeja Czupryńskiego „operacja reagowania kryzysowego to działania 
przy użyciu sił zbrojnych skierowane na usuwanie przyczyn sytuacji kryzysowych 
lub kryzysów zagrażających regionalnemu lub światowemu bezpieczeństwu oraz 
powodujących naruszenie praw człowieka” [Czupryński 2009: 241]. Z kolei dla 
dr. hab. Leszka Elaka „operacje reagowania kryzysowego to sojusznicze, wielo-
narodowe, wielofunkcyjne i wielowymiarowe działania militarne i niemilitarne 
wychodzące w swych celach poza art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego” [Elak 
2011: 40]. Przywołane definicje wskazują na szeroki wachlarz działań militarnych 
i niemilitarnych, które są podejmowane podczas tego typu operacji. 

Kwaterę główną operacji (OHQ14) zlokalizowano w Rzymie. Dowództwo sił 
(FHQ15) umieszczono na włoskim okręcie ITS Garibaldi. Rada UE powierzyła 
kontrolę polityczną i kierownictwo strategiczne operacji Komitetowi Polityczne-
mu i Bezpieczeństwa (KPiB). Został on upoważniony do podejmowania decyzji, 
w tym zmiany dokumentów planistycznych operacji (m.in. OPLAN) oraz struktur 
dowodzenia i zasad zaangażowania (RoE16). Komitet otrzymał również kompetencje 

12 JOA – joint operations area – przestrzeń lądowa, morska i powietrzna, w której zamierza 
się prowadzić operacje wojskowe.

13 AOO – area of operations – obszar geograficzny, w którym prowadzone są operacje. 
14 OHQ – Operational Headquarters – Dowództwo Operacyjne (dowództwo wojskowego 

poziomu strategicznego). 
15 FHQ – Force Headquarters – Dowództwo Sił (dowództwo poziomu operacyjnego – na teatrze).
16 RoE – rules of engagement – zasady użycia siły (broni).
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mianowania dowódcy operacji oraz dowódcy sił (FCdr17). Posiada prawo do 
podejmowania decyzji dotyczących przechodzenia do kolejnych faz operacji. 
Rada zachowała prawo do określania celów operacji oraz podjęcia decyzji o jej 
zakończeniu. Kierownictwo wojskowe operacji zostało powierzone przez Radę UE 
Komitetowi Wojskowemu (EUMC18), który z poziomu polityczno-strategicznego 
cały czas monitoruje przebieg operacji. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa oraz 
Komitet Wojskowy mają prawo zaprosić na swoje posiedzenia zarówno dowódcę 
operacji EUNAVFOR Med, jak i dowódcę sił UE. Dowódca operacji przekazuje 
regularne sprawozdania do Komitetu Wojskowego. Przewodniczący EUMC pełni 
rolę głównego punktu kontaktowego w relacjach z dowódcą operacji EUNAVFOR 
Med. Mandat operacji jest przedłużany co roku, każdorazowo Decyzją Rady.

Powołując operację, UE zaplanowała cztery jej fazy19:
Faza 1 – wspieranie wykrywania i monitorowania sieci migracyjnych przez 

zbieranie informacji i patrolowanie na pełnym morzu, zgodnie z prawem mię-
dzynarodowym.

Faza 2:
– etap 1 – dokonywanie na pełnym morzu wejścia na pokład, przeszukania, 

zajęcia i zawrócenia statków używanych do przemytu ludzi lub handlu ludźmi, 
lub gdy podejrzewa się takie ich użycie, zgodnie z prawem międzynarodowym, 
w tym UNCLOS i „Protokole przeciwko przemytowi migrantów”, 

– etap 2 – dokonywanie – na pełnym morzu lub na morzu terytorialnym  
i na wodach wewnętrznych danego państwa – wejścia na pokład, przeszukania, zajęcia  
i zawrócenia statków, co do których zachodzi podejrzenie, że są wykorzystywane  
do przemytu ludzi lub handlu ludźmi, na warunkach lub w zgodzie z mającymi 
zastosowanie rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ lub za zgodą danego 
państwa nadbrzeżnego.

Faza 3 – podejmowanie wobec statku i powiązanych zasobów, co do których 
zachodzi podejrzenie, że są wykorzystywane do przemytu ludzi lub handlu ludź-
mi, wszelkich koniecznych działań w tym ich unieszkodliwienie lub uczynienie 
ich nieoperacyjnymi, na terytorium danego państwa, na warunkach lub w zgodzie 
z wszelkimi mającymi zastosowanie rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ lub 
za zgodą danego państwa nadbrzeżnego.

Faza 4 – wycofanie sił i zakończenie operacji.
Od momentu ogłoszenia decyzji o powołaniu operacji w państwach, które 

zgłosiły swój akces, przygotowywano kontyngenty wojskowe (posiadające okręty, 

17 FCdr – Force Commander – Dowódca Sił.
18 EUMC – European Union Military Committee – Komitet Wojskowy Unii Europejskiej.
19 Decyzja Rady (WPZiB) 2015/778 z dnia 18.05.2015 r. w sprawie operacji wojskowej Unii 

Europejskiej w południowym rejonie środkowej części Morza Śródziemnego (EUNAVFOR Med), 
Dz. Urz. UE L 12 z 19.5.2015, s. 23-34. 
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samoloty, śmigłowce i zespoły abordażowe20) do udziału w operacji. W dniu 
17.06.2015 r. na dowódcę sił UE operacji EUNAVFOR Med wyznaczony został 
wiceadmirał Andrea Gueglio21 i tego samego dnia rozpoczęła działalność FHQ 
odpowiedzialna za dowodzenie i koordynację działania poszczególnych kontyn-
gentów narodowych. Pięć dni później, 22.06.2015 r. rozpoczęto realizację Fazy 
1 operacji EUNAVFOR Med22. Działania te realizowane były przez personel 
OHQ w Rzymie, FHQ oraz przez posiadane siły i środki. W dniu 27.07.2015 r. 
EUNAVFOR Med osiągnęła FOC. Był to początek pierwszego 12-miesięcznego 
mandatu. W dniu 7.10.2015 r. po decyzji KPiB operacja przeszła do realizacji 
Etapu 1 Fazy 223. Z kolei w dniu 26.10.2015 r., na wniosek dowódcy operacji, 
zmieniono jej nazwę na EUNAVFOR Med Sophia, na pamiątkę imienia24 córeczki 
migrantki z Somalii urodzonej 24.08.2015 r. na pokładzie fregaty Schleswig-Hol-
stein25 podczas akcji ratowniczej, w ramach której uratowano 453 migrantów26. 

Jak sprecyzował szef sztabu OHQ płk Manlio Scopigno na seminarium poś-
więconym kryzysowi migracyjnemu i współpracy humanitarnej, zorganizowanym 
16.02.2016 r. w Genewie: „Nasze zadanie polega na identyfikowaniu, zatrzymy-
waniu i neutralizowaniu jednostek pływających, które przewożą nielegalnych 
imigrantów, a nie na przeprowadzaniu akcji ratunkowych na morzu”. Następnie 
dodał, że „obowiązkiem prawnym i moralnym jest ratowanie każdego, kto znaj-
duje się w niebezpieczeństwie na otwartym morzu”. Zasadniczym celem operacji 
jest eliminowanie przemytników ludzi, a dodatkowym – ratowanie migrantów 

20 Abordaż (fr. abordage) – dawny sposób walki na morzu polegający na tym, że jeden okręt 
dopływał do burty drugiego, aby przeprowadzić walkę wręcz i opanować go [Słownik wyrazów 
obcych PWN 1980: 2].

21 Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2015/958 z dnia 17 czerwca 
2015 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej w południo-
wym rejonie środkowej części Morza Śródziemnego (EUNAVFOR Med) (EUNavFor Med/1/2015), 
Dz. Urz. UE L 156, s. 24. 

22 Decyzja Rady (WPZiB) 2015/972 z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie rozpoczęcia operacji 
wojskowej Unii Europejskiej w południowym rejonie środkowej części Morza Śródziemnego 
(EUNAVFOR Med), Dz. Urz. UE L 157/51 z 23.06.2015, s. 51.

23 http://club.bruxelles2.eu/2015/07/n27-loperation-eunavfor-med-vite-lancee [dostęp: 10.09. 
2018].

24 Dziewczynka otrzymała imię Sophia na pamiątkę pruskiej księżniczki Feodory Luisy 
Sophii Adelheid Henrietty Amalii zu Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg (8.04.1866 – 
28.04.1952), której dedykowano pierwszy okręt o tej samej nazwie – okręt liniowy SMS Schles-
wig-Holstein (do historii przeszedł z powodu salw oddanych 1.09.1939 r. w kierunku Wojskowej 
Składnicy Tranzytowej na Westerplatte).  

25 Fregata rakietowa klasy Brandenburg, o oznaczeniu D 216, oddana do służby w 1995 r.
26 Decyzja Rady (WPZiB) 2015/1926 z dnia 26 października 2015 r. zmieniająca decyzję 

(WPZiB) 2015/778 w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej w południowym rejonie 
środkowej części Morza Śródziemnego (EUNAVFOR Med), Dz. Urz. EU L 281 z 27.10.2015, s. 13.
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przemycanych na przejętych statkach. W pierwszym półroczu prowadzenia ope-
racji uratowanych zostało około 34 tys. ludzi [Świderska 2017].

20 czerwca 2016 r. Rada Europejska przedłużyła mandat operacji do 27 lipca 
2017 r. oraz zgodziła się, by operacja EUNAVFOR Med Sophia rozpoczęła 
realizację dwóch dodatkowych zadań: 

– budowania zdolności i szkolenia libijskiej straży przybrzeżnej i marynarki 
w zadaniach związanych z egzekwowaniem prawa na morzu, w szczególności, 
aby zapobiec przemytowi ludzi i handlowi ludźmi, a także wymiany informacji 
z nimi, opierając się na wniosku prawowitych władz Libii, z uwzględnieniem 
potrzeby zachowania samoodpowiedzialności Libii, 

– przyczyniania się do wymiany informacji oraz do wdrażania embarga 
ONZ na broń na pełnym morzu u wybrzeży Libii na podstawie nowej rezolucji 
Rady Bezpieczeństwa nr 2293 (2016) w sprawie embarga na broń nałożonego 
14 czerwca 2016 r. na Libię27.

27 czerwca 2016 r. nowym dowódcą sił UE w operacji EUNAVFOR Med 
Sophia został wiceadmirał Giuseppe Berutti Bergotta28. 

25 lipca 2017 r. Rada przedłużyła mandat operacji EUNAVFOR Med Sophia do  
31 grudnia 2018 r. Ponadto mandat ten został poszerzony o trzy następne zadania:

– prowadzone dotychczas szkolenie funkcjonariuszy libijskiej straży przy-
brzeżnej ma zostać poddane systematycznemu monitoringowi, który zapewni 
długofalową skuteczność szkolenia,

– mają być prowadzone nowe działania obserwacyjne oraz gromadzone 
informacje o nielegalnym eksporcie ropy oraz innych towarów z Libii, jako 
sprzecznym z rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ 2146 (2014) i 2362 (2017). 
Pozyskane informacje mogą być udostępniane legalnym władzom Libii, organom 
ścigania państw członkowskich oraz organom Unii Europejskiej.

– zwiększeniu ulegną możliwości wymiany informacji z organami ścigania 
państw członkowskich Unii Europejskiej, Frontexem i Europolem dotyczące han-
dlu ludźmi oraz statków i wyposażenia używanego przez przemytników ludzi29.

21 grudnia 2018 r. Rada przedłużyła mandat operacji EUNAVFOR Med 
Sophia do 31 marca 2019 r.

27 Decyzja Rady (WPZiB) 2016/993 z dnia 20 czerwca 2016 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 
2015/778 w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej w południowym rejonie środkowej części 
Morza Śródziemnego (operacja EUNAVFOR Med Sophia), Dz. Urz. UE L 162 z 21.08.2016, s. 18.

28 Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2016/1079 z dnia 23 czerwca 2016 r.  
w sprawie mianowania dowódcy sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej w południowym 
rejonie środkowej części Morza Śródziemnego (operacja EUNAVFOR Med Sophia) oraz uchylająca 
decyzję EUNAVFOR Med/1/2015 (EUNAVFOR Med/2/2016), Dz. Urz. UE L 179 z 5.07.2016, s. 31.

29 Decyzja Rady (WPZiB) 2017/1385 z dnia 25 lipca 2017 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 
2015/778 w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej w południowym rejonie środkowej części 
Morza Śródziemnego (operacja EUNAVFOR Med Sophia), Dz. Urz. UE L 194 z 26.07.2017, s. 61. 
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3.1. Uwarunkowania formalnoprawne  
operacji EUNAVFOR Med Sophia

Operacja jest prowadzona zgodnie z obowiązującym prawem międzynarodowym, 
w tym z postanowieniami Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza 
z 1982 r. (UNCLOS30). Pozostałe regulacje wyznaczające ramy prawne operacji 
to: Protokół przeciwko przemytowi migrantów drogą lądową, morską i powietrzną 
z 2000 r.31; Protokół o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, 
w szczególności kobietami i dziećmi32; Międzynarodowa konwencja o bezpie-
czeństwie życia na morzu (SOLAS33) z 1974 r.; Międzynarodowa konwencja 
o poszukiwaniu i ratownictwie morskim (konwencja SAR) z 1979 r.34; Konwencja 
o ochronie środowiska morskiego i regionu przybrzeżnego Morza Śródziemnego 
(konwencja barcelońska) z 1976 r.35; Konwencja genewska dotycząca statusu 
uchodźców z 1951 r.36; zasada non-refoulement37; Międzynarodowe prawo do-
tyczące praw człowieka; rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ. 

30 UNCLOS – United Nations Convention on the Law of the Sea – Konwencja Narodów Zjed-
noczonych o prawie morza. Jest to umowa międzynarodowa wypracowana podczas obrad III Kon-
ferencji Prawa Morza ONZ, podpisana 10.12.1982 r. Obecnie jest podstawowym dokumentem 
prawnym w dziedzinie prawa morza. Została ratyfikowana przez 168 państw i Unię Europejską. 
Również państwa, które konwencji nie ratyfikowały (np. USA), a nawet jej nie podpisały (np. 
Turcja), wskazują na tę umowę jako na kodyfikację zwyczajowego prawa morza i powołują się 
na jej postanowienia.

31 Protokół przeciwko przemytowi migrantów drogą lądową, morską i powietrzną z 15 lis-
topada 2000 r., uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej 
przestępczości zorganizowanej, Dz. Urz. 2005, nr 18, poz. 162.

32 Protokół o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami  
i dziećmi z 15 listopada 2000 r., uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko 
międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, Dz.U. 2005, nr 18, poz. 160.

33 SOLAS – International Convention for the Safety of Life at Sea – Międzynarodowa konwencja  
o bezpieczeństwie życia na morzu. Została uchwalona w dniu 1.11.1974 r. przez Międzynarodową 
Konferencję ds. Bezpieczeństwa Życia na Morzu, zwołaną przez Międzynarodową Organizację 
Morską. Obecnie obowiązująca konwencja weszła w życie w dniu 25.05.1980 r. Od tego czasu 
była wielokrotnie zmieniana i uzupełniana. Konwencja ma na celu podniesienie bezpieczeństwa 
życia na morzu przez ustalenie jednolitych zasad i przepisów budowy statków, jak również podaje 
wzory wystawianych dokumentów.

34 SAR – Search and Rescue – Międzynarodowa konwencja o poszukiwaniu i ratownictwie 
morskim z 27 kwietnia 1979 r., Dz.U. 1988, nr 27, poz. 184.

35 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A52008PC0527 [dostęp: 
10.09.2018].

36 Konwencja dotycząca statusu uchodźców sporządzona w Genewie w dniu 28.07.1951 r., 
Dz.U. 1991, nr 119, poz. 515.

37 Zasada non-refoulement – jedna z fundamentalnych zasad prawa międzynarodowego 
chroniących osoby prześladowane. Zgodnie z nią osoby, której nie przyznano statusu uchodźcy, 
nie wolno deportować do kraju, w którym groziłoby jej niebezpieczeństwo prześladowania. W tej 
sytuacji państwo powinno otoczyć taką osobę inną formą ochrony.
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Wymienione wyżej konwencje UNCLOS, SOLAS i SAR zawierają zapisy zo-
bowiązujące do udzielania pomocy osobom znajdującym się w niebezpieczeństwie  
na morzu i do transportu tych osób w bezpieczne miejsce. Okręty wchodzące 
w skład EUNAVFOR Med posiadają wyposażenie umożliwiające wykonywanie 
tych zadań pod nadzorem ratowniczego centrum koordynacyjnego. Wspomniane 
regulacje prawne zostały implementowane do procedur obowiązujących przy 
wykonywaniu poszczególnych zadań podczas operacji. Legalizują one wejście 
grup abordażowych na pokład statków i łodzi przemytniczych na wodach między-
narodowych w przypadku podejrzenia, że statek lub łódź służy do przemytu ludzi. 

3.2. Siły i środki zaangażowane  
w operacji EUNAVFOR Med Sophia

Elementy ugrupowania sił biorących udział w operacji znajdują się w niżej 
wymienionych bazach: Operational Headquarters (OHQ) w Rzymie, Force Head-
quarters (FHQ) na jednym z okrętów, biorących udział w operacji, Wysuniętej 
Bazie Operacyjnej (Forward Operating Base – FOB) w Sigonella na Sycylii, 
Wysuniętej Bazie Logistycznej (Forward Logistics Base – FLB) w Auguście na 
Sycylii, Wysuniętym Rejonie Logistycznym (Forward Logistics Site – FLS) na 
wyspie Pantalleria, Dowództwie Komponentu Powietrznego (Air Component 
Command – ACC) w Poggio Renatico.

Koszty wspólne i wspólne koszty operacyjne EUNAVFOR Med Sophia pokry-
wane są przez państwa członkowskie w ramach mechanizmu ATHENA38. Koszty 
generowane przez poszczególne kontyngenty wojskowe pokrywane są przez 
państwa, które je wysłały. W operacji biorą udział żołnierze z 26 państw człon-
kowskich UE. Aktywa operacji to 4-5 okrętów różnych klas oraz 5-7 samolotów 
i śmigłowców. Na okrętach znajdują się grupy abordażowe złożone z żołnierzy 
wojsk specjalnych. 6 września 2017 r. EUNAVFOR Med Sophia dysponowała 
czterema okrętami (hiszpański okręt wsparcia logistycznego w paliwo oraz  fregaty: 
niemiecka, włoska i francuska), dwoma śmigłowcami pokładowymi (włoski  
i hiszpański), trzema samolotami (dwa luksemburskie i jeden hiszpański). 
Obecnie (20 grudnia 2018 r.) dowódca sił EU operacji EUNAVFOR Med So-
phia dysponuje dwoma okrętami różnych klas oraz siedmioma samolotami  
i śmigłowcami. 

38 Decyzja Rady (WPZiB) 2015/528 z dnia 27 marca 2015 r. ustanawiająca mechanizm 
zarządzania finansowaniem wspólnych kosztów operacji Unii Europejskiej mających wpływ na 
kwestie wojskowe lub obronne (ATHENA) oraz uchylająca decyzję 2011/871/WPZiB, Dz. Urz. 
UE L 84 z 28.03.2015.



184 Andrzej Łydka 

4. Realizacja zadań  
podczas operacji EUNAVFOR Med Sophia

Realizacja Fazy 1 operacji rozpoczęła się 22 czerwca 2015 r. Podczas tej fazy prowa-
dzono monitoring działania grup zajmujących się przemytem ludzi poprzez zbiera-
nie informacji i patrolowanie na pełnym morzu. Faza 2 operacji została uruchomiona  
w październiku 2015 r. Działania polegały na dokonywaniu na pełnym morzu 
wejścia grupy abordażowej na pokład, przeszukaniu i zajęciu statków używanych 
do przemytu ludzi lub podejrzewanych o wykorzystywanie do przemytu ludzi. 

Od października 2015 r. do 7 czerwca 2016 r. (tj. przez 8 miesięcy) zatrzy-
mano 71 osób podejrzanych o przemyt ludzi oraz przejęto 129 łodzi wykorzys-
tywanych do przemytu. Podstawowym i prawnie wiążącym zadaniem w ramach 
operacji EUNAVFOR Med Sophia jest zapobieganie dalszym tragediom na 
morzu. Okręty biorące udział w operacji uratowały 14 857 migrantów. Następne 
31 096 osób uratowały inne statki, w tym statki organizacji humanitarnych39. 
Średnio w miesiącu zatrzymywano 9 osób podejrzanych o przemyt, przejmowano 
16 łodzi i ratowano ok. 1850 migrantów. 

W ciągu następnych trzech tygodni, do 20 czerwca 2016 r., przejęto 10 łodzi 
służących do przemytu ludzi oraz uratowano ok. 1140 migrantów40.

Podczas następnych dwóch miesięcy aresztowano i przekazano władzom Włoch  
16 osób podejrzanych o przemyt ludzi, przejęto i zniszczono 116 statków, łodzi 
i pontonów oraz uratowano życie ok. 6 tys. migrantów. W tym czasie inne organi-
zacje humanitarne uratowały życie również 6 tys. migrantów41. Średnio w miesiącu 
zatrzymywano 8 osób podejrzanych o przemyt, przejmowano 58 łodzi i ratowa-
no ok. 3 tys. migrantów. W ciągu kolejnych czterech miesięcy, do 31 grudnia 
2016 r., aresztowano 14 osób podejrzanych o przemyt ludzi, uratowano około 
9,9 tys. migrantów, przejęto i zniszczono 117 barek, łodzi i pontonów42. Średnio 
w miesiącu zatrzymywano 4 osoby podejrzane o przemyt ludzi, przejmowano 
29 łodzi i ratowano ok. 2470 migrantów. Podczas następnych 10 miesięcy, do 
października 2017 r., aresztowano i przekazano sądom włoskim 16 osób podejrza-
nych o przemyt ludzi, uratowano ok. 8000 migrantów oraz przejęto i zniszczono 
119 statków, barek i pontonów. Średnio w miesiącu zatrzymywano 1-2 osoby po-

39 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady i Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego w sprawie ustanowienia nowych ram partnerstwa z państwami trzecimi 
w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji, Komisja Europejska Bruksela, 7.06.2016 
COM(2016) 385 final, s. 5.

40 Komunikat prasowy 365/16, Council of the EU, 20.06.2016. 
41 Komunikat prasowy 491/16, Council of the EU, 30.08.2016.
42 www.bruxelles2.eu/2017/01/11/quel-est-le-bilan-de-loperation-sophia-eunavfor-med-jusqua-

au jourdhui [dostęp 10.09.2018].
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dejrzane o przemyt ludzi, przejmowano 11-12 łodzi i ratowano ok. 800 migrantów. 
Przez kolejne 12 miesięcy, do końca września 2018 r., aresztowano i przekazano 
sądom włoskim 42 osoby podejrzane o przemyt ludzi, uratowano około 10,3 tys. 
migrantów oraz przejęto i zniszczono 136 statków, barek i pontonów. Średnio 
w miesiącu zatrzymywano 3-4 osoby podejrzane o przemyt ludzi, przejmowano 
11-12 łodzi i pontonów oraz ratowano ok. 860 migrantów43.

Okręty realizujące zadania w ramach EUNAVFOR Med Sophia sukcesywnie 
zbliżały się do wybrzeży Libii, nie przekraczając jednak granicy wód terytorial-
nych. Skrócenie dystansu, jaki musiały pokonać środki przeprawowe służące do 
przemytu ludzi, spowodowało, że grupy przemytnicze zaczęły wykorzystywać 
w dużych ilościach pontony. Taki ponton nie ma szans na pokonanie kilkuset kilo-
metrów do wybrzeża Włoch. Przemytnicy ludzi zakładają, że migranci, ulokowani 
na tego typu środkach przeprawowych, zostaną podjęci z nich już w odległości 
kilku kilometrów od wybrzeża Libii44. Nie jest to wyłącznie efekt działania 
EUNAVFOR Med Sophia. W pobliżu wybrzeża morskiego Libii od kilku lat 
prowadzą swoją działalność również statki organizacji pozarządowych. Uszczel-
nienie wybrzeża ma jeszcze jedną konsekwencję. Według niektórych autorów,  
jak np. Virginie Guiraudon, wypowiedzenie wojny przez UE przemytnikom 
ludzi powoduje wzrost kosztów nielegalnego przekraczania granicy morskiej, 
który przekłada się na wzrost cen za usługi przemytnicze. Następnym efektem 
uszczelnienia granicy jest wzrost liczby przemytników, spowodowany wzrostem 
zapotrzebowania na przemyt. Przy otwartych granicach przemyt nie istnieje. 
A jeśli jest popyt na usługę (w tym przypadku usługę przemytniczą), tworzy 
się rynek tych usług [Guiraudon 2017: 53-56]. Bez wątpienia, w przypadku 
otwarcia granicy morskiej UE na Morzu Śródziemnym (czyli otwarcia granicy 
strefy Schengen), przemytnicy ludzi nie mieliby racji bytu. 

Od października 2016 r. operacja EUNAVFOR Med Sophia, zgodnie z decyz-
jami Rady, jest w pełni zaangażowana w szkolenie libijskiej marynarki wojennej 
i libijskiej straży przybrzeżnej. Celem tego szkolenia jest poprawa bezpieczeństwa 
na libijskich wodach terytorialnych i budowa zdolności marynarki oraz libijskiej 
straży przybrzeżnej do wykonywania zadań na ich wodach terytorialnych, w tym 
działań poszukiwawczych i ratunkowych w celu ratowania życia na morzu.

Szkolenie to realizowane jest w trzech pakietach: pakiet 1. na okrętach 
wchodzących w skład EUNAVFOR Med Sophia, trwający 14 tygodni, pa-
kiet 2. w bazach marynarek wojennych państw biorących udział w operacji, 

43 https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/19163/EU-Libya%20relations 
[dostęp: 28.09.2018].

44 Opinia Europejskiego Komitetu Regionów – Realizacja Europejskiego programu w zakresie 
migracji, 128. Sesja Plenarna KR-U, 22.03.2018 – 23.03.2018, Komitet Regionów, Opinie, Dz. Urz. 
UE C 247 z 13.07.2018, s. 3-4.
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również trwający 14 tygodni oraz pakiet 3. jako zaawansowane szkolenie morskie 
na łodziach libijskiej straży przybrzeżnej realizowany przez 8 tygodni. Do lipca 
2018 przeszkolono 237 żołnierzy i funkcjonariuszy libijskiej marynarki wojennej 
i straży przybrzeżnej45. Dowództwo operacji zdaje sobie sprawę, że bez poprawy 
działania libijskiej straży przybrzeżnej i marynarki wojennej nie będzie możliwe 
uszczelnienie granicy morskiej Libii.

W operacji bierze udział również Polski Kontyngent Wojskowy (PKW). 
31 stycznia 2018 r. Prezydent RP wydał postanowienie o użyciu PKW EU 
SOPHIA w operacji EUNAVFOR Med Sophia46. Grupa przygotowawcza PKW 
wylądowała w bazie Sigonella na Sycylii 6 lutego 2018 r. a siły główne w dwa ty-
godnie później. Kontyngent został włączony w skład sił EU operacji  EUNAVFOR 
Med Sophia 1 marca 2018 r. w sile 100 żołnierzy, w tym jeden samolot patrolo-
wo-rozpoznawczy M28B 1R Bryza oraz zespół abordażowy złożony z żołnierzy 
wojsk specjalnych. Kontyngent składa się z dowództwa, zespołu lotniczego, 
zespołu abordażowego oraz Narodowego Elementu Wsparcia Logistycznego 
(NSE47).

5. Podsumowanie 

Od 2014 r. środkowy region Morza Śródziemnego był jednym z najbardziej 
popularnych szlaków migracyjnych na świecie. Działalność EUNAVFOR Med 
Sophia, ukierunkowana na zakłócenie przemytu ludzi, spowodowała zmniejszenie 
liczby migrantów docierających do Włoch. W lipcu 2018 r. z Libii do Włoch 
dotarło 12,1 tys. migrantów, w porównaniu do 89 tys. migrantów w lipcu 2017 r. 
i 95 tys. w latach 2016 i 2017. Przypływ migrantów zmniejszył się o ok. 86%. 
Ogólna liczba udanych przemieszczeń do Włoch powróciła do poziomu sprzed 
kryzysu migracyjnego [Strategic Review... 2018: 14].

Operacja EUNAVFOR Med Sophia stanowi kluczowy element komplek-
sowego podejścia UE do rozwiązywania problemu nielegalnej migracji przez 
Morze Śródziemne oraz skutecznego demonstrowania woli politycznej państw 
członkowskich UE zwalczania sieci przestępczych. Operacja jest pozytywnie 
postrzegana przez wiele krajów afrykańskich dzięki wkładowi w ratowanie 

45 www.operationsophia.eu/operation-sophia-training-activity-in-progress-2 [dostęp: 10.09. 
2018].

46 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 stycznia 2018 r. o użyciu 
Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w południowym 
rejonie środkowej części Morza Śródziemnego, M.P. z 31.01.2018, poz. 140.

47 NSE – National Support Element.
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życia migrantów, szkolenie libijskiej marynarki wojennej i straży przybrzeżnej 
oraz zwalczanie przemytu ludzi. Należy zaznaczyć, że szkolenie libijskiej straży 
przybrzeżnej jest najszybszym sposobem osiągnięcia pozytywnych skutków w za-
kresie ograniczania nielegalnych przepływów migracyjnych i uniemożliwienia 
działań przemytniczych na wodach terytorialnych Libii. Działalność EUNAVFOR 
Med Sophia przyczynia się do poprawy ogólnego bezpieczeństwa w rejonie 
Morza Śródziemnego. Operacja cały czas realizuje zadania Etapu 1 Fazy 2, 
tzn. prowadzi działania poza libijskimi wodami terytorialnymi. Pełna realizacja 
mandatu będzie możliwa tylko w przypadku woli i determinacji władz libijskich 
likwidacji działań przemytniczych na terytorium Libii.
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EUNAVFOR Med Sophia Operation  
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Summary. The 2015 migration crisis in the Mediterranean region has forced the European Union 
to define its migration policy for the coming years together with the ways to enforce it. The 
 EUNAVFOR MED SOPHIA operation, initiated in May 2015 to eradicate smuggling of people 
across the Mediterranean Sea, is one of the tools under this policy. The operation pursues the objec-
tives and tasks specified by the European Council. Out of the four planned phases of the operation, 
the second one is being implemented now (started in 2015). Apart from fighting  smuggling of 
people on the high seas, the operations of EUNAVFOR MED SOPHIA are focused on training 
seamen and officers of the Libyan Navy and Coast Guard.
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Streszczenie. Celem artykułu jest ukazanie różnic w podejściu do zagadnienia misji wojskowych 
przez polskie i niemieckie władze, co pozwoliło na zaobserwowanie znaczących różnic w prowa-
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1. Wstęp

„Nigdy więcej wojny” – Nie wieder Krieg – paradygmat ten przyświecał niemiec-
kiej polityce zagranicznej od końca II wojny światowej. Polityka wstrzemięźli-
wości militarnej po 1945 r. spowodowana była zaszłościami historycznymi oraz 
próbą prowadzenia multilateralnej polityki międzynarodowej, ze szczególnym 
uwzględnieniem współpracy w ramach NATO oraz opierając się na sojuszu ze 
Stanami Zjednoczonymi [Karolewski (red.) 2011: 29-31]. Pacyfistyczne nas-
tawienie niemieckich polityków i społeczeństwa, umocnione poczuciem winy 
za okrucieństwa hitlerowskiego reżimu spowodowało, że niemiecka armia nie 
brała czynnego udziału w procesie budowania pokoju na świecie. Przekonanie 
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Niemców, że głównym zadaniem Bundeswehry jest ochrona nienaruszalności 
granic Republiki Federalnej Niemiec oraz wywiązywanie się z sojuszniczych 
zobowiązań, zostało poddane po raz pierwszy rewizji w obliczu wojny w Koso-
wie. W 1999 r. podczas kolejnej odsłony konfliktu bałkańskiego rząd Kanclerza 
Gerharda Schrödera podjął decyzję o wysłaniu samolotów bombowych typu 
Tornado w rejon objęty czystkami etnicznymi. Decyzja podyktowana była innym, 
równie ważnym paradygmatem polityki zagranicznej RFN, tj. „nigdy więcej 
Auschwitz” oraz wspomnianą wcześniej odpowiedzialnością sojuszniczą. Rząd 
RFN, w poczuciu obowiązku wobec sojuszników (NATO) oraz przeciwstawiając 
się przypadkom ludobójstwa, po raz pierwszy w powojennej historii Niemiec 
podjął decyzję o wysłaniu niemieckich żołnierzy na misję poza granicami kraju. 
Krzysztof Malinowski wskazuje na trzy czynniki, na podstawie których Bun-
deswehra została wysłana do Kosowa w celu zaprowadzenia pokoju. Są nimi: 
czynnik normatywny – poczucie solidarności wobec sojuszników wynikające 
z historii Niemiec; czynnik polityczny (wynikający poniekąd także z solidarno-
ści sojuszniczej) – brak zgody niemieckiego rządu na udział wojska w operacji 
w Kosowie spowodowałby rozłam wewnątrz NATO oraz podważenie pozycji 
Niemiec na politycznej arenie Europy i świata; czynnik humanitarny – bezpośred-
nie odwołanie się i porównanie okrucieństw Holocaustu i zbrodni ludobójstwa 
dokonywanych przez Serbów na ludności albańskiej. Czynniki te, szczególnie 
poczucie obowiązku wobec sojuszników oraz brak zgody Niemiec na przejawy 
ludobójstwa, spowodowały zmianę pacyfistycznej postawy społeczeństwa nie-
mieckiego. Przewartościowanie niemieckiej doktryny obronnej nie spowodowało 
wyrzeczenia się imperatywu „nigdy więcej wojny”, lecz doprowadziło do jego 
nowej interpretacji. Tak oto władze Niemiec dopuściły możliwość udziału Bun-
deswehry w operacjach poza granicami kraju, mających na celu przywrócenie 
pokoju i ochronę praw człowieka [Malinowski 2016: 31-37]. 

Duże zaangażowanie Polski w politykę transatlantycką, przeciwdziałanie 
terroryzmowi, zaangażowanie militarne w Afganistanie, prezentowanie Polski na 
arenie międzynarodowej jako jednego z najważniejszych, strategicznych sojusz-
ników Stanów Zjednoczonych – podparte deklaracjami ze strony Waszyngtonu – 
w pełni wpisuje się okres, który Ryszard Zięba określa mianem samowasalizacji/
klientelizmu Polski wobec USA [Zięba 2010: 138-164; Smoczyński 2011: 25-27]1. 
Skupienie priorytetów polskiej polityki zagranicznej na kwestiach związanych 
z bezpieczeństwem, opartych wyłącznie na mocarstwowości Stanów Zjednoczo-
nych, miało na celu ukazanie dużego znaczenia Polski w polityce światowej oraz 

1 Według Ryszarda Zięby lata 1999-2007 w polskiej polityce zagranicznej cechują się wypa-
czonymi relacjami bilateralnymi pomiędzy Waszyngtonem a Warszawą. Polska polityka zagraniczna 
była w pełni skorelowana z celami amerykańskiej polityki zagranicznej, w szczególności w kwes-
tiach dotyczących bezpieczeństwa, walki z terroryzmem oraz konfliktów w Afganistanie i Iraku. 
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zaprezentowanie naszego kraju jako lidera wśród państw środkowoeuropejskich, 
w szczególności tych kandydujących do Unii Europejskiej. Takie działania władz 
polskich w przestrzeni międzynarodowej negatywnie odbiły się na relacjach Polski 
z UE. Podpisanie „Listu ośmiu” w styczniu 2003 r., opowiedzenie się za strategicz-
nym partnerstwem pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi stało w sprzeczności 
z próbą wypracowania wspólnego stanowiska krajów unijnych wobec Iraku i USA. 

Dwutorowość polskiej polityki zagranicznej: popieranie hegemonistycz-
nej polityki USA i jednoczesne starania o akcesję do Wspólnoty Europejskiej, 
w tym również prace nad Europejską Polityką Bezpieczeństwa i Obrony, była 
przyczynkiem do ochłodzenia relacji pomiędzy Warszawą, Berlinem i Paryżem. 
Potwierdzeniem takiego stanu rzeczy była wypowiedź ówczesnego prezydenta 
Francji – Jacquesa Chiraca, który podczas nadzwyczajnego szczytu Unii Europej-
skiej dokonał miażdżącej krytyki państw, które poparły amerykańską interwencję 
w Iraku poprzez podpisanie „Listu ośmiu”. Francuski prezydent zarzucił państwom 
aspirującym do UE nieodpowiedzialność w polityce zagranicznej, wynikającą 
z braku konsultacji z krajami unijnymi, ostatecznie nazywając takie zachowanie 
„brakiem dobrego wychowania” oraz stwierdzając, że kraje kandydujące „straciły 
okazję, aby siedzieć cicho” [Lasoń 2010: 120]. Niemcy i Francja, sprzeciwiając 
się wszelkim planom wojny z Irakiem bez rezolucji ONZ, starały się wymóc 
na krajach UE oraz państwach kandydujących wspólne stanowisko, będące 
przeciwwagą dla ofensywnych planów Georga W. Busha. Koncepcja potężnej 
Europy, nieulegającej presji amerykańskiej, stawiającej na międzynarodową 
legitymizację interwencji w Iraku wydawała się słuszna i godna poparcia, jed-
nakże prezydentowi Francji i kanclerzowi Niemiec nie udało się doprowadzić 
do jednomyślności w sprawie Iraku wśród przywódców europejskich państw2. 

W latach 2001-2003 r., tj. po atakach z 11 września, rozpoczęciu wojny 
w Afganistanie, aż do momentu zaatakowania Iraku przez koalicję międzynaro-
dową, Polska znalazła się w trudnej sytuacji na arenie międzynarodowej. Będąc 
jednym z najmłodszych stażem członków NATO, jednocześnie w przededniu 
przystąpienia do Unii Europejskiej, kraj nasz zaangażował się w ostry spór 
dotyczący użycia siły w przestrzeni międzynarodowej. Amerykańska wizja 
polityki międzynarodowej – imperialistyczna, kreowana z pozycji hegemona, 
kładąca nacisk na aspekt militarny, starła się z europejską koncepcją – opartą na 
legalizmie, decyzjach organizacji międzynarodowych (ONZ) oraz konsensusie 
i dyplomacji. W sporze tym Polska postawiła na strategiczny sojusz z USA. 

Podjęcie decyzji o użyciu polskich sił zbrojnych w wojnie irackiej, opartej 
na ww. przesłankach, okazało się z perspektywy czasu błędne. Mieczysław 

2 www2.tygodnik.com.pl/unia/francja/francja01.php [dostęp: 22.08.2018]; www.theguardian.
com/world/2003/jan/22/germany.france [dostęp: 22.08.2018].
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Stolarczyk określił udział Polski w interwencji militarnej w Iraku mianem 
najbardziej kontrowersyjnej decyzji w polskiej polityce zagranicznej w okresie 
pozimnowojennym [Stolarczyk 2005: 63]. 

Aspiracje polskich polityków do możliwości kreowania światowej polityki 
bezpieczeństwa oraz chęć politycznego zysku spowodowały, że polskie władze 
sprzeciwiły się międzynarodowej społeczności, upatrującej zapewnienie bezpie-
czeństwa w zapisach prawa międzynarodowego oraz organizacjach międzynaro-
dowych. Kreowanie Polski na światowego gracza polityki międzynarodowej było 
nieuzasadnione i błędne. W 2003 r. kraj nasz nie dysponował możliwościami 
politycznymi, finansowymi oraz technologicznymi rozwiniętymi na tyle, aby móc 
równać się z takimi państwami, jak Niemcy, Francja, Wielka Brytania czy tym 
bardziej Rosja, Chiny i USA. Argumentacja Aleksandra Kwaśniewskiego oraz 
Leszka Millera, że udział Polski w okupacji Iraku służy bezpieczeństwu narodowe-
mu i międzynarodowemu nie spotkał się ze społeczną akceptacją i zrozumieniem. 
Opowiedzenie się polskich władz po stronie państw zwalczających terroryzm 
po atakach z 11 września 2001 r. było decyzją jak najbardziej zrozumiałą i słuszną. 
Jednakże wzięcie czynnego udziału w wojnie uprzedzającej Busha w Iraku, przy 
jednoczesnym zaangażowaniu militarnym w Afganistanie, nijak wpisywało się 
w popieranie światowego sprzeciwu wobec aktów międzynarodowego terroryzmu. 

Powyższe odwołanie do casusu wojny w Iraku oraz udziału w niej polskich 
żołnierzy jest nieprzypadkowe. Omawianie doktryny obronnej, jako pewnego 
szerszego konceptu działania w sferze bezpieczeństwa państwa, jego polityki 
zagranicznej, będącej po części wypadkową założeń przyjętych w doktrynie 
obronnej, jest konieczne do nakreślenia tła politycznego odnoszącego się do 
zaangażowania polskich żołnierzy w misje afgańską i iracką. Paradygmat so-
juszniczy, będący głównym motywatorem dla polskich i niemieckich polityków 
w tzw. wojnie z terroryzmem po 11 września 2001 r., stanowi jeden z najbardziej 
dobitnych przykładów ukazujących różnice w przyjętej doktrynie obronnej oraz 
polityce zagranicznej obu państw. 

2. Misje wojskowe w polityce zagranicznej Niemiec

Możliwość czynnego udziału armii niemieckiej w misjach typu out of area 
[Malinowski 2011a: 152]3 nie byłaby możliwa bez zmian legislacyjnych oraz 
specyficznej roli Bundestagu w systemie politycznym Republiki Federalnej 

3 Misje typu out of area są realizowane przez NATO poza obszarem traktatowym Paktu 
Północnoatlantyckiego.
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Niemiec, ze szczególnym uwzględnieniem polityki zagranicznej i bezpieczeń-
stwa4. Wskazuje na to Aleksandra Trzcielińska-Polus, twierdząc, że w syste-
mie politycznym RFN istnieje współzależność pomiędzy rządem federalnym 
a Bundestagiem [Trzcińska-Polus 2011: 53-58]. Na potwierdzenie swojej tezy 
Trzcielińska-Polus powołuje się na zapisy niemieckiej konstytucji, tj. artykuł 
sankcjonujący funkcjonowanie Komisji Spraw Zagranicznych w Bundestagu, 
mającej na celu obserwację, opiniowanie i kontrolę rządu w kwestii polityki za-
granicznej (art. 45a); obowiązku Bundestagu dotyczącego wyrażenia aprobaty dla 
zawierania umów międzynarodowych (art. 59, ust. 2) oraz zapisów Konstytucji 
Niemiec dotyczących obrony terytorium (art. 115) [Trzcińska-Polus 2011: 59]. 
Jednakże najważniejszą zmianą, na podstawie której Bundestag zyskał nowe pre-
rogatywy w kontekście kreowania polityki bezpieczeństwa Republiki Federalnej 
Niemiec, był wyrok Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z 12 lipca 1994 r. 
Wyrok ten spowodował, że każdorazowe wysłanie niemieckiego kontyngentu 
wojskowego poza granicę Niemiec oraz zmiana liczebności takiego kontyngen-
tu wymaga zgody Bundestagu. Potwierdzeniem zapisów wyroku Federalnego 
Trybunału Konstytucyjnego było przyjęcie ustawy o udziale parlamentu w pro-
cesie podejmowania decyzji o użyciu sił zbrojnych do działań poza Niemcami 
z dnia 3 grudnia 2010 r. Nowością, w porównaniu do wyroku Trybunału był 
to zapis umożliwiający Bundestagowi zgłoszenia zastrzeżeń do planów rządu 
federalnego dotyczących wyekspediowania żołnierzy na misję poza granicami 
RFN. Jednocześnie Bundestag nie ma prawa do zgłaszania inicjatywy dotyczącej 
użycia niemieckich sił zbrojnych poza granicami kraju. Ta prerogatywa została 
zachowana wyłącznie dla rządu federalnego [Trzcińska-Polus 2011: 61-62]. 

W związku z omawianą wyżej zmianą, jaka zaszła w postrzeganiu udziału 
Bundeswehry w misjach poza granicami Niemiec, należy stwierdzić, że prze-
wartościowanie polityki bezpieczeństwa, mające miejsce pod koniec minionego 
stulecia, nie byłoby możliwe bez wcześniejszych zmian legislacyjnych, jakie 
zostały wprowadzone w systemie politycznym Niemiec (wyrok Federalnego 
Trybunału Konstytucyjnego z 1994 r.). Taki stan rzeczy dobitnie świadczy 
o fakcie, że niemiecka zachowawczość dotycząca militarnego zaangażowania 
poza granicami kraju ewoluowała już od połowy lat 90. XX w. Niemcy, pomimo 
zaszłości historycznych, uznały, że są gotowe do podjęcia wytężonych wysiłków 
mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa międzynarodowego poprzez czyn-
ny udział w operacjach bojowych zgodnych z niemiecką racją stanu, jak również 
ze zobowiązaniami wobec sojuszników oraz ze szczególnym uwzględnieniem 

4 Możliwości użycia polskiej armii poza granicami kraju reguluje przede wszystkim Konsty-
tucja RP oraz ustawa o zasadach użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami 
państwa z 17 grudnia 1998 r.
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ochrony praw człowieka. Wszystkie te elementy poddane zostały sprawdzianowi 
po zamachach z 11 września 2001 r., kiedy to rząd federalny udzielił poparcia 
Stanom Zjednoczonym w walce z międzynarodowym terroryzmem. 

Po wydarzeniach z 11 września 2001 r. kanclerz Niemiec Gerhard Schröder 
był jednym z pierwszych światowych przywódców, którzy poparli Stany Zjedno-
czone w rozpoczętej wojnie z terroryzmem. Potwierdzeniem deklaracji kanclerza 
Schrödera była uchwała Bundestagu z dnia 19 września 2001 r. dotycząca moż-
liwego włączenia RFN do działań koalicji antyterrorystycznej. Po rozpoczęciu 
operacji Enduring Freedom w Afganistanie władze niemieckie podjęły decyzję 
o oddelegowaniu 3900 żołnierzy do wspierania operacji antyterrorystycznej 
[Sokołowski 2006: 143-146]. W skład niemieckiego kontyngentu wchodziło 
800 żołnierzy jednostek ochrony przeciw skutkom broni ABC5, 1800 marynarzy, 
700 żołnierzy jednostek logistycznych, 500 lotników oraz 100 komandosów [So-
kołowski 2006: 143]. Niemieckie zaangażowanie w operację Enduring  Freedom 
w większości ograniczało się do zadań transportowych (utworzenie mostu po-
wietrznego pomiędzy bazą Rammstein a bazą İncirlik w Turcji; transport me-
dyczny samolotami Medevac), działań morskich (objęcie dowództwa nad grupą 
okrętów koalicji patrolujących rejon tzw. Rogu Afryki) oraz działań przeciw 
skutkom broni masowego rażenia. Jedyną niemiecką jednostką, która brała bezpo-
średni udział w walkach z talibskimi terrorystami w Afganistanie była jednostka 
komandosów Kommando Spezialkräfte (KSK) [Sokołowski 2007: 85-90]. 

Po konferencji w Bonn i Rezolucji ONZ powołującej siły ISAF w Afganis-
tanie władze RFN wysłały 1200-osobowy kontyngent wojskowy do realizacji 
postanowień sił ISAF w Kabulu. Pierwsi niemieccy żołnierze z oznakami ISAF 
na rękawach mundurów wylądowali w Afganistanie 2 stycznia 2002 r. Cała 
operacja logistyczna polegająca na przerzucie kontyngentu niemieckiego zakoń-
czyła się na początku lutego 2002 r., kiedy pod Hindukusz dotarły główne siły 
w liczbie 1000 żołnierzy. Wojsko niemieckie w Afganistanie w ramach misji 
ISAF wykonywało, jak już wcześniej stwierdzono, głównie działania ochronne, 
patrolowe oraz szkoleniowo-doradcze i pomocowe. Pod koniec 2002 r. Bun-
destag wydał zgodę na zwiększenie kontyngentu do 2500 żołnierzy. Decyzja ta 
spowodowana była planowanym objęciem dowództwa nad siłami ISAF przez 
Niemców (wespół z żołnierzami holenderskimi) w lutym 2003 r. Po przejęciu 
dowództwa nad misją ISAF przez NATO (sierpień 2003 r.) niemiecki kontyngent 
wojskowy przejął odpowiedzialność za północną prowincję Afganistanu – Kunduz 
[Sokołowski 2007: 91-93]. Wraz ze zmianą strategii NATO wobec Afganistanu 
w 2006 r. żołnierze niemieccy zostali przerzuceni do Mazar-e-Sharif, gdzie wes-
pół z żołnierzami szwedzkimi i norweskimi mieli czuwać nad bezpieczeństwem 

5 Broń ABC – powszechnie stosowany skrót odnoszący się do broni masowego rażenia, tj. 
broni atomowej (A), biologicznej (B) oraz chemicznej (C). 
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prowincji. Należy przypomnieć, że cały czas niemieccy żołnierze działający 
w Afganistanie byli obciążeni nałożonymi przez władze RFN „ograniczeniami 
narodowymi”, których głównym elementem był zakaz czynnego udziału w walce 
[Przybyll 2010: 3]. Niemieckie ograniczenia narodowe były jednym z powodów 
krytyki niemieckiego rządu podczas szczytu NATO w Rydze (28-29 listopada 
2006 r.). Efektem tego była decyzja władz niemieckich o wysłaniu samolotów 
typu Tornado do Afganistanu, z zastrzeżeniem, że samoloty będą wykonywać 
tylko loty rozpoznawcze [Sokołowski 2007: 95; Niemieckie samoloty… 2007].  

Wykres 1. Liczebność niemieckiego kontyngentu wojskowego w Afganistanie  
w latach 2001-2014

Źródło: opracowanie własne. 

W związku z pogarszającą się sytuacją w Afganistanie w latach 2007-2008, 
coraz częstszymi atakami sił Talibów na wojska NATO i naciskiem na władze 
niemieckie ze strony sojuszników dotyczące ograniczeń narodowych Berlin podjął 
decyzję o utworzeniu Sił Szybkiego Reagowania (tzw. QRF – Quick Reaction 
Force). W lipcu 2008 r. 350 żołnierzy weszło w skład QRF, stacjonujących 
w bazie Mazar-e-Sharif6. W październiku 2008 r. została znacznie zwiększona 
liczebność niemieckiego kontyngentu do 4500 żołnierzy (w porównaniu do po-
przedniej zmiany z października 2007 r. kontyngent niemiecki został zwiększony 
o 1000 żołnierzy)7. Szczegóły dotyczące liczebności niemieckiego kontyngentu 
wojskowego w Afganistanie przedstawia wykres 1. 

6 www.bundeswehr.de/portal/a/bwde/!ut/p/c4/HctBDoMwDAXRs_QC9r673qJlg5zwISbUrWI-
DUk5fVM32DQ98ZXLoIqEfk42f_Mp6TyelcwJBzQXRQW91vwSM1GWmCXt4LmgJGk0W6ig2
rlIaxv8UndqOXNOmufK3Pm4_ggHfkQ!! [dostęp: 21.08.2018].

7 http://pdstream.babiel.com/bpa/flash/breg/infografiken/afghanistan/afg_2013/swf/index.
html?TB_iframe=true&height=590&width=770 [dostęp: 21.08.2018].
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3. Komparatystyka polskiego i niemieckiego  
kontyngentu wojskowego w Afganistanie

Podejmując próbę porównania działalności polskiego i niemieckiego kontyn-
gentu wojskowego w Afganistanie, należy zwrócić przede wszystkim uwagę 
na możliwości operacyjne i wyposażenie obu kontyngentów. Armia niemiecka, 
będąca jedną z najlepiej wyposażonych armii na świecie, posiada o wiele większe 
możliwości operacyjne niż Wojsko Polskie. Możliwości Bundeswehry widoczne 
były od samego początku obecności wojsk międzynarodowych w Afganistanie. 
Władze niemieckie wystawiły jeden z największych kontyngentów wojskowych 
w operacji Enduring Freedom (Trwała Wolność) oraz w misji International 
Securisty Asssitan Force (ISAF). Polskie Kontyngenty Wojskowe (PKW) odde-
legowane początkowo do misji Enduring Freedom oraz ISAF w porównaniu do 
niemieckich były wręcz symboliczne. Szczegóły dotyczące liczebności polskiego 
i niemieckiego kontyngentu wojskowego w Afganistanie w pierwszych etapach 
misji „Trwała Wolność” oraz ISAF przedstawia wykres 2.

Wykres 2. Komparatystyka liczebności polskiego i niemieckiego kontyngentu wojskowego 
w Afganistanie w roku 2002 

Źródło: opracowanie własne.

Wyraźna dysproporcja w liczebności obu kontyngentów wojskowych wynika 
przede wszystkim ze wspomnianych możliwości operacyjnych obu armii oraz 
skuteczności polskiej polityki zagranicznej. Polskie władze, decydując się na wy-
ekspediowanie do Afganistanu niewielkiego liczebnie kontyngentu wojskowego, 
wypełniły zobowiązania sojusznicze, ukazując tym samym solidarność z narodem 
amerykańskim doświadczonym tragedią zamachów terrorystycznych. Nielicz-
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ny – w porównaniu do niemieckiego – polski kontyngent wojskowy biorący 
udział w operacji Enduring Freedom odpowiadał możliwościom logistycznym, 
technicznym i operacyjnym Wojska Polskiego na początku XXI w. Duży liczebnie 
kontyngent niemiecki również odpowiadał możliwościom Bundeswehry, tożsamo 
wypełniał zobowiązania wobec sojuszników, jak kontyngent polski, z tą jednak 
różnicą, że był on efektem wyżej opisywanej zmiany, jaka zaszła w niemieckiej 
polityce zagranicznej na przełomie XX i XXI w.

Późniejsze różnice w liczebności polskich i niemieckich kontyngentów wojsko-
wych w Afganistanie w latach 2002-2008 wynikały tylko i wyłącznie z polskiego 
zaangażowania militarnego w konflikt iracki. Wojsko Polskie nie miało możliwości, 
aby wystawić dwa liczne kontyngenty funkcjonujące w rejonach konfliktu. Armia 
niemiecka nie brała czynnego udziału w wojnie irackiej, ponieważ władze Niemiec 
były jednymi z najsilniej protestujących przeciwko amerykańskiej inwazji w Iraku. 
W związku z tym, jak również z objęciem dowództwa nad misją ISAF przez Pakt 
Północnoatlantycki (NATO), rząd niemiecki poprzez liczny kontyngent wojskowy 
w Afganistanie realizował zobowiązania wobec sojuszników wewnątrz NATO, przy 
jednoczesnym mocnym sprzeciwie wobec imperialistycznej polityki Georga W. Bu-
sha. Należy również zwrócić uwagę, że zaangażowanie Niemiec w Afganistanie 
w latach 2003-2008 spowodowało, iż władze amerykańskie mogły przerzucić 
część swoich wojsk z Afganistanu do Iraku. W ten oto sposób rząd w Berlinie, 
potępiający wojnę w Iraku i sposób kreowania polityki międzynarodowej przez 
USA, mimowolnie przyczynił się do rozwoju wojny w Iraku oraz akceptacji 
amerykańskiej polityki, poprzez militarne odciążenie USA na froncie afgańskim. 

W funkcjonowaniu wojska niemieckiego i polskiego w Afganistanie mo-
żemy dostrzec wiele podobieństw. Pierwszym i najważniejszym – szczególnie 
w początkowej fazie misji ISAF, tj. do 2007 r. – jest to, że Niemcy i Polacy 
skupiali się na wykonywaniu zadań logistycznych, szkoleniowych, doradczych 
i pomocowych. Od 2008 r., wraz ze zmianą strategii NATO wobec Afganistanu, 
zmieniły się również zadania obu omawianych kontyngentów. W lipcu 2008 r. 
kontyngent niemiecki wystawił żołnierzy wchodzących w skład QRF, rezygnując 
częściowo z ograniczeń narodowych. W październiku 2008 r. w ramach PKW 
powstały Polskie Siły Zadaniowe „White Eagle”, dzięki którym zaistniała moż-
liwość przejęcia odpowiedzialności za prowincję Ghazni w środkowym Afganis-
tanie. Wojska niemieckie odpowiedzialność za prowincję Kunduz przejęły już 
na początku swojej działalności w Afganistanie – w 2003 r., przy jednoczesnym 
sprawowaniu dowództwa nad całym północnym Afganistanem (Regional Com-
mand North) od 2006 r.8 Należy przypomnieć, że Polski Kontyngent Wojskowy 
w Afganistanie nigdy nie był objęty ograniczeniami narodowymi. 

 8 Ostatnim dowódcą Regional Command North ISAF był niemiecki generał dywizji (niem. 
Generalmajor) Bernd Shütt, www.bundeswehr.de/portal/a/bwde/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MS
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Wydaje się zasadne stwierdzenie, że brak ograniczeń narodowych PKW 
świadczy o niewielkiej skuteczności polskiej polityki zagranicznej w odniesieniu 
do ustaleń sojuszniczych. Pomimo wykonywania podobnych zadań w Afganista-
nie kontyngent niemiecki dodatkowo zabezpieczony ograniczeniami narodowymi 
był, chcąc nie chcąc, mniej narażony na ataki ze strony afgańskich bojowników. 
Niemcy podczas nawiązywania kontaktu ogniowego z przeciwnikiem nie pro-
wadzili działań ofensywnych, skupiając się tylko na obronie swoich oddziałów. 
W przypadku ataku niemieckich jednostek wsparcie ogniowe pochodziło zazwy-
czaj ze strony jednostek amerykańskich lub brytyjskich. Polscy żołnierze dzia-
łający w Afganistanie oczywiście również byli wspierani przez QRF składające 
się z żołnierzy amerykańskich, z tą jednak różnicą, że w przypadku nawiązania 
walki z przeciwnikiem prowadzili oni działania zaczepne, a nie tylko obronne. 
Zmiany, jakie zaszły w 2008 r., szczególnie te dotyczące sił szybkiego reagowa-
nia, również wykazują różnice pomiędzy polskim a niemieckim kontyngentem. 
Wojsko niemieckie oddelegowało początkowo 205, a w następnie 350 żołnierzy 
do działania w ramach QRF9. W przypadku PKW większość żołnierzy służyło 
w tzw. zespołach bojowych/liniowych, które działały w ramach patroli poza 
bazami wojsk ISAF. Sytuacja ta jest ewidentnym przykładem na potrzebę wpro-
wadzania ograniczeń narodowych, zmniejszających ryzyko poniesienia strat 
w ludziach i sprzęcie [Ogdowski 2011: 99-113]10.

W przypadku porównania możliwości sprzętowych obu kontyngentów uwi-
daczniają się największe dysproporcje. Polski Kontyngent Wojskowy w Afganis-
tanie, w początkowej fazie funkcjonowania, wyposażony był w sprzęt absolutnie 
niespełniający wymagań współczesnego pola walki. Korzystano, podobnie jak 
w Iraku, z rolniczych samochodów Honker, „objuczonych” workami z piaskiem 
jako zabezpieczeniem przed ostrzałem oraz przestarzałych technologicznie samo-
cho dów ciężarowych Star 26611. Wraz z rozszerzeniem działalności i liczebności 
PKW w Afganistanie nastąpiło przezbrojenie w nowocześniejszy sprzęt, częstokroć 

SzPy8xBz9CP3I5EyrpHK9pPKUVL3UzLzixNSSqlS93MziYqCK1Dy9zOLENL3S1KTUoqSc-
zOTseBBfvyDbUREAzg1F5g!! [dostęp: 21.08.2018]; www.isaf.nato.int/about-isaf/leadership/
major-general-bernd-sch-tt.html [dostęp: 21.08.2018].

 9 http://pdstream.babiel.com/bpa/flash/breg/infografiken/afghanistan/afg_2013/swf/index.
html?TB_iframe=true&height=590&width=770 [dostęp: 21.08.2018].

10 Wśród żołnierzy PKW w Afganistanie powstał podział na żołnierzy tzw. bojówki oraz resztę 
żołnierzy wchodzących w skład PKW, realizujących zadania logistyczne, sztabowe etc. Żołnierze 
zespołów bojowych ponadto dzielą się na „Indian” – żołnierzy służących w polu, jeżdżących na 
patrole, biorących czynny udział w walce oraz na „Wodzów” – dowódców.

11 Opisywane w pracy braki sprzętowe nie dotyczą polskich jednostek specjalnych działających 
w Afganistanie od 2002 r., tj. JW Grom, Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca, JW NIL 
oraz JW Formoza. Polskie jednostki specjalne będące chlubą Wojska Polskiego są wyposażone 
w sprzęt tożsamy ze sprzętem używanym przez tego typu jednostki na świecie. 
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ulepszony dzięki doświadczeniom wyniesionym z wojny w Iraku i pierwszych 
lat obecności u stóp Hindukuszu. Podstawą wyposażenia PKW były samocho-
dy typu HMMWV o różnym stopniu zabezpieczenia przed ostrzałem z broni 
strzeleckiej, kołowe transportery opancerzone „Rosomak” użyczone przez Stany 
Zjednoczone, pojazdy o zwiększonej odporności na wybuch typu MRAP Coguar 
oraz International MaxxPro, nowoczesne ciężarówki marki Jelcz, armatohaubice 
Dana kalibru 152 oraz śmigłowce: transportowe Mi-17 oraz bojowe Mi-2412. Pol-
scy żołnierze na wyposażeniu osobistym posiadali karabinki Beryl oraz pistolety 
WIST. Podczas pełnienia służby w Afganistanie wielokrotnie uwidaczniały się 
braki w przystosowaniu sprzętu używanego przez Polaków. Przykładem może 
być brak wielopunktowych pasów bezpieczeństwa w przedziale bojowym oraz 
dodatkowego opancerzenia lepiej chroniącego przed pociskami w pierwszych 
transporterach Rosomak, które trafiły do Afganistanu [Ogdowski 2011: 186-195; 
Wróbel 2014: 76-77]13. 

Kontyngent niemiecki, z powodu lepszego wyposażenia Bundeswehry i spo-
rej przewagi technologicznej armii niemieckiej nad polską, został wyposażony 
w Afganistanie w sprawdzony przez wiele armii na świecie sprzęt. Podstawowym 
pojazdem armii niemieckiej w Afganistanie były bojowe wozy piechoty Marder, 
kołowe transportery opancerzone Boxer oraz rozpoznawcze pojazdy typu Fuchs, 
Fennek, Dingo. Żołnierze wyposażeni byli m.in. w nowoczesne karabiny G36 
w różnych wersjach oraz pistolety maszynowe MP7, wykonane z lekkich materia  -
łów kompozytowych14. Największa różnica w wyposażeniu obu kontyngentów 
wojskowych widoczna jest w przypadku porównania możliwości transportu lot-
niczego i wsparcia z powietrza. Niemiecki kontyngent w Afganistanie korzystał 
z ciężkich śmigłowców transportowych typu Sikorsky CH-53 oraz najnowszych 
NH-90. Oba typy śmigłowców przewyższają możliwościami używanych przez 
Polaków Mi-17. Wsparcie ogniowe z powietrza zapewniały śmigłowce bojo-
we typu Tiger, będące europejskim odpowiednikiem słynnych amerykańskich  

12 www.isaf.wp.mil.pl/pl/17.html [dostęp: 21.08.2018].
13 Z brakiem dostosowania sprzętu do afgańskich warunków pola walki polscy żołnierze spo-

tykali się wielokrotnie. Przykładami mogą być metalowe magazynki do karabinków Beryl, które, 
mimo że mają większą masę, uniemożliwiają podgląd liczby pozostałych w magazynku naboi 
(w przeciwieństwie do lekkich magazynków wykonanych z kompozytów, które zostały wprowa-
dzone na wyposażenie polskich żołnierzy wraz w wersją C karabinka Beryl w 2007 r.). Ponadto 
żołnierze narzekali na niedostosowane mundury i bieliznę do warunków klimatycznych panujących 
w Afganistanie, których krój był mało ergonomiczny do zadań, jakie zostały powierzone żołnierzom 
(„nieoddychające” materiały, trudno dostępne kieszenie etc.) [Wojsko kupuje... 2014].

14 www.bundeswehr.de/portal/a/bwde/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP3I5EyrpH-
K9pPKUVL3ikqLUzJLsosTUtJJUvfLEtLTUvPjSvJT49FSgWIleelF-cTGErV-Q7agIAAl2y4M!/ 
[dostęp: 22.08.2018]; www.bundeswehr.de/portal/a/bwde/!ut/p/c4/JcgxDoAgDADAt_iBdnf-
zF-pCirTYYKrBKt-XxNx2uGJn9Gom19PowBmXTcfYILbEcHtl9VKJxRkaibCFx1LI3M9hJ0v_
4lWm4QMCbeDw [dostep: 22.08.2018].
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śmig łowców Apache15. Niemiecki kontyngent wojskowy w Afganistanie dys-
ponował również zaawansowanymi środkami rozpoznania powietrznego, dzięki 
posiadanej flocie bezzałogowych statków powietrznych, których możliwości 
technologiczne były nieporównywalnie lepsze od używanych przez PKW bezza-
łogowych statków typu Orbiter16. Szczególną uwagę należy zwrócić na transport 
lotniczy obu kontyngentów. Polska armia nie dysponuje wystarczającą flotą sa-
molotów transportowych zdolnych do pokonywania dużych odległości z ciężkim 
ładunkiem. W związku z tym większość transportów polskich żołnierzy odbywała 
się w ramach współpracy polsko-amerykańskiej. Żołnierze transportowani byli 
do Afganistanu amerykańskimi samolotami DC-17 Globemaster, a większość 
polskiego sprzętu transportowana była przez ukraińskich podwykonawców armii 
amerykańskiej za pomocą samolotów An-124 Rusłan. Polskie Siły Powietrzne 
utrzymują tzw. most powietrzny z Afganistanem, wykorzystując niewielkie (w po-
równaniu do samolotów typu DC-17 czy An-124) samoloty CASA C-295 oraz 
kilkudziesięcioletnie, zakupione od USA, samoloty typu C-130 Hercules [Glińska, 
Kowalska-Sendek 2014: 40-42]. Kontyngent niemiecki, dzięki posiadaniu przez 
Luftwaffe dużej floty samolotów transportowych, w większości zaopatrywany 
i transportowany był przez samoloty należące do niemieckich sił powietrznych 
(transportowce Transall C-160D oraz Airbus A310 w różnych wersjach)17. Armia 
niemiecka, podobnie jak wszystkie armie NATO biorące udział w misji ISAF, 
również korzystała z transportu sojuszniczego, zazwyczaj amerykańskiego. Taki 
stan rzeczy spowodowany był faktem, że armia amerykańska posiada największą 
flotę samolotów transportowych spośród wszystkich armii państw Paktu Pół-
nocno atlantyckiego18.

Zaprezentowane powyżej porównanie wojskowych kontyngentów Niemiec 
i Polski w Afganistanie pod względem organizacyjnym, ilościowym i tech-
nologicznym jest nieprzypadkowe. Należy bowiem zwrócić uwagę na sposób 

15 www.deutschesheer.de/portal/a/heer/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP3I5EyrpH
K9jNTUIr2S1OSMvMxsvZzStBL9gmxHRQDinZnO [dostęp: 22.08.2018]; www.bundeswehr.de/
portal/a/bwde/!ut/p/c4/NYyxDoJAEET_aJcTjdEOQmNntFDsFm4Dm3B3ZLNA48d7FM4kr3m-
ZwQ_mRlplIJMUacI3tr1cuw26zTOEZTIJ7IVgFc-JtB9lhZFZoWMxJR74ULgSX_tTXvQpsu00jiaZ
g5IlhTmpTbtZVLMB8dgWrqndufjHfS-nZ13dy2PZ3OoHziFUPzx6jLc! [dostęp: 22.08.2018]; www.
luftwaffe.de/portal/a/luftwaffe/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP3I5EyrpHK9nHK98s-
S0NL2M0qRi_YJsR0UApStFjQ!! [dostęp: 22.08.2018].

16 Wojsko niemieckie korzysta m.in. z dronów izraelskiej produkcji – Heron, rozpoznawczych 
bezzałogowców typu Aladin, Luna, Mikado, www.deutschesheer.de/portal/a/heer/!ut/p/c4/04_SB8K
8xLLM9MSSzPy8xBz9CP3I5EyrpHK9jNTUIr2S1OSMvMxsvZzStBL9gmxHRQDinZnO [dostęp: 
22.08.2018].

17 www.luftwaffe.de/portal/a/luftwaffe/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP3I5Eyr-
pHK9nHK98sS0NL2SosQ8_YJsR0UAAZjUQw!! [dostęp: 22.08.2018].

18 Więcej na temat amerykańskich możliwości wojskowego transportu lotniczego zob. portal 
amerykańskich sił powietrznych: www.airforce.com. 
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funkcjonowania obu kontyngentów w odniesieniu do możliwości technicznych, 
logistycznych i bojowych armii polskiej i niemieckiej. Władze niemieckie, wy-
syłając swoich żołnierzy do Afganistanu w 2002 r. (tworząc tym samym jeden 
z największych kontyngentów wojsk sojuszniczych w ramach misji ISAF), 
zastrzegły, w jakich warunkach pola walki niemieccy żołnierze mogą funkcjo-
nować. W przypadku kontyngentu polskiego rząd Leszka Millera, podejmując 
decyzję o wyekspediowaniu polskich żołnierzy do Afganistanu, nie uznał za 
stosowne nałożenia ograniczeń narodowych. W tym przypadku widoczna jest 
pewna niekonsekwencja polskiej polityki zagranicznej w 2002 r. Udzielając 
wsparcia Amerykanom w wojnie afgańskiej, polskie władze oddały do dyspozycji 
kontyngent odpowiadający możliwościom ekspedycyjnym Wojska Polskiego na 
początku XXI w. Niewielki liczebnie kontyngent, składający się ze specjalistycz-
nych jednostek przygotowanych do prowadzenia operacji poza granicami kraju19, 
stanowił doskonałe potwierdzenie wypełnienia obowiązku sojuszniczego, przy 
jednoczesnych umiarkowanych kosztach związanych z ekspedycją wojska do 
Afganistanu. Niestety, pomimo racjonalnego pod względem możliwości i liczeb-
ności kontyngentu, rząd polski nie zadbał o nałożenie ograniczeń narodowych, 
dzięki którym polscy żołnierze działaliby tylko w określonych warunkach pola 
walki. Próba podjęcia negocjacji z władzami amerykańskimi w sprawie polskich 
ograniczeń narodowych zdecydowanie korzystnie wpłynęłaby na bezpieczeństwo 
żołnierzy oraz umocniłaby pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Należy 
zwrócić uwagę, że kolejne rządy (Kazimierza Marcinkiewicza, Jarosława Ka-
czyńskiego i Donalda Tuska) również nie podjęły chociażby próby renegocjacji 
warunków obecności Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. Co 
więcej, wraz ze zmianą kolejnych ekip rządzących liczebność i zadania PKW 
ulegały zwiększeniu. Decyzje o wyekspediowaniu większej liczby żołnierzy do 
Afganistanu, objęciu kontroli nad jedną z prowincji nie były poprzedzone debatą 
na forum polskiej sceny politycznej. Pomimo sprzeciwu większości polskiego 
społeczeństwa wobec wojny w Afganistanie, polskie władze nadal podejmowały 
decyzje o wysyłaniu większej liczby żołnierzy. Wszystkie działania polskich 
władz w kontekście obecności wojskowej w Afganistanie (podobnie jak w przy-
padku wojny w Iraku) niestety potwierdzają tezę Zięby o samowasalizacji Polski 
wobec Stanów Zjednoczonych. 

Niemiecka obecność w Afganistanie (w przeciwieństwie do polskiej) cechuje 
się przede wszystkim umiarem i zachowawczością. Żołnierze znad Sprewy 

19 Jednostka komandosów Grom oraz jednostki logistyczne w 2002 r. były jedynymi jed-
nostkami Wojska Polskiego zdolnymi do prowadzenia operacji poza granicami kraju. Jednostki 
te poprzez wielokrotny udział w wielu misjach zagranicznych (zarówno w ramach wojsk ONZ, 
jak i NATO) posiadały niezbędne doświadczenie do wykonywania zadań charakterystycznych dla 
misji zagranicznych.
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w pełni realizowali zobowiązania sojusznicze, dbając jednocześnie o odbudowę 
Afganistanu i poprawę ochrony praw człowieka w kraju ogarniętym od  przeszło 
trzech dekad wojną. Kontyngent niemiecki, od samego początku, zgodny był 
również z możliwościami operacyjnymi, technologicznymi i logistycznymi 
Bundeswehry. Pomimo dużych możliwości armia niemiecka unika prowadzenia 
działań stricte wojennych, ponieważ skutecznie zadbali o to niemieccy polity-
cy, nie zgadzając się do końca z wizją światowego bezpieczeństwa forsowaną 
przez USA. Postawa ta była szczególnie widoczna w kontekście wojny w Iraku, 
której władze w Berlinie zdecydowanie się sprzeciwiały. Dzięki takim decyzjom 
podejmowanym na arenie międzynarodowej Niemcy umocniły swoją pozycję 
w światowym systemie bezpieczeństwa. Władze polskie, decydując się na udział 
w dwóch konfliktach zbrojnych (Afganistan, Irak), wysyłając w odległe zakątki 
świata żołnierzy, bez wcześniejszych ustaleń co do możliwości wykorzystania 
zasobów i doświadczeń Wojska Polskiego, sprawiły, że pozycja Polski na arenie 
międzynarodowej nie uległa wzmocnieniu. Brak artykułowania swojego sprzeciwu 
wobec USA, brak chęci konsultacji wspólnej polityki bezpieczeństwa, opierając 
się na sojusznikach europejskich, doprowadziły do sytuacji, w której rząd pol-
ski stracił na wiarygodności w kontekście prac nad zapewnieniem światowego 
bezpieczeństwa. 

Ciekawe jest również porównanie obu kontyngentów pod względem eko-
nomicznym. Krytykowany przez wiele państw biorących udział w misji ISAF, 
ze względu na ograniczenia narodowe, kontyngent niemiecki kosztował rząd 
federalny ponad 7,6 mld euro od 2002 r.20 Koszty polskiej obecności w Afganis-
tanie od 2002 r. wyniosły ponad 6 mld złotych [Afganistan w złotówkach 2014]. 
Przytoczone kwoty zawierają wszystkie wydatki poniesione przez Warszawę 
i Berlin na misję w Afganistanie, tj. wyposażenie żołnierzy, ich uposażenie, 
transport, zrealizowane projekty pomocowe etc. Porównanie wydatków obu 
państw na kontyngenty wojskowe w Afganistanie dobitnie świadczy o fakcie, że 
nie trzeba angażować się w całe spectrum działań wojennych, aby móc udzielić 
pomocy. Niemiecki kontyngent od 2002 r. zrealizował ok. 840 projektów w ra-
mach działania Prowincjonalnych Zespołów Odbudowy Prowincji (Provincial 
Reconstrucion Team – PRT). Dla porównania polskie PRT zrealizowało ok. 200 
projektów [Polskie PRT zakończyło działalność 2013]. Oczywisty jest fakt, że nie 
należy ulegać tak prostym porównaniom, ponieważ możliwości niemieckiej armii 
są o wiele większe niż polskiej. Ponadto Niemcy są w czołówce państw udziela-

20 www.bundeswehr.de/portal/a/bwde/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP3I5EyrpHK
9pPKUVL3UzLzixNSSqlS97PziktQ8_YJsR0UAprMp-w!! [dostęp: 23.08.2018]; Die Bundesregier-
ung, Frieden und Entwicklung in Afghanistan – Sicherheit für uns. Deutschland hilft in Afhganistan, 
Berlin 2008 oraz Bundesministerium der Verteidigung, Unsere Bundeswehr in Afghanistan. Für 
Sicherheit und Frieden, Berlin 2009.



 Uwarunkowania doktryny obronnej Niemiec i Polski na przykładzie polskiego... 205

jących pomocy międzynarodowej na świecie [Maziarz 2013: 145-147]. Jednakże 
celem zastosowanego porównania jest chęć ukazania zmiany priorytetów, jaka 
zaszła w funkcjonowaniu PKW. Polscy żołnierze początkowo zostali wysłani do 
Afganistanu, aby udzielić wsparcia logistycznego armiom sojuszniczym, jednak 
wraz z rozwojem misji ISAF zmieniały się zadania PKW. W ten oto sposób 
polscy żołnierze z wykonywania zadań logistycznych przeszli do realizacji 
zadań czynnego zapewniania bezpieczeństwa, zarządzania afgańską prowincją, 
zadań logistycznych oraz stricte bojowych realizowanych przez polskie jednostki 
specjalne21. Kontyngent niemiecki w większości realizował te same zadania, 
jakie zostały przed nim postawione w 2002 r., tj. logistyczne oraz pomocowe. 
Ponadto obszar działalności niemieckiego kontyngentu był wielokrotnie większy 
niż polskich żołnierzy (armia niemiecka sprawowała kontrolę i dowództwo nad 
całym północnym Afganistanem, polscy żołnierze wykonywali zadania tylko 
w prowincji Ghazni). 

Wyszczególnione różnice pomiędzy kontyngentami niemieckim i polskim 
działającymi w ramach misji ISAF są wynikiem różnie prowadzonej polityki 
zagranicznej oraz nieco odmiennych doktryn obronnych obu państw. Rząd 
w Berlinie w przypadku wojny w Afganistanie wykazał się większą roztropno-
ścią i zachowawczością przy podejmowaniu decyzji o użyciu Bundeswehry, niż 
władze polskie decydujące się na udział Wojska Polskiego w misji afgańskiej. 
Różnice te wynikają przede wszystkim z silniejszej pozycji Niemiec na arenie 
międzynarodowej oraz umiejętności prowadzenia polityki międzynarodowej – 
niezależnej od nacisków i wpływów Stanów Zjednoczonych – przy jednoczesnym 
wykonywaniu zobowiązań wobec sojuszników. W przypadku polskiej polityki 
zagranicznej prawidłowość ta jest wyraźnie zaburzona, ponieważ w kontekście 
wojny w Afganistanie, a w szczególności w Iraku, polska polityka była niero-
zerwalnie skorelowana z planami Stanów Zjednoczonych [Stolarczyk 2007]. 
Wykonywanie zobowiązań sojuszniczych przez Polaków pociągnęło za sobą 
daleko idące decyzje polityczne, skutkiem których było czynne włączenie polskich 
żołnierzy w walkę w Afganistanie.

Wydaje się, że próba utrzymania jako priorytetu dla Polskiego Kontyngen-
tu Wojskowego w Afganistanie zadań logistycznych była wskazana. Dzięki 
kilkudziesięcioletniemu doświadczeniu polskiej armii w wykonywaniu zadań 
logistycznych podczas misji pokojowych Polski Kontyngent Wojskowy w Afga-
nistanie stanowiłby duże wsparcie dla armii sojuszników, przy jednoczesnym 

21 Polskie jednostki specjalne w Afganistanie działały w ramach dwóch zespołów bojowych 
podlegających bezpośrednio dowództwu sił specjalnych NATO w Afganistanie (NATO Special 
Operations Force Command). Zespoły te tworzyły jednostka Grom – Task Force 49, oraz Jednostka 
Wojskowa Komandosów z Lublińca – Task Force 50. Polscy komandosi byli wspierani przez 
Jednostkę Specjalną NIL oraz Służbę Wywiadu Wojskowego i Służbę Kontrwywiadu Wojskowego.
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zmniejszeniu ryzyka zagrożenia życia i zdrowia dla polskich żołnierzy oraz mniej-
szych kosztach misji afgańskiej. Polskie władze, ograniczając działalność swoich 
żołnierzy tylko do wykonywania zadań logistycznych, nie zostałyby posądzone 
o brak solidarności z sojusznikami (NATO). Również polityczna pozycja Polski 
na arenie międzynarodowej, szczególnie europejskiej, nie zostałaby osłabiona. 
Równie istotny był czynnik ekonomiczny, który przy realizacji zadań logistycz-
nych i mniejszym pod względem liczebnym kontyngencie byłby niższy. Jednym 
z negatywnych doświadczeń, w przypadku ograniczenia działalności PKW do 
zadań logistycznych, byłyby mniejsze doświadczenia taktyczne dla polskiej ar-
mii. Również doświadczenia technologiczne, związane z procesem modernizacji 
Wojska Polskiego byłyby inne, jednakże wątpliwy jest fakt, że ograniczenie zadań 
polskich żołnierzy w Afganistanie (brak udziału w walce) wpłynąłby negatywnie, 
spowalniająco na proces profesjonalizacji polskiej armii, będący wypadkową 
decyzji Ministerstwa Obrony Narodowej oraz budżetu państwa22. 

Konkludując powyższe rozważania, armia polska poprzez podjęcie decyzji po-
litycznych dotyczących tylko logistycznego zaangażowania w wojnę Afganistanie 
w pełni zrealizowałaby zobowiązania wobec sojuszników, biorąc czynny udział 
w wojnie z terroryzmem, przy jednoczesnym zmniejszeniu zagrożeń dla życia 
i zdrowia żołnierzy, którzy nie braliby bezpośredniego udziału w walkach z afgań-
skimi bojownikami. Środki finansowe zaoszczędzone na wyekspediowaniu mniej 
licznego kontyngentu mogłyby być przeznaczone na proces modernizacji armii, 
który dzięki potężnemu zastrzykowi gotówki zostałby znacząco przyspieszony. 

4. Podsumowanie

Polskie i niemieckie podejście do zagadnienia misji wojskowych pozwoliło 
na zaobserwowanie znaczących różnic w prowadzeniu polityki zagranicznej, 
ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa przez oba państwa. Władze 
Republiki Federalnej Niemiec, podejmując decyzję o udziale Bundeswehry 
w operacji afgańskiej, kierowały się przede wszystkim odpowiedzialnością za 
międzynarodowe bezpieczeństwo oraz zobowiązaniami wobec sojuszników 
z NATO. Obowiązek sojuszniczy był również głównym powodem, dla którego 

22 Dla potwierdzenia tezy można podać przykład zakupu dla polskiej armii wielozadaniowych 
samolotów F-16 Block 52 oraz czołgów Leopard 2A4 i 2A5. Zakup tego sprzętu nie wynikał 
z doświadczeń wyniesionych z misji w Afganistanie czy Iraku (ponieważ polskie kontyngenty 
wojskowe w Afganistanie i Iraku nie wykorzystywały do realizacji swoich zadań czołgów ani 
samolotów bojowych), lecz z powodu chęci zwiększenia możliwości obronnych Wojska Polskiego 
i zastąpienia przestarzałego technologicznie sprzętu znajdującego się  na wyposażeniu polskiej armii. 
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niemieccy żołnierze wzięli, po raz pierwszy w historii RFN, udział w wojskowej 
misji zagranicznej w Kosowie w 1999 r. Republika Federalna Niemiec mająca 
bardzo mocną, ustabilizowaną pozycję międzynarodową, podejmując decyzję 
o wsparciu operacji afgańskiej, nie musiała kierować się chęcią politycznego 
zysku, tak jak uczyniły to władze w Warszawie. Głównym imperatywem dla 
niemiec kiego zaangażowania militarnego w Afganistanie były wspomniane zobo- 
  wią zania wobec sojuszników. 

Kolejną różnicą wynikającą z porównania funkcjonowania obu kontyngentów 
wojskowych jest kwestia ograniczeń narodowych. Kontyngent niemiecki od 
samego początku obecności u stóp Hindukuszu działał w jasno sprecyzowanych 
warunkach pola walki. Rząd niemiecki, pomimo wyekspediowania znacznego 
liczebnie kontyngentu wojskowego do Afganistanu, zadbał o ochronę swoich 
żołnierzy w miejscu pełnienia służby. Rząd Leszka Millera, jak również następne 
ekipy rządzące w Polsce nie uznały za niezbędne nałożenie ograniczeń narodo-
wych na polski kontyngent wojskowy. 

Dzięki skuteczniejszej polityce zagranicznej RFN w odniesieniu do konfliktu 
w Afganistanie, skorelowanej z niemiecką doktryną obronną nacechowaną da-
leko idącą zachowawczością i ostrożnością w odniesieniu do paradygmatu siły 
w stosunkach międzynarodowych, władze niemieckie w pełni wywiązały się ze 
zobowiązań wobec sojuszników, wysyłając w skład misji Enduring Freedom 
(a następnie ISAF) jeden z największych, pod względem liczebności, kontyn-
gentów. Ponadto dzięki nałożeniu ograniczeń narodowych na swoich żołnierzy, 
rząd w Berlinie zadbał o zwiększenie bezpieczeństwa niemieckiego kontyngentu. 
Dzięki takim decyzjom niemieccy żołnierze mogli skupić się na niesieniu pomocy 
Afgańczykom, odbudowie zniszczonego wieloletnimi wojnami kraju oraz pracy 
na rzecz zwiększenia międzynarodowego poczucia bezpieczeństwa. Poza tym 
Niemcy umocniły swoją pozycję na arenie międzynarodowej poprzez skupienie 
się tylko i wyłącznie na jednej operacji wojskowej (w Afganistanie) i dzięki 
wyraźnemu sprzeciwowi wobec amerykańskich planów zaatakowania Iraku. Roz-
tropność, umiar i zachowawczość były mocno widoczne w niemieckiej polityce 
zagranicznej w obliczu konfliktu w Afganistanie. Wydaje się, że właśnie tych cech 
zabrakło polskim politykom, którzy podejmowali decyzje o udziale, jak również 
o każdorazowym przedłużeniu obecności polskich żołnierzy w misji afgańskiej.
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Polish and German Military Contingents in Afghanistan War  
as Example of Poland and Germany’s Defence Doctrine

Summary. The aim of the article is to show differences in the approach to military missions of 
Polish and German authorities which allowed to observe significant differences in the conduct 
of foreign policies by both states with particular emphasis on security. In the article, particular 
attention was paid to the matter of fulfilling the alliance commitments towards NATO and the 
United States in the face of the conflict in Afghanistan.
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Streszczenie. Diametralne zmiany w globalnym środowisku bezpieczeństwa, wzajemna zależność 
między polityką wewnętrzną a zagraniczną państw powodują, że strategia działania sił zbrojnych nie 
może być utożsamiana jedynie ze sztuką rozdziału i użycia środków wojskowych [Kuźniar 1994]. 
Co więcej, nie istnieje jedna prawidłowa droga planowania działań sił zbrojnych działających w so-
juszu lub koalicji operacji wielonarodowej. Globalizacja narzuciła określony sposób postępowania 
i reagowania na zagrożenia. Współczesne operacje militarne realizowane poza granicami kraju są 
usytuowane w dynamicznie rozwijającym się globalnym środowisku. Ich wielonarodowy charakter 
spowodował przewartościowanie poglądów na temat bezpieczeństwa oraz obronności, w kontekście 
użycia i działania sił zbrojnych. Duża liczba operacji reagowania kryzysowego wpłynęła również 
na liczebność podmiotów zaangażowanych w realizację zadań o charakterze militarnym oraz poza-
militarnym. Przeprowadzone analizy wykazały, że wymiary ekspedycyjności należy rozpatrywać 
w kontekście sił ekspedycyjnych oraz operacji ekspedycyjnych. Kluczowym dla ekspedycyjności jest 
potencjał, jaki jest niezbędny do prowadzenia operacji ekspedycyjnych. Należy go rozumieć jako 
posiadanie niezbędnych sił i środków, a w tym umiejętności i zdolności do osiągnięcia zakładanego 
celu. Chcąc prowadzić operacje ekspedycyjne, należy posiadać siły ekspedycyjne, które będą zdolne 
do wykonywania i podtrzymywania wielonarodowych operacji ekspedycyjnych poza granicami kraju. 

Słowa kluczowe: ekspedycyjność, siła militarna, operacje, wojsko, dokumenty doktrynalne

1. Wprowadzenie 

Celem niniejszego artykułu jest przedstawianie istoty oraz wymiarów ekspedy-
cyjności wraz z ich relacjami oraz zależnościami w kontekście prowadzonych 
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 operacji militarnych w Republice Iraku. Tak sformułowany cel badawczy wy-
generował pytania szczegółowe, które stanowiły podstawę do prowadzenia 
dalszych badań teoretycznych i empirycznych. Wśród tych pytań znalazły się: 
Jak należy identyfikować ekspedycje w naukach o bezpieczeństwie i obronno-
ści? Jak definiowane są ekspedycje w doktrynach i dokumentach organizacji 
międzynarodowych. Jakie można wyszczególnić wymiary ekspedycyjności? 
W jakim zakresie można prowadzić operacje ekspedycyjne? Jakie skutki przy-
niosła identyfikacja pojęcia reagowania kryzysowego w kontekście operacji 
ekspedycyjnych na przykładzie Iraku? Należy jednak podkreślić, że wskazane są 
dalsze dociekania naukowe w nakreślonym przedmiocie badań, gdyż pozostają 
nadal pewne wątpliwości, zwłaszcza w zakresie miejsca sił ekspedycyjnych 
w teorii nauk o bezpieczeństwie oraz ich legitymizacji w prawie krajowym oraz 
międzynarodowym. 

Wieloaspektowe poznanie istoty operacji ekspedycyjnych może być twórczo 
wykorzystywane w różnych obszarach działalności na rzecz obronności i bezpie-
czeństwa państwa, a także w planowaniu oraz doskonaleniu wszystkich rodzajów 
operacji sił kontyngentów wojskowych.

2. Próba identyfikacji ekspedycji  
w naukach o bezpieczeństwie

Na przestrzeni 20 lat zauważalna jest tendencja nie tylko do zmian w środowisku 
bezpieczeństwa międzynarodowego, ale i w percepcji obronności. Istotny jest 
fakt, że zaangażowanie sił zbrojnych w rejonach konfliktów zwiększa się, lecz 
jednocześnie wymaga ciągłych działań na rzecz poprawy zdolności militarnych. 
Współczesne działania są dużo bardziej asymetryczne, mobilne oraz wielowy-
miarowe. Operacje są realizowane poza rejonem odpowiedzialności NATO, 
UE czy też ONZ. Mimo to okazuje się, że zdolności militarne nigdy nie będę 
wystarczające i cały czas muszą przechodzić transformację w zależności od 
rejonu działania, a co więcej, muszą być poparte współpracą ze środowiskiem 
cywilnym oraz innymi komponentami.

Wedle definicji zawartej w Słowniku języka polskiego [2001: 42] można 
określić, że ekspedycja oznacza wyprawę zorganizowaną w określonym celu; 
wysłanie, wyprawienie czegoś lub kogoś. Z etymologicznego punktu widzenia 
definicja ekspedycji jest niejednoznaczna i może być identyfikowana w różnoraki 
sposób. 

Analizując ten termin, okazuje się, że ekspedycją jest nazywana zorganizo-
wana wyprawa w określonym celu, grupa osób biorąca w niej udział czy też 
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wysyłanie przesyłek lub towarów na miejsce przeznaczenia, wyprawianie gdzieś 
kogoś lub też dział w instytucji zajmujący się przyjmowaniem i wysyłaniem 
towarów, papierów urzędowych itp.

W kontekście militarnym ekspedycja jest zorganizowanym wysłaniem wydzie-
lonych sił zbrojnych, wraz z wymaganymi zasobami, do wykonania określonego 
zadania w kontekście przedstawionego celu. Co więcej, ekspedycja związana 
jest z tymczasowym działaniem w niesprzyjającym (geograficznie, klimatycznie, 
kulturowo) środowisku. W zależności od skali przedsięwziętego zadania siły 
ekspedycyjne będą mniej lub bardziej liczebne, zaś ich wyposażenie powinno 
być współmierne do zakładanego celu operacji. 

W analizowanych polskich dokumentach strategicznych i doktrynalnych nie 
została poruszona kwestia ekspedycyjności. Co więcej, warto w tym miejscu 
zwrócić uwagę na rozbieżności, jakie pojawiają się w literaturze na temat operacji 
prowadzonych przez siły zbrojne RP. 

Zgodnie z Regulaminem działań wojsk lądowych wyróżniamy następujące 
rodzaje działań zbrojnych, prowadzonych na trzech poziomach – strategicznym, 
operacyjnym oraz taktycznym [Regulamin działań wojsk lądowych 2008: 11-13]:

– wojenne,
– inne niż wojna,
– połączone.
W ramach działań wojennych na poziomie strategicznym zalicza się operacje 

wojenne, reagowania kryzysowego i pokojowego oraz pogotowia operacyjnego  
i przegrupowania operacyjne. Na poziomie operacyjnym obejmują: działania 
zaczepne i obronne (w tym osłonowe). Zaś na poziomie taktycznym podsta-
wowymi są działania zaczepne, obronne i opóźniające. Działania inne niż wo-
jenne obejmują operacje reagowania kryzysowego i operacje wsparcia pokoju. 
Operacje reagowania kryzysowego są to działania militarne i niemilitarne, 
realizowane w kraju lub poza jego granicami przy wsparciu i akceptacji mię-
dzynarodowych organizacji politycznych. Zaś operacje wsparcia pokoju orga-
nizowane są i prowadzone pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych, 
zgodnie z Kartą Narodów lub innych organizacji (UE, OBWE i inne). Należą 
do nich: zapobieganie konfliktom, tworzenie pokoju, budowanie pokoju, utrzy-
mywanie pokoju, wymuszanie pokoju, operacje humanitarne. W ramach tych 
działań regulamin nie wyszczególnia ani działań czy operacji, ani sił ekspe- 
dycyjnych. 

Badania dokumentów źródłowych ukazały również odmienną koncepcję 
podziału działań wojsk lądowych [Koziej 2008: 16]. Wedle tych danych działania 
sił zbrojnych mogą być: 

– pozazbrojne,
– zbrojne. 
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Działania pozazbrojne obejmują aktywne oddziaływanie na przeciwnika środ-
kami niemilitarnymi, w tym dyplomatycznymi, ekonomicznymi, informacyjnymi. 
Zaś działania zbrojne mogą składać się z operacji [Koziej 2008: 18]:

– obronnych, 
– zaczepnych na własnym terytorium,
– operacji ekspedycyjnych poza własnym terytorium, w szczególności 

w obronie zaatakowanego sojusznika.

3. Ekspedycje w doktrynach i dokumentach  
organizacji międzynarodowych 

Potrzeba zbadania istoty ekspedycji na gruncie międzynarodowym wynika  
z potrzeby całościowego poglądu na tę problematykę. W dokumentach strategicz-
nych NATO, Unii Europejskiej oraz innych dokumentach doktrynalnych pojawiają 
się elementy ekspedycyjności oraz istoty, a nawet charakterystyki operacji ekspe-
dycyjnych. Przygotowanie niniejszego artykułu wymagało przeanalizowania jak 
największej liczby dokumentów strategicznych oraz doktrynalnych NATO, UE 
(w tym Białych Ksiąg UE) oraz OBWE. Dlatego też istota ekspedycji w dok-
trynach i dokumentach międzynarodowych zostanie przestawiona na podstawie 
następujących dokumentów:

– Słownik terminów i definicji NATO AAP-6 [2014],
– Militarny słownik Departamentu Obrony USA JP 1-02 [DOD Dictionary... 

2012],
– Expeditionary Operations Marine Cors Doctrinal Publication – MCDP [1998],
– Concepts for Alliance Future Joint Operations [Joint Concept... 2014],
– Strategic Vision: The Military Challenge [2004],
– Koncepcja strategiczna NATO z 2010 [Strategic Concept... 2010],
– Wojskowa koncepcja sił odpowiedzi NATO MC 477 [BI-SC Collective... 2013],
– Traktat o Unii Europejskiej1, 
– Europejska Strategia Bezpieczeństwa 2003 [Solana 2003],
– Wstępna długoterminowa wizja europejskich potrzeb w dziedzinie zdolności 

obronnych [2006],
– Koncepcja stworzenia grup bojowych Unii Europejskiej [The EU Battle-

group...; EU Battlegroups 2007].

1 Traktat o Unii Europejskiej, tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone 
Traktatem z Lizbony, Dz.U. 2004, nr 90, poz. 864/30.
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Już od 1999 r. państwa członkowskie Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego 
oraz Unii Europejskiej podejmują wysiłki na rzecz budowania zdolności sił zbrojnych  
w kontekście działań ekspedycyjnych. 

 W słowniku definicji i terminów NATO – AAP-6 znajduje się hasło expe-
ditionary operation, czyli operacje ekspedycyjne [NATO Glossary… 2005: 42]. 
Oznacza ono przerzut sił wojskowych do dalekiego obszaru operacyjnego poza 
wyznaczonymi liniami komunikacyjnymi, z zamiarem osiągnięcia określonych 
celów2. Jest ono powiązane z pojęciem przemieszczenia efektywnego, które 
jest podstawą operacji ekspedycyjnych. Definiuje się je jako przerzut, w czasie 
którego wojska i pojazdy są tak uporządkowane, aby przyspieszyć ich prze-
rzut, zaoszczędzić czas i energię, gdy nie przewiduje się działań przeciwnika, 
z wyjątkiem napadu powietrznego3. W tym samym dokumencie podkreśla się 
wymiar operacji ekspedycyjnych w kontekście ruchu lotniczego, w ramach któ-
rego powołuje się służbę kontroli ruchu lotniczego, która może mieć charakter  
ekspedycyjny4. 

Istota ekspedycyjności pojawia się również w militarnym słowniku Departamen-
tu Obrony USA JP 1-02 – 2012. Odnajdujemy w nim następujące pojęcia związane  
z ekspedycyjnością:

– air and space expeditionary task force – zadania ekspedycjnych sił po-
wietrznych, 

– air expeditionary force – ekspedycyjne siły powietrzne, 
– air expeditionary wing – powietrzna zadaniowa grupa ekspedycyjna,
– expeditionary force – siły ekspedycyjne,
– marine expeditionary brigade – brygada ekspedycyjna marynarki wojennej,
– naval expeditionary warfare – ekspedycyjne operacje morskie. 
Powyższe terminy utożsamiają operacje ekspedycyjne oraz ekspedycyjność 

z operacjami marynarki wojennej oraz zadaniami sił powietrznych. 
 Ekspedycyjne siły powietrzne, czyli air expeditionary force – AEF, prowadzą 

wspólne działania przez grupy oraz eskadry w powietrzu, w celu wykonania zadania. 
Ekspedycyjność polega na wykonaniu działania z powietrza oraz powrocie do bazy  
w swoim kraju [Department of Defense… 2010]. 

2 Tłumaczenie własne: „expeditionary operation – the projection of military power over exten-
ded lines of communications into a distant operational area to accomplish a specific objective”, 
7/7/03, s. 146 [NATO Glossary... 2005].

3 Tłumaczenie własne: „administrative movement NSA – A movement in which troops and 
vehicles are arranged to expedite their movement and conserve time and energy when no enemy 
interference, except by air, is anticipated”, 1/2/73, s. 16 [NATO Glossary... 2005].

4 Tłumaczenie własne: „air traffic control service 2 a service provided for the purpose of: 
a. preventing collisions: between aircraft on the manoeuvring area between aircraft and obstruc-
tions; and b. expediting and maintaining an orderly flow of air traffic”, 1/11/80, s. 35 [NATO 
Glossary... 2005].
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Zadania ekspedycyjnych sił powietrznych, polegają głównie na bezpośrednim 
i jak najszybszym rozmieszczeniu sił powietrznych, poprzez dowodzenie amery-
kańskich sił powietrznych w celu prowadzenia wspólnej operacji. Są nazywane 
w skrócie AETF, czyli air and space expeditionary task force (NATO JP 3-30). 

Powietrzne zadaniowe grupy ekspedycyjne, czyli air expeditionary wing – 
AEW, wykonują zadania specjalne z polecenia zakładu operacyjnego sił po-
wietrznych USA (NATO JP 3-33). Siły ekspedycyjne, expeditionary force – EF, 
zostały zorganizowane w celu osiągnięcia konkretnego celu poza granicami kraju 
(NATO JP 3-00).

Ekspedycyjna brygada marynarki wojennej, marine expeditionary brigade – 
MEB, to morski zespół zadaniowy powietrze – ziemia. Jest zbudowany wokół 
wzmocnionego pułku piechoty, złożonego z morskiej grupy samolotów oraz 
pułku logistycznego. Zadaniem brygady ekspedycyjnej marynarki wojennej jest 
reagowanie w celu przeciwdziałania konkretnej sytuacji. Ekspedycyjna brygada 
jest w stanie prowadzić misje w pełnym zakresie operacji wojskowych (NATO 
JP 3-18). 

Ekspedycyjne operacje morskie, naval expeditionary warfare – NEW,  
to operacje wojskowe prowadzone od morza, zwykle w krótkim czasie (NATO 
JP 3-33). 

Analiza terminologiczna podkreśliła istotę operacji ekspedycyjnych w kontekście 
operacji morskich oraz lotniczych. Zarówno w Słowniku definicji i terminów NATO  
AAP-6, jak i w militarnym Słowniku Departamentu Obrony USA JP 1-02 – 2012 
nie pojawia się aspekt operacji ekspedycyjnych prowadzonych na lądzie przez 
konwencjonalne wojska lądowe. 

Dokonując próby określenia istoty operacji ekspedycyjnych, należy przed-
stawić postanowienia doktrynalne zawarte również w Expeditionary Operations 
Marine Cors Doctrinal Publication – MCDP. Określają one działania ekspedy-
cyjne jako „operacje wojskowe realizowane przez siły zbrojne, w celu uzyskania 
określonych celów, prowadzone na obszarze innego państwa [Expeditionary 
Operations 1998: 31]. Takie pojmowanie działań ekspedycyjnych sugeruje, że 
działania muszą zawierać element przerzutu i rozmieszczenia wojsk w rejonie 
operacji, stąd jeżeli taki element nie występuje, z terminologicznego punktu 
widzenia nie może być mowy o działaniach ekspedycyjnych. Zaś operacja 
ekspedycyjna wymaga wsparcia we właściwe narzędzia, jak również czasami 
ustanowienia wysuniętych baz operacyjnych.

Podobną istotę ekspedycyjności sugeruje dokument Concepts for Alliance Futu-
re Joint Operations – CAFJO. Określa on zdolności do realizacji wielonarodowych 
połączonych operacji ekspedycyjnych jako stan, w którym NATO może przerzucić  
i rozmieścić odpowiednio zorganizowane siły wojskowe w czasie gwarantującym 
powodzenie działań w dowolne miejsce na świecie. Inna definicja identyfikuje 
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te działania jako „koncepcyjna działalność Sojuszu do rozmieszczenia samowys-
tarczalnych sił wojskowych kiedykolwiek i gdziekolwiek są one potrzebne lub 
zorganizowanie operacji wojskowej poza granicami odpowiedzialności NATO 
lub poszczególnych państw członkowskich” [Concept Development… 2005: 16].

Interesujący pogląd na ekspedycyjność przedstawia dokument Strategic 
Vision The Military Challenge opracowany w Sojuszniczym Dowództwie Ope-
racji NATO w Mons i Sojuszniczym Dowództwie Transformacji w Norfolku. 
Dokument charakteryzuje współczesne siły wojskowe Sojuszu jako elastyczne, 
funkcjonujące na zasadzie działań połączonych. Podkreśla ich ekspedycyjny cha-
rakter poprzez gotowość do działań w zakresie szerokiego spektrum operacji, jak 
i zdolności do szybkiego przemieszczenia w rejon sytuacji kryzysowej. Ponadto 
określa, że przyszłe siły wojskowe będą mobilne, połączone i ekspedycyjne 
w swoim działaniu oraz organizacji [Strategic Vision… 2004: 5-9].

Badając kolejny aspekt ekspedycyjności w dokumentach organizacji między-
narodowych, należy przedstawić ich umiejscowienie w obowiązującej Koncepcji 
Strategicznej NATO z 2010 r. [Strategic Concept... 2010]. 

Dokument strategiczny podkreśla zadania związane z obroną i odstraszaniem  
w ramach ekspedycji. Sojusz Północnoatlantycki będzie rozwijał i utrzymywał 
solidne, mobilne i gotowe do przerzutu siły konwencjonalne, w celu wywiązania 
się z zobowiązań wynikających z obrony kolektywnej oraz przeprowadzania 
operacji ekspedycyjnych, wraz z wykorzystaniem sił odpowiedzi NATO. 

Podstawą do tego twierdzenia jest art. 13 pkt 3 Koncepcji Strategicznej 
NATO, z której wynika, że sojusz będzie miał zdolność prowadzenia operacji 
połączonych oraz operacji mniejszych, w tym także prowadzonych w odległości 
strategicznej, a przede wszystkim rozwijał i utrzymywał stabilne, mobilne i przy-
gotowane do przerzutu siły konwencjonalne, aby wywiązywać się z zobowiązań 
wynikających z obrony kolektywnej oraz przeprowadzać operacje ekspedycyjne, 
w tym z wykorzystaniem sił odpowiedzi NATO. 

Zaś zgodnie z pkt 19 sojusz, by utrzymywać skuteczność oraz efektywność  
w zakresie zarządzania kryzysowego będzie rozwijał zdolności wojskowe dla 
operacji ekspedycyjnych, w tym zwalczania partyzantów, operacjach stabilizacyj-
nych i odbudowy. W obowiązującej Koncepcji Strategicznej NATO podkreślono 
istotne rozgraniczenie pomiędzy obroną zbiorową terytorium NATO, mianowicie 
wspominaną już obroną kolektywną (wynikającą z art. 5 Traktatu waszyngtoń-
skiego), a operacjami ekspedycyjnymi. 

Operacje ekspedycyjne są rozumiane jako operacje prowadzone poza tery-
torium państw członkowskich, także w znacznej od nich odległości, w ramach 
szeroko pojętych operacji reagowania kryzysowego. Mimo że Sojusz wskazuje 
w dokumentach związki pomiędzy kryzysami oraz zakres ich oddziaływania 
to cały czas podkreśla się rozgraniczenie pomiędzy zadaniami wynikającymi 
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z art. 5 i spoza niego. Natomiast rola sił ekspedycyjnych jest priorytetem we 
współczesnych operacjach NATO. Dlatego powinny być one elastyczne, zdolne 
do przerzutu sił zbrojnych i działania wobec zagrożeń asymetrycznych. 

W dokumencie Wojskowa koncepcja sił odpowiedzi NATO – MC477 [The 
NATO Response… 2010] siły ekspedycyjne są definiowane jako połączony kom-
ponent wojskowy, stanowiący wysoce mobilny zestaw sił utrzymywany w pięcio-
dniowej gotowości do podjęcia działań w obszarze operacyjnego  zainteresowania 
sojuszu, jak i poza nim, z zaopatrzeniem umożliwiającym prowadzenie operacji 
przez okres 30 dni.

Wzmianka o ekspedycyjności pojawia się również w koncepcji Europejskich 
Sił Szybkiego Reagowania, wynikających z art. 17 ust. 2 Traktatu o Unii Euro-
pejskiej oraz Europejskiej5 Strategii Bezpieczeństwa [Hallas, James 2000: 41]. 
Operacje grup bojowych są z założenia ekspedycyjne. Jednak należy wziąć 
pod uwagę, że większość państw UE nie dysponuje kluczowymi zdolnościami 
z punktu widzenia operacji ekspedycyjnych. Jedynie niektóre państwa są zdolne 
do przerzutu wojska na duże odległości, z uwagi na tankowanie w powietrzu 
czy też transport powietrzny. 

Nie należy również zapominać o wzrastającej złożoności operacji EPBiO, 
których elementem jest nie tylko wielonarodowość, ale głównie ekspedycyjność 
oraz asymetryczność działań6. 

Dokument Future Security Environment Study 2025 – FSE scharakteryzował 
wyzwania stojące przed siłami zbrojnymi NATO [Future Security… 2007: 41]. 
Opisał on środowisko prowadzenia przyszłych operacji jako nieprzewidywalne 
i niestabilne. Funkcjonowanie w takich warunkach będzie wymagać szybkich, mo-
bilnych sił ekspedycyjnych, ukierunkowanych na konkretne działania. Na przełomie 
ostatnich kilku lat powstało kilka opracowań poruszających tematykę środowiska 
prowadzenia przyszłych operacji oraz roli ekspedycyjności. Należą do nich:

– polski dokument opracowany przez Departament Transformacji MON – 
Wizja Sił Zbrojnych RP – 2030 [2008],

– niemieckie opracowanie wykonane przez Centrum Transformacji, zatytu-
łowane Outlook to 2035: Trends and Development [2008],

– USA – dokument Krajowej Rady ds. wywiadu, Global Trends 2025 
A Transformed World [2008],

– brytyjski Global Strategic Trends – Development Concepts and Doctrine 
Centre MOD UK [2007],

5 Traktat o Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana, Dz. Urz. UE 2016 C 202.
6 Wstępna długoterminowa wizja europejskich potrzeb w dziedzinie zdolności obronnych. 

Tekst zaakceptowany przez Radę Zarządzającą Europejskiej Agencji Obrony 3 października 
2006 r. Tłumaczenie polskie nieoficjalne, wybrane fragmenty ukazały się, wraz z komentarzem, 
w Roczniku strategicznym 2006/2007.
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– amerykańskie dowództwo połączone Future Joint Operating Environment 
[The Joint Operating... 2008].

Podsumowując, można stwierdzić, że istota ekspedycyjności polega na zin-
tegrowanym i całościowym podejściu do zagadnień planowania i prowadzenia 
operacji. Potrzeba ekspedycyjności wynika z geopolitycznego usytuowania Unii 
Europejskiej oraz przeciwdziałania zagrożeniom asymetrycznym. Konkludu-
jąc istotę ekspedycyjności w kontekście dokumentów NATO oraz UE, należy 
stwierdzić, że stanowi ona element funkcjonowania komponentu sił powietrz-
nych i morskich. W związku z tym w ramach działań połączonych o charak-
terze ekspedycyjnym znaczenia nabiera logistyka oraz opracowanie planów  
operacyjnych.

4. Siły ekspedycyjne 

Przeprowadzone analizy wykazały, że wymiary ekspedycyjności należy rozpatry-
wać w kontekście sił ekspedycyjnych oraz operacji ekspedycyjnych. Kluczowy 
dla ekspedycyjności jest potencjał, jaki jest niezbędny do prowadzenia operacji 
ekspedycyjnych. Należy go rozumieć jako posiadanie niezbędnych sił i środków, 
a w tym umiejętności i zdolności do osiągnięcia zakładanego celu. Chcąc prowa-
dzić operacje ekspedycyjne, należy posiadać siły ekspedycyjne, które będą zdolne 
do wykonywania i podtrzymywania wielonarodowych operacji ekspedycyjnych 
poza granicami kraju. 

W polskich dokumentach doktrynalnych nie pojawia się definicja sił ekspe-
dycyjnych. Dlatego też należy zaproponować definicję sił ekspedycyjnych, która 
będzie kompatybilna z prowadzonymi operacjami NATO oraz Unii Europejskiej 
oraz polskim wymiarem możliwości wojskowych. Ponadto należy określić, do 
jakiego typu wojsk należałoby używać określenia siły ekspedycyjne. 

W dokumencie NATO Wojskowa koncepcja sił odpowiedzi NATO MC 477 siły 
ekspedycyjne definiuje się jako połączony komponent wojskowy stanowiący wyso-
ce mobilny zestaw sił utrzymywany w pięciodniowej gotowości do podjęcia działań  
w obszarze operacyjnego zainteresowania sojuszu, jak i poza nim, z zaopatrze-
niem umożliwiającym prowadzenie operacji przez okres 30 dni [The NATO 
Response… 2003].

Zaś w strategicznej Koncepcji Grup Bojowych UE5, wraz z zatwierdzeniem 
Europejskiego Celu Operacyjnego 2010 – Headline Goal 2010, opracowano pro-
gram formowania europejskich grup bojowych EU’s Battlegroups [EU Battlegroup 
2007]. Zostały one zainicjowane poprzez europejskie ekspedycyjne siły szybkiego 
reagowania. W koncepcji grup bojowych wskazuje się na potrzebę przygotowania 
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sił do prowadzenia operacji zarządzania kryzysowego poza obszarem UE. Dla 
celów planistycznych przyjęto, że rejon operacji tych grup może znajdować się 
w promieniu do 6000 km wokół Brukseli. Wstępną gotowość operacyjną grup 
bojowych do działań ogłoszono z dniem 1 stycznia 2007 r. W ten sposób UE 
uzyskała możliwość prowadzenia dwóch operacji jednocześnie.

Z uwagi na powyższe, siły ekspedycyjne w kontekście polskich sił zbrojnych 
należy definiować jako prowadzenie działań sił zbrojnych w celu osiągnięcia 
konkretnego celu w obcym kraju. W tym kontekście siły ekspedycyjne powinny 
być gotowe do przemieszczenia w rejon prowadzenia operacji w jak najkrótszym 
czasie. Dlatego też siły ekspedycyjne powinny posiadać mieć krótkofalowego 
i uniwersalnego reagowania na kryzysy regionalne oraz zapewniać wsparcie dla 
prowadzonych długofalowo operacji. 

Działania sił ekspedycyjnych powinny być prowadzone w zakresie współczes-
nych operacji reagowania kryzysowego zarówno przez wojska lądowe, marynarkę 
wojenną, siły powietrzne, jak i siły specjalne. Wówczas zostanie zachowana ich 
interoperacyjność zgodna z dokumentami strategicznymi. Jednym z kluczowych 
elementów jest określenie zakresu zadań sił ekspedycyjnych (komponentu lądo-
wego, morskiego oraz powietrznego). Na podstawie przeprowadzonych badań 
można określić, że siły te mogą być wykorzystywane do realizacji konkretnego 
celu bądź wsparcia konkretnego zadania, w tym:

– kontroli danego obszaru, 
– kontroli lub zajęcia kluczowych dla operacji obiektów, 
– odstraszania,
– demonstrowania siły,
– wymuszania określonych decyzji, zachowań, 
– utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego,
– ratowania i ochrony ludności cywilnej,
– wsparcia w przypadku klęsk żywiołowych, 
– dostarczenia i zapewnienia pomocy humanitarnej, 
– ochrony obiektów istotnych z punktu widzenia strategicznego,
– załagodzenia konfliktu pomiędzy skłóconymi stronami. 
Powyższe zadania będą decydować o kompozycji sił ekspedycyjnych, uczest-

niczących w wielowymiarowych operacjach. Wszystkie wymienione zadania 
mogą być realizowane przez siły ekspedycyjne w krótkim czasie i w znacznej 
odległości. Ponadto siły uczestniczące w operacjach ekspedycyjnych powinny być 
samowystarczalne. Oznacza to, że powinny być w stanie zapewnić sobie zdolność 
do szybkiego działania w sytuacji pojawienia się konfliktu. Siły ekspedycyjne 
muszą być zdolne do jak najefektywniejszego przerzutu oraz do prowadzenia 
działań w różnych warunkach terenowo-klimatycznych. 
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5. Operacje ekspedycyjne

Problem działań ekspedycyjnych doskonale ilustruje wypowiedź byłego Sekre-
tarza Generalnego NATO Jaapa de Hoop Scheffera, który twierdził, że obrona 
terytorialna pozostaje kluczową funkcją, ale po prostu nie możemy już na dłuższą 
metę chronić naszego bezpieczeństwa bez odniesienia się do potencjalnych źródeł 
ryzyka i zagrożenia, które powstają daleko od naszych granic. Albo podejmiemy 
się rozwiązywania tych problemów w czasie i miejscu ich powstawania, albo 
zapukają one w końcu do naszych drzwi [Przegląd NATO 2006].

W przeanalizowanych dokumentach nie istnieje oddzielny typ operacji na-
zywanych ekspedycyjnymi. Ma to odzwierciedlenie w polskich dokumentach 
wojskowych. W działaniach polskich sił zbrojnych opartych m.in. na regulaminie 
działań wojsk lądowych, marynarki wojennej, sił powietrznych oraz wszelkich 
działań sił specjalnych – nie pojawia się oddzielny typ operacji ekspedycyjnych. 
Pojawiające się definicje operacji ekspedycyjnych odnoszone są w głównej mierze 
do działań sił powietrznych oraz marynarki wojennej poszczególnych członków 
NATO oraz Unii Europejskiej. Dlatego też poniżej przedstawiono propozycję 
definicji operacji ekspedycyjnych polskich sił zbrojnych. 

 Operacje ekspedycyjne w klasycznym rozumieniu powinny być utożsamiane jako 
element współczesnych operacji reagowania kryzysowego. Z podstawowym rozróż-
nieniem, że odbywają się one wtedy, gdy siły i środki są wysyłane z jednego punktu  
i następnie do niego wracają. 

Należy również pamiętać, żeby nie utożsamiać operacji ekspedycyjnych tylko  
z działaniami ofensywnymi. Mogą to być również operacje humanitarne, niesienie 
pomocy poszkodowanym oraz dostarczenie niezbędnych środków dla ludności 
w miejscach, które wymagają obecności sił wojskowych. Ponadto do operacji 
ekspedycyjnych w tym rozumieniu można by zaliczyć również operacje reago-
wania kryzysowego, obejmujące wymuszanie pokoju lub walkę z terroryzmem. 
Niemniej jednak zakres identyfikujący operacje ekspedycyjne jest bardzo zbieżny 
z tymi, jakie zostały przyjęte w dokumencie strategicznym NATO Military Policy 
for Non-Article 5 CRO [NATO – AJP-3.4(A) 2010], Allied Joint Doctrine czy 
Regulaminie działań wojsk lądowych [2008]. Różnica polega jedynie na definicji 
operacji, stopniu szczegółowości ich identyfikacji oraz umiejscowieniu w prawie.

Do podstawowych cech charakteryzujących operacje ekspedycyjne należą: 
sprawność, właściwa szybkość reakcji, interoperacyjność, elastyczność oraz 
wielowymiarowość.

Dla osiągnięcia założonych celów operacji ekspedycyjnych zasadne jest budo-
wanie różnego typu kontyngentów, a także zdolności operacyjne. Operacje ekspedy-
cyjne są prowadzone w środowisku wielonarodowym i wielopodmiotowym, razem 
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z państwami nienależącymi do Unii Europejskiej oraz organizacjami krajowymi 
i międzynarodowymi (w tym z ONZ i NATO), a nawet w ramach koalicji. 

Ponadto operacje ekspedycyjne muszą charakteryzować się nie tylko spraw-
nością strategiczną, ale i zdolnością do szybkiego pokonywania odległości 
strategicznych i bezpośredniego wkroczenia w rejon działań jako odpowied-
nio przygotowana i gotowa do działania siła. Z pewnością wystąpią sytuacje, 
w  których pozostanie bardzo niewiele czasu na przygotowania przed rozmiesz-
czeniem sił. W rejonie prowadzenia operacji może też być dostępna jedynie 
minimalna infrastruktura, przykładowo zbyt mało odpowiednich portów lub 
lotnisk, ograniczone wsparcie ze strony państwa gospodarza.

Operacje ekspedycyjne w kontekście polskich sił zbrojnych powinny cha-
rakteryzować się interoperacyjnością wewnątrz sił zbrojnych państwa oraz 
współdziałaniem podmiotów wojskowych i cywilnych. 

Polskie siły zbrojne uczestniczą w prowadzonych operacjach ekspedycyjnych 
we współdziałaniu z siłami koalicyjnymi, przykładowo w Iraku i Afganistanie. 
Jed nak w polskiej dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie oraz obronności przyjmuje 
się, że operacje ekspedycyjne są elementem prowadzonych operacji reagowania 
kryzysowego. Polska myśl wojskowa przyjmuje międzynarodowy podział operacji 
prowadzonych prze NATO, ONZ oraz UE. 

Przykładami operacji ekspedycyjnych, w których uczestniczyły polskie siły 
zbrojne są m.in.: 

– działania komponentu morskiego w operacji Iraqi Freedom [The NATO 
Response... 2003: 20],

– działania zaczepne komponentu morskiego w dniach 19-21 marca 2003 r. 
(wykonanie uderzeń na obiekty irackie o znaczeniu militarnym)7,

– zajęcie półwyspu Al-Faw (element działań sił zbrojnych przydzielonych do 
realizacji komponentowi morskiemu oraz jednostkom sił specjalnych).

Analizując literaturę przedmiotu, można doszukać się również odmiennego 
podejścia do operacji ekspedycyjnych. Na tej podstawie określono kontrowersyjną 
tezę, że w wyniku negatywnych doświadczeń z wojen w Iraku i Afganistanie oraz 
finansowego kryzysu, Stany Zjednoczone, a także europejskie kraje NATO będą 
ograniczać swoje angażowanie się w następne operacje ekspedycyjne. Dowodem 
tego było niewielkie zaangażowanie i niechęć tych państw do współdziałania 
w ramach sił lądowych w Libii. Przez co wydaje się, że nadchodzi schyłek 
„epoki” lądowych operacji ekspedycyjnych. Z tych ocen kształtują się wnioski, 
że Polska powinna zachowywać maksymalną ostrożność w angażowaniu się 

7 Osiągnięcie zamierzonych celów operacyjnych zapewniały wojska lądowe w liczbie 125 000 
żołnierzy, którzy dysponowali 1100 czołgami, 770 bojowymi wozami piechoty oraz ponad 600 
samolotami. Ponadto w działaniach przeciwko Irakowi wzięły udział siły powietrzne, w składzie 
których znalazło się 730 samolotów oraz 1300 statków powietrznych (m.in. śmigłowce).
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w następne ewentualne operacje ekspedycyjne, gdyż nie ma wystarczającego 
potencjału wojskowego i finansowego. Sanacja sił zbrojnych winna objąć kilka 
strategicznych tematów i obszarów, wśród których należy wymienić przynajmniej 
następujące:

– wspomnianą odbudowę morale wojsk,
– wypracowanie racjonalnych koncepcji i programów oraz ich trwałą realizację,
– określenie, czy podstawowym zadaniem jest obrona obszaru krajowego, 

czy zdolności ekspedycyjne w ramach NATO w następstwie proporcjonalnej 
modernizacji technicznej [Moraczewski 2011: 15].

 W konkluzji tego materiału pojawiła się teza, że polskie siły zbrojne nie są  
w stanie prowadzić połączonych operacji ekspedycyjnych, z uwagi na to, że 
należy mieć świadomość, że wychodząc z 1,95% PKB, nie da się zbudować ani 
dużych zdolności ekspedycyjnych wojsk lądowych, ani nowoczesnego systemu 
obrony przeciwlotniczej obszaru krajowego, nie wspominając o systemach anty-
rakietowych, ani oceanicznej marynarki wojennej.

Jak w takim razie określić operacje ekspedycyjne w kontekście współczes-
nych operacji sił kontyngentów wojskowych? Czy są one potencjalną szansą 
i wyzwaniem, czy też są sztucznym pojęciem, zaczerpniętym z doktrynalnych 
i strategicznych dokumentów, odnoszących się do potencjału marynarki wojennej 
oraz sił powietrznych? 

Pewne jest, że żadne siły zbrojne nie są w stanie przeprowadzać operacji 
ekspedycyjnych bez dodatkowych sił koalicjantów. Dlatego też przyszły kształt 
operacji sił zbrojnych poza granicami każdego państwa UE będzie oparty na 
wielostronnych kontaktach państw sojuszniczych. Bez względu na to, czy operacje 
te będą nazywane ekspedycyjnymi, czy też operacjami reagowania kryzysowego. 

Należy mieć świadomość, że przedstawiona analiza nie oddaje całokształtu 
istoty operacji ekspedycyjnych. Jednakże ukazuje, że w kontekście działań pol-
skich sił zbrojnych należy bardzo uważanie używać pojęcia operacji ekspedycyj-
nych. Bowiem nie ma to uzasadnienia zarówno w dokumentach doktrynalnych, 
jak i strategicznych. Jedynie w publikacjach naukowych oraz opracowaniach 
pojawia się ich problematyka.

6. Zależności i relacje  
miedzy reagowaniem a ekspedycyjnością 

Badając istotę ekspedycyjności oraz szukając jej miejsca w dokumentach narodo-
wych i międzynarodowych, okazało się, że operacje ekspedycyjne posiadają bardzo 
podobne założenia jak operacje reagowania kryzysowego. W kontekście badanych 
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materiałów oraz skupiając się głównie na prowadzeniu działań przez wojska lądowe  
w Polsce okazało się, że nie znajduje się podstaw, by w ogóle mówić o ope-
racjach ekspedycyjnych, bowiem są niczym innym jak operacjami reagowania 
kryzysowego. Inaczej sytuacja wygląda w stosunku do działań prowadzonych 
przez marynarkę wojenną oraz siły powietrzne. W ich zapisach są prowadzone 
operacje ekspedycyjne przy pomocy sił ekspedycyjnych, lecz odbywa się to 
w ramach jednej głównej operacji reagowania kryzysowego. 

Istota zarówno ekspedycyjności, jak i operacji reagowania kryzysowego 
polega na zintegrowanym i całościowym podejściu do zagadnień planowania 
i prowadzenia operacji. Potrzeba ekspedycyjności wynika z geopolitycznego usy-
tuowania Unii Europejskiej oraz przeciwdziałania zagrożeniom asyme trycznym. 

Z uwagi na zasady, każda operacja powinna być prowadzona w sposób 
jasny oraz klarowny. Istotne jest, by ciągłość działań była jasno ukierunkowana 
i prowadziła do możliwego stanu końcowego. Cel oraz koncepcja całej ope-
racji powinny być przejrzyste, a co za tym idzie, zrozumiałe dla wszystkich 
uczestników operacji. Osiągnięcie wzajemnego zrozumienia, zarówno wśród 
uczestników operacji, jak i z ludnością rejonu operacji, niweluje brak zaufania 
oraz podejrzliwość. W omawianych operacjach osiągniecie pożądanego celu 
polityczno-wojskowego wymaga cierpliwości oraz wytrwałości w trakcie pro-
wadzenia działań. Wymaga również skoncentrowanego dążenia do osiągnięcia 
sukcesu, które musi uwzględniać zadania polityczne, wojskowe, ekonomiczne, 
kulturowe oraz społeczne (środowiskowe). 

Wiarygodność jest podstawą budowy zaufania, przez którą siły koalicyjne 
prezentują szczerą, profesjonalną, efektywną postawę w trakcie prowadzenia 
operacji. Tak samo istotna jest jedność wysiłku oraz dowodzenia. Zastosowanie 
zasad obowiązujących w poszczególnych organizacjach wymaga spójności kie-
rowania oraz dowodzenia. Dowodzenie wymaga określonego systemu działania, 
wzajemnych zależności, jasno sprecyzowanych ról oraz wzajemnych postanowio-
nych zadań. Wspólny wysiłek buduje wiele kompleksowych działań, mających 
na celu spójne, wspólne, wiarygodne działanie kontyngentów wojskowych oraz 
sektora cywilnego. Dochodzi do wielu interakcji w zakresie współpracy cywilno-
-wojskowej. Jedność celu, współpraca oraz poszanowanie wzajemne własnych 
wartości powoduje skuteczne działanie na wszystkich szczeblach dowódczych. 

Zasada mandatu jest również decydującym czynnikiem uzyskiwania poparcia na 
arenie międzynarodowej. Ogólna zgoda na przeprowadzenie działań operacyjnych 
staje się fundamentem wsparcia oraz współpracy między państwami sojuszniczymi. 
Zasada mandatu wynika głównie z postanowień prawnych i jest zgodna z nimi. 

Swoboda działania jest niezbędna do efektywnego prowadzenia działań 
operacji reagowania kryzysowego. Jest ona oparta na zasadach wynikających 
z mandatu oraz wzajemnych postanowień organizacji biorących udział w operacji. 
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Podstawowe prawa człowieka, takie jak poszanowanie godności człowieka, 
są zapisane we wszystkich dokumentach oraz porozumieniach między państwami 
sojusznikami. Ponadto siły wielonarodowe są zobowiązane do respektowania 
prawa i zwyczajów państwa gospodarza. Z tych zasad wynika kolejne zobowią-
zanie – mianowicie bezstronność. Tam, gdzie jest to możliwe i charakter operacji 
na to pozwala, operacja powinna być prowadzona w sposób bezstronny, bez 
stereotypów, uprzedzeń czy też faworyzowania. Dzięki takim działaniom możliwa 
będzie efektywna wymiana informacji oraz promocja współpracy i porozumienia, 
za pomocą mediacji czy negocjacji, bez użycia siły. 

Mimo to użycie siły jest również jedną z zasad prowadzenia operacji re-
agowania kryzysowego. Nie polega to na tym, że do zadań kontyngentów 
wojskowych należy użycie siły. Wręcz przeciwnie, każdy przypadek użycia siły 
musi być zgodny z prawem międzynarodowym oraz międzynarodowym prawem 
humanitarnym konfliktów zbrojnych. Ponadto wymaga ciągłego nadzoru. Użycie 
siły powinno być wprost proporcjonalne do postawionych zadań i adekwatne do 
osiągnięcia celu, intensywności, czasu działań operacyjnych. 

Zasady powinny być stosowane z jednoczesnym zapewnieniem ochrony 
oraz elastyczności wykonywanych działań. Ochrona komponentów wojskowych 
oraz cywilnych jest opracowywana przy tworzeniu planów, w rozkazach oraz 
zadaniach operacyjnych. W trakcie prowadzonych działań występują zjawiska 
oraz zdarzenia, które nie są zawarte w planie, lub też wynikają z dynamicznego 
otoczenia operacyjnego. Sytuacje nieprzewidziane w ramach stabilizacji środowi-
ska operacyjnego buduje kolejną zasadę, jaką jest elastyczność działań. W czasie 
zmieniającej się sytuacji należy adekwatnie dopracować zdolności działania oraz 
przewidzieć ich możliwe zmiany. Muszą one nastąpić w sposób szybki i precy-
zyjny. Plany operacyjne powinny zapewnić maksymalną elastyczność operacji, 
przy której nie nastąpi zmiana celu działania, lecz inny sposób jego wykonania. 
Kontyngenty wojskowe powinny być zdolne do przejścia od jednego zadania do 
innego w bardzo krótkim czasie i z minimalną pomocą z zewnątrz. 

Należy również podkreślić, że zasady użycia siły są tymi aspektami, które 
wpływają pozytywnie na przebieg operacji. Trudno określić, czy zawsze są one 
spełnione i czy każdy uczestnik operacji wielonarodowej się nimi kieruje. Praw-
dopodobnie jest z tym bardzo różnie, a wszystko wynika z zaistniałej sytuacji 
w rejonie prowadzenia operacji. Jednakże należy przyjąć, że tak powinno być i są 
to precyzyjne, słuszne zasady postępowania. Działania kontyngentów wojskowych 
w ramach operacji ekspedycyjnych oraz operacji reagowania kryzysowego są re-
alizowane w różnorodnych warunkach klimatycznych, społecznych, politycznych, 
kulturowych i religijnych. Zasadniczo wpływa to na możliwość zastosowania 
określonych zasad, gdy nie są one tak samo odbierane w odmiennym kulturowo 
środowisku. Co więcej, działania realizowane w tych rejonach powinny być 
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postrzegane przez pryzmat sztuki operacyjnej. Powinny być również w pełni 
dostosowane do już istniejących, a szczególnie perspektywicznych, uwarunkowań 
społeczno-kulturowych rejonu operacji.

Tabela 1. Zadania prowadzonych operacji

Lp. Operacje ekspedycyjne Operacje reagowania kryzysowego

1. utrzymywanie bezpieczeństwa i porządku 
publicznego

utrzymywanie bezpieczeństwa i porządku, 
przykładowo w trakcie wyborów

2. ratowanie i ochrona ludności cywilnej niesienie pomocy ludności znajdującej się 
w trudnej sytuacji; dzieli się na wspieranie 
osób wysiedlonych oraz uchodźców

3. dostarczenie i zapewnienie pomocy 
humanitarnej

pomoc humanitarna

4. załagodzenie konfliktu pomiędzy  
skłóconymi stronami

wsparcie władz cywilnych

5. ochrona obiektów istotnych z punktu 
widzenia strategicznego

ochrona obiektów strategicznych

6. – szkolenie policji i sił bezpieczeństwa

7. zapewnienie bezpieczeństwa podczas 
ewakuacji personelu niewojskowego 
z terytorium obcego kraju

zapewnienie bezpieczeństwa podczas 
ewakuacji personelu niewojskowego 
z terytorium obcego kraju

8. osłanianie lub wycofanie sił z obszaru 
wystąpienia konfliktu

osłanianie lub wycofanie sił z obszaru 
wystąpienia konfliktu

9. wsparcie w przypadku klęsk żywiołowych wspieranie akcji zwalczania skutków 
klęsk żywiołowych; pomoc w nagłych 
wypadkach, pomoc długofalowa,  
odzyskiwanie, odbudowa

10. kontrola danego obszaru kontrolowanie danego obszaru

11. odstraszanie przeciwnika odstraszanie przeciwnika

12. kontrola lub zajęcia kluczowych  
dla operacji obiektów

–

13. demonstrowanie siły działania w trakcie operacji w celu 
demonstrowania siły

14. wymuszania określonych decyzji oraz 
zachowań

wymuszania określonych decyzji oraz 
zachowań

15. użycie statków powietrznych i innych 
pojazdów do poszukiwania i ratowania 
personelu

użycie statków powietrznych i innych 
pojazdów do poszukiwania i ratowania 
personelu

Źródło: opracowanie własne.
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Schemat 1. Miejsce operacji ekspedycyjnych

Źródło: opracowanie własne.

W kontekście przedstawionego obszaru odnoszącego się do operacji ekspe-
dycyjnych zasadne wydaje się precyzyjne określenie obszaru działania. W tym 
aspekcie analiza literatury źródłowej podkreśliła ten sam obszar działania operacji 
ekspedycyjnych oraz operacji reagowania kryzysowego. Działania są prowadzone 
poza granicami kraju, w odmiennych warunkach prowadzenia operacji. Rozumie-
nie zależności pomiędzy operacjami powinno być również oparte na identyfikacji 
ich zadań. Dlatego też w tabeli 1 przedstawiono zakres prowadzonych działań 
operacji ekspedycyjnych oraz operacji reagowania kryzysowego.

Okazuje się, że zakresy zadań operacji reagowania kryzysowego i operacji 
ekspedycyjnych są identyczne. Jedyną różnicą jest to, że operacje ekspedycyjne 
charakteryzują się działaniem krótkofalowym, w odróżnieniu od operacji reago-
wania kryzysowego. Czynnik czasu odgrywa tu znaczącą rolę. Dlatego też można 
byłoby określić operacje ekspedycyjne jako element długofalowych przedsięwzięć 
operacji reagowania kryzysowego. 

7. Zakończenie  

Konkludując wyniki rozważań, należy stwierdzić, że operacje ekspedycyjne po-
winny być traktowane jako jeden z wymiarów operacji reagowania kryzysowego. 

Uwarunkowania związane z oddziaływaniem przeciwnika asymetrycznego 
znalazły odzwierciedlanie m.in. w koncepcjach dotyczących utworzenia sił 
ekspedycyjnych oraz umiejscowienia ich w międzynarodowych doktrynach stra-
tegicznych. Polskie dokumenty związane z operacjami oraz ich istotą, kształtem 
i podziałami nie są na bieżąco aktualizowane, a w innych materiałach źródłowych 
pojawiają się jedynie szczątkowe informacje, nietłumaczące miejsca operacji 
ekspedycyjnych. Przyszły kształt rozważań oraz badań nad tym rodzajem operacji 
powinien oprzeć się na dokumentach oraz regulaminach marynarki wojennej 
oraz sił powietrznych.

Operacje  
reagowania kryzysowego

Operacje ekspedycyjne 
Siły ekspedycyjne
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Between Military Operation and Expedition –  
Modern Dimensions of Expedition Potential  
of Military Contingent Forces in Republic of Iraq

Summary. Due to significant changes in the global security environment and the mutual dependency 
of states’ domestic and foreign policies, the operational strategy of armed forces cannot be associated 
only with the art of distributing and employing military means. Moreover, there is no one proper 
way of planning the operations of armed forces in an alliance or multinational coalition. Due to the 
globalization, there is a need for specific procedures and responses to threats. Modern military opera-
tions carried out abroad take place in a rapidly developing global environment. Their multinational 
character was the trigger to reevaluate the views on security and defense in the context of use and 
operations of armed forces. A large number of emergency response operations also contributed to 
the number of entities involved in the execution of both military and non-military task. The analyses 
conducted showed that the expedition potential should be considered in the context of expeditionary 
forces and expeditionary operations. The key factor here is the potential required to conduct expedi-
tionary operations. It should be understood as having the necessary powers and resources including 
the skills and abilities to achieve the intended goal. In order to conduct expeditionary operations 
one must possess expeditionary forces able to execute and sustain multinational expeditionary  
operations abroad.

Keywords: expedition potential, military power, operations, army, doctrinal documents
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Summary. The paper focuses on the issue of the alignment of the state’s right to, on one hand, 
control information flows for security purposes and, on the other hand, internationally recognized 
human rights based on the example of the incident involving the killing of a Saudi journalist, 
Jamal Khashoggi. It takes into account the respective coverage in the media, dynamics of the 
change in the tone of the post-incident reports on the KSA’s government and the impact of 
the associated reputational risks on the political as well as financial and economic situation 
of the Kingdom of Saudi Arabia. Quantitative and qualitative analysis of the publications for 
three months of 2018 indirectly attests to the immense reputational losses of the Kingdom, 
which eventually resulted in financial and economic losses. The paper retraces the intellectual 
origins of certain frames that may affect the authorities’ decisions to control information flows 
and kill dissidents.

Keywords: media control, political communication, state security

1. Introduction

Any state tries to control information flows for reasons associated with its own 
security. The right to such control – as exerted through legislative and political 
mechanisms or public relations tools – seems to be self-evident in most countries. 
The only question is which of them are more effective, how they can be com-
bined, and whether some of them might have the opposite effect, that is, harm 
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the interests of the state. For example, Noam Chomsky considers “two models 
of democracy – one in which the public actively participates, and one in which 
the public is manipulated and controlled” [Chomsky 2002: 9]. At times, attempts 
by the state to control information flows are in conflict with widely regarded 
human rights, including freedom of speech. All the more so as these rights are 
governed and protected by international law and enshrined in the international 
legal system, that is, they are essentially extraterritorial and supranational rather 
than subject to the local legal system of a certain country, such as Sharia law. 
Therefore, this kind of conflict can be an issue involving both practical and 
academic dimensions. In fact, the problem lies in striking the right balance 
between the state control over information flows and the fundamental human 
rights. From this point of view, the incident that occurred on October 2, 2018, 
in the Istanbul Consulate of Saudi Arabia resulting in the killing of the Saudi 
journalist Jamal Khashoggi is rather revealing because the incident was widely 
reported in the world’s leading media.

The study involves quantitative and qualitative analysis of the situation 
 associated with the murder of the Saudi journalist Jamal Khashoggi, in particular 
its impact on the political reputation as well financial and economic situation of 
the Kingdom of Saudi Arabia (KSA).

For analysis, we selected publications that mention the Kingdom of Saudi 
Arabia (KSA) in the Wall Street Journal (WSJ), one of the largest and most 
influential American daily newspapers. This choice is also due to the fact that 
the WSJ primarily focuses on global business and financial news. Besides, Saudi 
Arabia, given the characteristics of its economy, is especially sensitive to this 
kind of news. As a reminder, the country’s economy is dependent on oil and 
gas and ranks 12th in the world in terms of GDP and 12th in terms of GDP per 
capita, making it a member of the G20. On the other hand, it is a relatively small 
country in terms of population (around 30,000,000 citizens), with its political 
system based on absolute monarchy and undividedly dominated by Wahhabism – 
a Muslim religious movement that is usually qualified as belonging to the radical 
religious spectrum. It was in Riyadh, the capital of Saudi Arabia, that Osama bin 
Laden, the founder of the terrorist organization al-Qaeda, was born, even though 
he was deprived of citizenship in 1994.

That is, there is a clear inconsistency between the status of an absolute theo-
cratic monarchy, on the one hand, and the position of a major Middle Eastern ally 
of the USA as the stronghold of democracy in the world, on the other hand. This 
controversy makes the KSA’s reputation particularly vulnerable to international 
media’s coverage of scandalous events such as government-endorsed assassina-
tion of a renowned journalist.
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2. Incident

In this context, it might be a good idea to refresh in the memory of the events 
in the Consulate of Saudi Arabia in Istanbul (Turkey). New media had a role to 
play in this gruesome story, as they were used, so to speak, to broadcast live the 
reporter’s execution. At the time of writing, the version with Apple Watch was 
not refuted, although it was based only on the report published by the Turkish 
newspaper “Sabah”. No confirmation was found in any other sources.

On October 2, 2018, Jamal Khashoggi, a 59-year-old Saudi journalist,  entered 
Saudi Arabia’s consulate in Istanbul and nobody has ever seen him since, in-
cluding his fiancée Hatice Cengiz, who he was going to marry the following 
Saturday. Jamal, as if suspecting something bad might happen, left his iPhone 
in her possession. According to the Turkish newspaper “Sabah”, Jamal entered 
the Consulate only with his Apple Watch on his wrist [Kaydetti 2018].

In fact, he only needed to sign and receive papers validating his divorce from 
his former wife, who remained in Saudi Arabia when the journalist was forced 
to leave for the United States.

He began his journalism career as a young man in the 1980s, reporting for 
a number of different periodicals. In the 1990s, he worked as a foreign cor-
respondent for Saudi newspapers in Afghanistan, Algeria, Sudan, Kuwait and 
other Middle Eastern countries. At one time, he was close to the royal family as 
a political advisor, manager and editor-in-chief of the Al-Arab News  Channel, 
a Bahrain-based Arabic-language TV channel committed to the practice of ob-
jective and unbiased journalism. The channel was launched in February 2015 
and shut down in a few weeks, after an interview with a Bahraini opposition 
politician. Prior to that, in 2009-2010, he edited “Al Watan”, a newspaper that 
can be described as liberal on a Saudi scale. It consistently criticized the repres-
sive aspects of Islam, especially in relation to women, and once the newspaper 
published a column that mentioned a Muslim theologian and logician of the XIV 
century without due respect. As a result, Khashoggi had to resign. In 2017, he 
self-exiled to the United States, claiming that the authorities had banned him 
from using Twitter.

This triggers the typical pattern. A person is deprived of a (mostly Arabic 
language) channel for expressing his views. Instead, he becomes famous as 
a dissident and an exile and obtains another, much wider platform: Jamal be-
comes a columnist of “The Washington Post”. Hence, his criticism of the Saudi 
authorities becomes even more sensitive.

This has happened many times before. Contra se ipsum. This Latin phrase – 
meaning “against oneself” – has become proverbial over millennia. Attempts to 
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restrict freedom of expression almost always tend to eventuate in the opposite 
effect; at times, unfortunately, following the death of the person accused of 
“heresy”.

However, let us get back to the tragedy in Istanbul. The fiancée, faithfully 
waiting outside the Consulate of Saudi Arabia for 11 consecutive hours, finally 
had to go to the police. According to the above-mentioned newspaper, the police 
received the audio files with interrogation, beating and assassination records from 
this phone, as well as from iCloud, where they were uploaded from the doomed 
journalist’s Apple Watch. Khashoggi simply turned on the recording function on 
his watch before the trouble began: 

Unnamed Turkish officials have previously told media outlets that they had audio and visual 
evidence to prove their accounts of the writer’s death”, where one can hear his voice and the 
voices of men speaking Arabic as well as allegedly his interrogation, beating, and murder. The 
BBC quotes a Turkish source claiming that “Jamal Khashoggi was choked to death immediately 
after entering the Consulate General of Saudi Arabia. His body was then dismembered and 
destroyed in line with advance plans [Khashoggi murder… 2018].

Fifteen agents, who arrived from Riyadh to Istanbul on the day of the 
reporter’s death, promptly left the Saudi Consulate. Moreover, according to 
Turkish secret service officials, each of them had a plastic bag in his hands 
containing a piece of Khashoggi’s dismembered body. A few days later, Turkish 
investigators were allowed into the consulate. Everything seemed extraordinarily 
clean. Hence, the investigators found no evidence of a macabre killing and body 
dismemberment. There was no footage from CCTV cameras for the alleged 
execution period. That is, at the time of writing, the only pieces of evidence 
were videos from Turkish CCTV cameras monitoring the area around the Saudi 
embassy, which prove that Khashoggi entered the premises and never left, the 
above-mentioned audio files, and the testimony of the fiancée, who was getting 
ready for the wedding scheduled for the following Saturday.

On October 5, “The Washington Post” published an issue with Khashoggi’s 
“column” with a black space instead of the text. The “column” ran under the 
headline A Missing Voice [Missing Voice 2018].

3. Media Coverage

Therefore, the corpus for the study was gathered with a view to comparing the 
number and nature of the WSJ’s articles published prior to the murder of the 
Saudi journalist, i.e., from September 1 to October 1, 2018, and one month after 
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it – from October 2 to November 2, 2018. It was assumed that the murder trigge-
red an upsurge in the number of reports about Saudi Arabia and, in particular, 
an increase in negative mentions of the government of the Kingdom. In case 
the hypothesis was confirmed/not confirmed, we decided to count and analyze 
the Wall Street Journal’s reports for a third month (November 3 to December 3, 
2018), in order to monitor whether the trend detected in October persists. We 
have analyzed a total of 557 articles, which were provided by the WSJ archival 
service for the specified three-month period.

The first thing that catches the eye is the increase in the number of refe-
rences to Saudi Arabia in October and November.

In September, a month before the murder, there are 105 mentions.
After the murder, from October 2 to November 2, there are 263 mentions, 

which is 2.5 times more than in September. The tone of coverage changed too.
The September highlights tend to portray Saudi Arabia in a neutral light, 

even if they discuss the war in Yemen. For example, they report that US senators 
demand to cut off support for the Saudi regime, while President Trump insists 
on maintaining this support.

The study classifies the newspaper materials into four broad categories. The 
first category includes mostly neutral references in reports that mention Saudi 
Arabia in passing, such as articles focusing on the OPEC (the Organization 
of Petroleum Exporting Countries), oil price fluctuations, etc. The other three 
categories include WSJ reports devoted to Saudi Arabia. These three categories 
are of particular interest for the study. In terms of quantity, they are split by 
months as follows:

– September 1 to October 1 – 18 reports,
– October 2 to November 2 – 91 reports,
– November 3 to December 3 – 49 reports.
Thus, we can conclude that the tragedy of October 2 led to a 5-fold increase in 

the number of reports focusing on the KSA. In the hold-out period (November 3 
to December 3), the trend of increased attention persisted, however manifesta-
tions were more moderate: only 2.7 times more than during regular periods (it is 
 assumed that September was a regular month with the average number of articles 
focusing on the KSA).

The September highlights tend to portray Saudi Arabia in a neutral light, 
even if they discuss the war in Yemen. For example, they report that US senators 
demand to cut off support for the Saudi regime, while President Trump insists on 
maintaining this support. The same is true for the article by Dion Nissenbaum 
Top U.S. Diplomat Backed Continuing Support for Saudi War in Yemen Over 
Objections of Staff. This, in fact, refers to the stance of the Secretary of State Mike 
Pompeo, who backed U.S. military support for Saudi Arabia’s war in  Yemen. 
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As you can see, even a controversial topic, such as the KSA’s involvement in 
the war in Yemen, included mostly positive overtones of ‘support’ for the ally 
on the part of a high-ranking official [Nissenbaum 2018].

A typical September-period article is Aramco Weighs $1 Billion Venture Capi-
tal Fund For Tech by Rory Jones and Summer Said, elaborating on the fact that 
“Saudi Arabia’s national oil company is considering a $1 billion fund to invest 
in international technology firms, as the kingdom deepens efforts to diversify its 
economy” [Jones, Said 2018]. A similar positive tone pervades the article under 
the heading The U.S. May Become a Partner in Saudi Quest for Nuclear Plant 
[Salvaterra 2018]. In other words, the KSA is described in a rather favorable light 
as a country attractive for investors. All in all, 12 of the 18 September highlights 
present the KSA in a positive manner; even the Photos of the Day section of 
September 11 illustrates Saudi Arabia with a fun picture of a man (presumably 
a beekeeper) engulfed by a swarm of bees. The other reports are either neutral 
(analysis of the oil price jump – three articles) or contain controversial information 
(the KSA’s involvement in the war in Yemen), while the positive tone prevails.

In October, however, the tone becomes markedly, even radically different. The 
first article about the ill-fated journalist was rather cautious in passing judgment 
(“a prominent Saudi journalist who criticized the government”) was published in 
the newspaper on October 3, that is, the day after the tragic incident in Istanbul. 
The article by Margherita Stancati was entitled Saudi Critic Entered a Saudi Con-
sulate in Turkey and Hasn’t Been Seen Since. According to the author, it “seems to 
be the latest effort by the kingdom to stifle dissent” [Stancati 2018b]. The following 
reports on this subject just add more dramatic effect: Missing Saudi Journalist 
Puts Kingdom on Collision Course With Turkey; Missing Saudi Journalist Was 
Killed in Consulate [Gauthier-Villars 2018]. As we can see, this article published 
on October 7 (five weeks after the incident) already leaves no doubt about the 
criminal nature of what happened. The next day, on October 8, the media quoted 
a scandalous comment by the President of the United States concerning the tragic 
event: President Trump on Missing Saudi Journalist: ‘I Do Not Like It’. This event 
was also highlighted in the Photos of the Day section on October 10: a security 
member stands in front of Saudi Arabia’s consulate in Istanbul.

The US President tries to preserve good relations with allies even after the 
scandal: Trump Rejects Lawmakers’ Calls to Halt Saudi Arms Sales [Salama 
2018]. However, the reputation of the KSA among investors is steadily deteriorat-
ing: Saudi Journalist’s Disappearance Sends Chill Through Foreign Investors, 
Firms reports an article of October 11. Ultimately, it was bound to translate 
into a more hardline stance on the part of the ally country: Trump Vows ‘Severe 
Punishment’ if Saudi Arabia Implicated in Khashoggi Disappearance. The next 
natural move within the framework of this response is information about the 
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cancellation of various initiatives, conferences or investments that were supposed 
to be held on the territory of the KSA. An illustrative example is the report 
Hollywood Talent Agency Endeavors Seeks to Cancel Investment from Saudi 
Arabia [Schwartzel 2018 ]. In this context, perhaps the only relatively positive 
or at least neutral or exonerative publication is the article of October 15 Saudis 
Weigh Saying Journalist Was Killed by Mistake. No wonder that many high-
profile Western companies pulled out of the investment conference, colloquially 
known as “Davos in the Desert”. Moreover, Switzerland, the organizers of the 
World Economic Forum in Davos, asked the users of the Davos “brand” to stop 
doing so. That is, the “true” Davos objected to the use of the name “Davos in 
the Desert”, anxious that the tarnished reputation of the Saudi authorities might 
affect the impeccable reputation of the Alpine forum.

Despite the fact that “the Trump administration is seeking ways to maintain 
the two countries’ strategic alliance”, there is still an attempt to “to sanction Saudi 
Arabia over the killing of journalist Jamal Khashoggi” (U.S. Tries to Uphold 
Saudi Alliance). It is clear that in such circumstances the Saudi authorities were 
looking for ways to save the remnants of their good reputation and did not mana-
ge to come up with anything better that trying to distance themselves from the 
murder of the journalist and promising an honest investigation: Stancati Prince 
Says Khashoggi’s Killing Was ‘Unjustifiable, states one of the reports that can 
be described as positive or at least neutral in tone [Stancati  2018]. Attempts to 
maintain this tone are apparent in articles devoted to the “everlasting” rivalry 
between Turkey and the KSA to play the first fiddle in the Islamic world. The 
WSJ alludes to the fact that Turkey, which contributed to the allegations and 
investigation of the murder of the Saudi journalist, has some serious issues with 
human rights too and “hundreds of journalists remain in jail” there. However, in 
general, such neutral or even exonerating publications do not save the tarnished 
reputation of the Saudi authorities, therefore, the following materials of the news-
paper state that Khashoggi Killing Rocks Saudi Role as West’s Arab Ally, and USA 
Defense Secretary Jim Mattis said Khashoggi killing ‘could destabilize the Persian 
Gulf region and beyond [Lubold 2108]. At the end of the period under study 
(late October), there was another crackdown on the KSA’s economic prospects: 
Khashoggi’s Killing Should Be a Nuclear Red Flag. The article argues that “the 
Saudis cannot be trusted to enrich uranium and reprocess spent fuel” [Fly 2018].

Consequently, the WSJ’s October publications focusing on the KSA appear to 
be extremely hostile to the Saudi authorities and quite often highlight the outrage 
of politicians and business representatives over the actions of this government. 
The USA is dissatisfied with its Arab ally. Frankly speaking, this alliance of 
a great world democracy with a despotic theocracy has always seemed somewhat 
strange. There has always been a lot of criticism concerning this rather unnatural 
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but strategically indispensable alliance among American policy-makers. However, 
the top officials of the country have always made effort to uphold their strategic 
allies. President Trump was not an exception – even after the tragic incident, he 
tried to hold a brief for the Saudi authorities, referring to insufficient verification 
of information. The following response of the President of the United States was 
“I don’t like it”. Further, under pressure of facts and the widespread outcry over 
the incident in various countries, including in the United States, he issued some 
harsher statements. The ratio of negative and positive mentions of the KSA’s 
government seems inversely proportional to the above-described overwhelmingly 
favorable representation of the KSA in September, a month before the journalist’s 
murder. In October, 72 of the 91 publications (79%) focusing on the KSA describe 
the Saudi authorities in a negative vein. This makes an absolute majority. Seven 
reports had a neutral tone and only two articles were positive.

Analysis of the WSJ’s publications for the hold-out period from November 3 
to December 3, 2018, attests to the persistence of the trend to criticize the Saudi 
government. During this period, there were 49 articles that focused on the KSA – 
almost half as many as in October but still three times more than in relatively 
conflict-free, “peaceful” months. Negative tone reports prevail, accounting for 
32 publications, which is 65% of the total number. As we see, in relative terms 
the number of negative publications decreased (from 79 to 65%), respectively, 
while the number of neutral and positive reports increased – 6 and 11 respectively.

A typical negative publication of this period is, for instance, Senators Con-
clude the Saudi Crown Prince Ordered Journalist’s Killing, which states that 
“several senators emerged from a meeting with CIA Director Gina Haspel saying 
they had no doubt Saudi Arabia’s crown prince was responsible for the killing 
of journalist Jamal Khashoggi” [Peterson 2018]. Another illustrative example 
is the material in the Commentary section with its headline speaking for itself: 
Unsavory Allies, From Stalin to the Saudis. In this article the Crown Prince is 
referred to as “one of history’s most murderous dictators” [Groom 2108].

Among the neutral publications for this period, special attention should be 
given to three articles that describe the ties between Saudi Arabia and Russia, 
in particular, Saudi-Russia Ties Raising Concerns Among OPEC Members. The 
article does not mention the murder of the journalist because its focus is different. 
However, in our opinion, the words “Saudi-Russia Ties Raise Concerns” make 
this article seem negative rather than neutral. Moreover, shortly before that, Saudi 
Prince Gets High-Five From Putin at the G-20 Summit, as aptly put in the WSJ 
headline. That was quite an eloquent gesture in view of the fact that The Rus-
sians and Saudis Look Guilty By Design, to use the headline of another report 
on the topic. According to the author, what Russian and Saudi authorities have in 
common is their merciless and brutal attitude towards dissidents [Schmitt 2018].
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As a result, the kingdom has suffered enormous reputational (moral and 
political) as well as economic losses, which by far exceed the potential benefits 
of the brutal treatment of opponents of the Saudi regime. This brings up the 
question: Could it be true that the Saudi authorities were unable to see it coming?

4. Frames of information control

There is no doubt that the KSA has enough experienced experts, advisers, and 
government officials who could have predicted such an outcome. What was the 
matter then?

We have to assume that it is not only about the psychological characteristics 
of a specific top official, who might have ordered the killing of the journalist. 
Apart from psychological assumptions, we will have to take into account certain 
intellectual frames. The most obvious of these frames is the concept of informa-
tion control.

It would be a mistake to attribute the emergence of this concept to Middle 
Eastern despotic regimes. In fact, it is rooted in Western intellectual tenets, dat-
ing back to ancient times. One of the most eloquent pieces in this regard is the 
dialogue from Plato’s The Republic (Greek: Politeia). And perhaps it is a mere 
coincidence that we can find numerous intellectual ties between Arab political 
and philosophical theories and Platonism in general and the above-mentioned 
work in particular.

It might be useful to have a look, for example, at the article from a well-
known Islamic website under the telltale headline Why Platonic Philosophy 
Can Help us Understand Islam [Obadah 2017]. There are a number of Islamic 
thinkers who are classified as Platonists or Neo-Platonists: Jabir Ibn Hayyan, 
Al-Kindi, Abu Zayd al-Balkhi, Abu Bakr al-Razi, etc. [Islamic… 2018]. In this 
respect, a very revealing work is How Al-Farabi Drew on Plato to Argue for 
Censorship in Islam published in the journal Aeon [Lall 2018]. At the same time, 
it should be noted that this great scholar and philosopher of the 10th century had 
a tremendous influence on Arab and Persian thinkers of the following centuries, 
including Ibn Sina (Avicenna).

Censorship is known to have different levels of prohibition. The most brutal 
one implies elimination of the biological information carrier, i.e. the human being. 
Think of Socrates, for instance. We are not trying to compare the Arab  journa list 
with the ancient Greek philosopher, though. This is but a brief  retrospective 
journey into history. Socrates was executed on charges that went down in history 
as a classic example of censorship: cultivation and dissemination of knowledge 
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that sow skepticism in society, especially among young people. With some 
modifications, these allegations have lasted for two and a half thousand years 
and are still applicable today.

In the case of Socrates, who never wrote anything on principle, we actually 
deal with the biological carrier of certain knowledge that he expressed in oral 
conversations. We should ask ourselves if the execution of Socrates in 399 BC 
might have given impetus to recording the information that was still retained in 
the memory of his contemporaries and interlocutors? First of all, this refers to 
his disciple Plato. Apparently, this is exactly what happened.

On the other hand, the execution of Socrates, from our point of view, high-
lighted and undoubtedly magnified the significance of this thinker, turning him 
into an icon of philosophy and the world history of ideas. Perhaps, intuitively 
understanding this, Socrates rejected the proposal of his students and followers 
to evade the execution somehow and escape.

Analyzing this practice, one inevitably wonders: might ban serve as a kind of 
advertising of the forbidden? Experience has shown that texts that are undesir-
able for the ruling elite anyway sooner or later become accessible to the general 
public, but the “forbidden” status, even if it was a long time ago, makes both 
the text and its biological carrier especially attractive.

It may seem curious that Plato, one of the closest pupils of Socrates, held the 
opposite views on censorship. Therefore, it should come as no surprise that the 
aforementioned Islamic thinkers hailed Plato’s ideas with so much enthusiasm. 
Despite the fact that this ancient Greek philosopher is consistently associated 
with Athenian democracy, it might be useful to remind of the main ideas of his 
The Republic. He describes Homer as “the greatest of poets and first of tragedy 
writers”, but he also adds that “we must remain firm in our conviction that hymns 
to the gods and praises of famous men are the only poetry which ought to be 
admitted into our State”. He takes a similar approach to the regulation of music, 
giving preference to the rhythms that “are the expressions of a courageous and 
harmonious life [...] is he who cannot conform to this rule of ours to be prevented 
from practising his art in our State” [Plato].

5. Conclusion

Coming back to the grim fate of the Saudi journalist, we can reiterate that his 
tragic problem was that he had to live and act simultaneously in two fundamen-
tally incompatible societies. But there is more to it than just the Arab or Muslim 
specificity of Saudi Arabia. As we have seen, the democratic and liberal Europe 
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is also rooted in the traditions of authoritarianism. With regard to the above 
quoted Plato’s work, his description of an ideal state actually contains features 
of totalitarianism.

On the other hand, the worldwide statistics of the killing of journalists do 
not support the assumption that more journalists are murdered in authoritarian 
countries than in the democratic ones. According to the annual report of the 
human rights organization Reporters Without Borders, “a total of 80 journalists 
were killed in 11 months of 2018, which is more than in the entire 2017. 348 are 
currently in prison, and 60 are being held hostage, which shows an unprecedented 
level of hostility towards media personnel” [Reporters]. Hundreds of journalists 
who wrote about corruption scandals in the upper echelons of power or even 
criticized any actions of the authorities have died since the collapse of the USSR 
in Russia. Vladislav Listiev, Yuriy Shchekochikhin, Anna Politkovskaya – to 
name just the most well-known.

It may seem rather odd that the most brutal form of communication control, 
i.e. elimination of the biological carrier of information, has persisted throughout 
the entire human history, despite its apparent inefficiency and tendency to trigger 
results that are reverse of what was expected.

To sum up, it seems reasonable to conclude that there exists a fundamental 
inconsistency between, on the one hand, attempts to achieve a higher level of 
security by controlling information flows (i.e. censorship in the broad sense of the 
term), and, on the other hand, reputational and security losses often stemming 
from such control, especially if it involves infringement of the basic human 
rights to freedom of opinion, freedom of speech, and even the right to life. The 
irony of such situations is that sometimes the more you control communication 
for the sake of your own security, the more dangerous this control might turn 
out to be for yourself.
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Kontrola komunikowania politycznego a bezpieczeństwo państwa: 
przypadek Dżamala Chaszukdżiego

Streszczenie. W artykule podjęto problem analizy relacji pomiędzy, z jednej strony, prawem 
państwa do kontroli przepływu informacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa a międzynarodowo 



 Control of Political Communication and State Security: Jamal Khashoggi Case 243

uznawanymi prawami człowieka, w tym prawa człowieka do publicznego wyrażania poglądów, 
z drugiej. Przypadkiem, który poddano analizie, jest zamordowanie saudyjskiego dziennikarza 
Dżamala Chaszukdżi. W artykule wykorzystano metody jakościowej i ilościowej analizy zawartości 
mediów pod kątem wpływu relacji medialnych dotyczących morderstwa na reputację polityczną 
Królestwa Arabii Saudyjskiej w wymiarze politycznym i ekonomicznym.

Słowa kluczowe: kontrola mediów, komunikowanie polityczne, bezpieczeństwo państwa
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Streszczenie. Samorząd terytorialny w Niemczech jest jedną z najważniejszych części administracji 
publicznej w Niemczech, jest praktycznie jego podstawą. Posiada szeroko zakreśloną gwarancję 
konstytucyjną i równie rozległą autonomię. Prawo do samorządności mają nie tylko gminy, powiaty, 
związki gmin i okręgi w Bawarii, które posiadają pełną demokratyczną legitymizację opartą na 
głosowaniu obywateli, ale również i takich podmiotach, które nie mają tego typu demokratycznego 
umocowania. Do nich zalicza się specjalne formy samorządności terytorialnej – związki komunalne 
wyższego rzędu. Jednym z zadań realizowanych przez samorząd terytorialny w Niemczech jest 
polityka społeczna. Władze samorządowe, opierając się na długofalowych działaniach w obszarze 
polityki społecznej, zaspokajają potrzeby mieszkańców oraz rozwiązują problemy społeczne. Kwestie 
społeczne legły u podstaw Republiki Federalnej Niemiec, która jest państwem federalnym, demo-
kratycznym i socjalnym. Przyjęcie zasady państwa socjalnego uchroniło Niemcy od problemów na 
tym tle. W przeszłości Niemcy były krajem, który borykał się z wieloma problemami społecznymi, 
gdzie godność i wolność ludzka były pojęciami dość swobodnie traktowanymi, co stało się przyczyną 
konfliktów zarówno wewnętrznych, jak i dwóch wojen światowych. Dziś społeczeństwo niemieckie ma 
poczucie bezpieczeństwa socjalnego, a zdobycze w tym zakresie mogą być wzorcem do naśladowania.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo socjalne, polityka społeczna, samorząd terytorialny, Niemcy, 
powiat, związek komunalny wyższego rzędu, związek celowy, dzieci, młodzież, osoby starsze, 
osoby chore, niepełnosprawni

1. Wstęp

Niemiecki samorząd terytorialny posiada własną specyfikę definicyjną. Opierając 
się chociażby na stwierdzeniach zawartych w Europejskiej Karcie Samorządu 
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Lokalnego1, pojęciem samorządu terytorialnego w teorii powinny być objęte 
w Niemczech gminy, związki gmin i powiaty w całych Niemczech oraz okręgi 
w Bawarii. W praktyce na podstawie art. 28 Ustawy Zasadniczej Republiki 
Federalnej Niemiec2 pojęciem tym objęte zostały również inne formy samorząd-
ności terytorialnej, inaczej rzecz ujmując, różnego rodzaju samorządowe związki 
celowe – związki komunalne wyższego rzędu. 

Wydaje się, że w pełnym tego słowa znaczeniu niemieckie poglądy w kwestii 
definicji samorządu terytorialnego oddaje wypowiedź twórcy reform ustrojowych 
państwa pruskiego, które uczyniły z niego nowoczesne państwo, Karla Friedricha 
von Steina: 

Najdoskonalszą formą wypełniania funkcji państwowych jest wykonywanie pojedynczych 
lokalnych zadań państwa przez osoby wybrane, które chciałyby dobrowolnie zadania te spełniać 
jako swoje własne. Samorząd ma być wprowadzony, gdyż leży w interesie państwa, aby naród 
wyszedł ze stanu niemowlęctwa przez nadanie mu prawa decydowania o jego miejscowych 
prawach [cyt. za Stawicki 2015: 3].

Opierając się na niemieckiej literaturze oraz na wyrokach i orzeczeniach 
Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, możemy skonstatować, że samorząd 
terytorialny w Niemczech jest jedną z najważniejszych części administracji pub-
licznej w Niemczech, jest praktycznie jego podstawą. Posiada szeroko zakreśloną 
gwarancję konstytucyjną i równie rozległą autonomię. Prawo do samorządności 
posiadają nie tylko gminy, powiaty, związki gmin i okręgi w Bawarii, które mają 
pełną demokratyczną legitymizację na podstawie głosowania obywateli, ale również 
i takie podmioty, które nie posiadają tego typu demokratycznego umocowania. Do 
nich zalicza się specjalne formy samorządności terytorialnej – Landeswohlfahrtsver-
bände, Landschaftsverbände, Stadt-Umland-Verbände i Bezirksverband. Takie formy 
samorządności mogą powstać pod warunkiem utrzymania przez mieszkańców prawa 
do samostanowienia. Oznacza to, że niemiecki samorząd terytorialny jest instytucją 
funkcjonalną, uzupełniającą i wzmacniającą zasady demokracji i federalizmu. 

Na podstawie egzegezy źródeł oraz analizy innych materiałów poświęconych 
badanemu zjawisku skonstruowano dwie hipotezy badawcze niniejszego artykułu. 
Rozwiązania prawne realizacji polityki społecznej przez samorząd terytorialny 
w Niemczech:  

1) mimo powstania ogólnoniemieckich podstaw prawnych polityki społecznej 
nie doprowadziły do zachwiania różnorodności form samorządności terytorialnej 
w Niemczech,

1 Europejska Karta Samorządu Lokalnego sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 
1985 r., Dz.U. 1994, nr 124, poz. 607.

2 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949, Bundesgesetzblatt 
1949. S. 1 i n., z późn. zm.
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2) im więcej podmiotów samorządowych w Niemczech realizuje politykę 
społeczną, tym lepsze jest poczucie bezpieczeństwa socjalnego w społeczeństwie 
niemieckim. 

2. Podstawy prawne realizacji polityki społecznej  
przez samorząd terytorialny w Niemczech 

Jednym z zadań realizowanych przez samorząd terytorialny w Niemczech jest 
polityka społeczna. W jej ramach, opierając się na długofalowych działaniach, 
zaspokaja się potrzeby mieszkańców poszczególnych jednostek samorządowych 
oraz rozwiązuje problemy społeczne. Polityka społeczna obejmuje zagadnienia 
prawne, polityczne, socjologiczne i ekonomiczne w następujących obszarach: 
demografia, sprawy rodzinne, edukacja, kultura, mieszkalnictwo, migracje, 
zatrudnienie (bezrobocie, płace, warunki bezpieczeństwa pracy), zabezpieczenie 
społeczne i pomoc społeczna, ochrona środowiska naturalnego, przeciwdziałanie 
i zwalczanie zjawisk patologicznych. Wśród elementów, będących jednocześnie 
celami, składających się na politykę społeczną możemy wyróżnić bezpieczeństwo 
socjalne, ład społeczny i życie rodzinne.

Polityka społeczna w Niemczech jest prowadzona w świetle § 3 ust. 1 XII Księ-
gi Kodeksu Prawa Socjalnego (Sozialgesetzbuch XII3) przez lokalne i ponad lokalne 
podmioty. Do podmiotów lokalnych realizujących politykę społeczną w Niem-
czech – o ile prawo danego kraju związkowego nie stanowi inaczej – zalicza 
się miasta na prawach powiatu i powiaty ziemskie. Kraje związkowe w drodze 
uchwał swoich parlamentów mogą wyznaczyć inne instytucje realizujące politykę 
społeczną na poziomie lokalnym. Kraje muszą zagwarantować, że w przyszłości 

3 Sozialgesetzbuch [Das gesamte... 2018] to kodyfikacja niemieckiego prawa socjalnego. 
Powstał na podstawie pojedynczych ustaw uchwalanych przez Bundestag począwszy od 1969 r. 
W jednym miejscu zaczęły być gromadzone w formie ksiąg rozdrobnione przepisy z zakresu 
prawa socjalnego. Dodatkowo sprawę komplikował fakt, że przepisy te wywodziły się z różnych 
tradycji. Sozialgesetzbuch podzielony jest obecnie na dwanaście ksiąg. W związku z tym trak-
towane są one jako oddzielne źródła prawa: Sozialgesetzbuch I: Część ogólna, Sozialgesetzbuch 
II: Podstawowe zabezpieczenia dla osób poszukujących pracy, Sozialgesetzbuch III: Promocja 
zatrudnienia, Sozialgesetzbuch IV: Ogólne zasady zabezpieczenia społecznego, Sozialgesetzbuch 
V: Ustawowe ubezpieczenie zdrowotne, Sozialgesetzbuch VI: Ustawowe ubezpieczenie emerytalne, 
Sozialgesetzbuch VII: Ustawowe ubezpieczenie wypadkowe, Sozialgesetzbuch VIII: Wsparcie dla 
dzieci i młodzieży, Sozialgesetzbuch IX: Rehabilitacja i funkcjonowanie osób niepełnosprawnych, 
Sozialgesetzbuch X: Procedury administracji socjalnej i ochrona danych socjalnych, Sozialgesetz-
buch XI: Ubezpieczenie społeczne w zakresie opieki długoterminowej, Sozialgesetzbuch XII: Pomoc 
społeczna [tłumaczenie tytułów ksiąg autora]. 
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podmioty lokalne (gminy) nie będą rościły pretensji do przejmowania zadań 
z zakresu polityki społecznej i że zgodzą się na ich realizację przez większe 
podmioty. Zgodnie z zawartymi w § 3 ust. 2 XII Księgi Kodeksu Prawa Socjal-
nego regulacjami tego typu zadania mają być realizowane równomiernie w całym 
powiecie. Ponadlokalne podmioty polityki społecznej są wyznaczane – zgodnie 
z § 3 ust. 3 XII Księgi Kodeksu Prawa Socjalnego – przez kraje związkowe. 
Kwestie te są również uregulowane w ustanawianych przez kraje związkowe 
przepisach wykonawczych do XII Księgi Kodeksu Prawa Socjalnego. Ponadlo-
kalne podmioty realizujące politykę społeczną częściowo zostały określone przez 
niektóre kraje związkowe: Turyngia, Szlezwik-Holsztyn, Saksonia-Anhalt, Kraj 
Saary, Nadrenia Palatynat, Dolna Saksonia i Brandenburgia. W trzech miastach-
-krajach związkowych Berlinie, Wolnym i Hanzeatyckim Mieście Hamburgu oraz 
Hanzeatyckim Mieście Brema, zgodnie z § 101 ust. 2 XII Księgi Kodeksu Prawa 
Socjalnego, zadania z zakresu polityki społecznej zarówno z poziomu lokalnego, 
jak i ponadlokalnego realizują wyłącznie kraje związkowego. 

Trzy kraje związkowe: Badenia-Wirttembergia, Meklemburgia-Pomorze Przed-
nie oraz Saksonia, powołały – jako ponadlokalne podmioty prowadzące politykę 
społeczną – wyższe związki komunalne. W Badenii-Wirttembergii jest nim Zwią-
zek Komunalny ds. młodzieży i polityki społecznej, w Meklemburgii-Pomorzu 
Przednim Związek Komunalny Meklemburgii-Pomorza Przedniego ds. polityki 
społecznej, a w Saksonii Związek Komunalny Saksonii ds. polityki społecznej. 
Z kolei w Bawarii podmiotami realizującymi politykę społeczną na poziomie 
ponadlokalnym są okręgi. W Bawarii jako jedynym kraju związkowym jest trój-
szczeblowy samorząd terytorialny. Trzecim szczeblem są właśnie okręgi. Natomiast 
w Hesji i Północnej Nadrenii-Westfalii ponadlokalnymi podmiotami prowadzącymi 
politykę społeczną są krajowe związki pomocowe4: Krajowy Związek Pomocowy 
w Hesji z siedzibą w Kassel, Związek Krajowy Nadrenia z siedzibą w Kolonii 
(Północna Nadrenia-Westfalia) oraz Związek Krajowy Westfalia-Lippe z siedzibą 
w Münster (Północna Nadrenia-Westfalia). Do końca 2004 r. również na terenie 
Badenii-Wirttembergii istniały krajowe związki pomocowe: Krajowy Związek 
Pomocowy Badenia i Krajowy Związek Pomocowy Wirttembergia-Hohenzollern. 
W ramach reformy administracyjnej w Badenii-Wirttembergii oba krajowe związki 
pomocowe zostały zlikwidowane z dniem 1 stycznia 2005 r. [szerzej: Klinger, 
Kunkel, Peters 2007; Münder, Armborst, Berlit i in. 2008; Brieritz-Harder, Con-
radis, Thie (red.) 2018; Schellhorn, Hohm, Scheider i in. 2018].

4 Krajowe związki pomocowe (Landeswohlfahrtsvärbende) to związki komunalne wyższego 
rzędu miast na prawach powiatu i powiatów ziemskich, które jako korporacje prawa publicz-
nego wykonują swoje zadania na własną odpowiedzialność w ramach prawa. Oprócz zadań 
ponad lokalnych często realizują zadania powierzone im na mocy prawa przez kraje związkowe, 
w szczególności z zakresu pomocy dzieciom i młodzieży oraz ofiarom wojen.
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Do czasu pojawienia się XII Księgi Kodeksu Prawa Socjalnego kwestie te, 
w latach 1962-2004, regulowane były na mocy ustawy federalnej o pomocy 
społecznej. W ustawie tej kwestie kompetencji podmiotów realizujących poli-
tykę społeczną i dbających o bezpieczeństwo socjalne były ujęte w § 100 i były 
mocno zróżnicowane. Sprawy te zostały uporządkowane po wejściu w życie 
XII Księgi Kodeksu Prawa Socjalnego. Do kompetencji krajów związkowych zos-
tała przekazana decyzja o tym, które zadania z zakresu polityki społecznej mają 
być realizowane przez ponadlokalne podmioty (związki komunalne wyższego 
rzędu). Zgodnie z § 97 ust. 1 XII Księgi Kodeksu Prawa Socjalnego w pierwszej 
kolejności za realizację zadań z zakresu polityki społecznej i dbałości o bezpie-
czeństwo socjalne jest odpowiedzialny podmiot lokalny, tzn. miasta na prawach 
powiatu i powiaty ziemskie, o ile do realizacji tych zadań nie zostały wyzna-
czone podmioty ponadlokalne (związki komunalne wyższego rzędu). W ust. 2 
§ 97 podkreślono, że kompetencje podmiotów ponadlokalnych uchwalane są 
przez parlamenty krajów związkowych. Jeżeli prawo krajów związkowych nie 
stanowi inaczej, to kompetencje ponadlokalnych podmiotów w zakresie polityki 
społecznej (związki komunalne wyższego rzędu) określa się zgodnie z ust. 3 § 97 
XII Księgi Kodeksu Prawa Socjalnego. Zgodnie z tymi regulacjami ponadlokalne 
podmioty realizujące politykę społeczną są w szczególności odpowiedzialne za 
pomoc integracyjną, pomoc w prowadzeniu opieki, pomoc w przezwyciężaniu 
szczególnych trudności społecznych i pomoc dla niewidomych. Ustalając po-
przez prawo krajów związkowych kompetencje dla ponadlokalnych podmiotów 
realizujących zadania z zakresu polityki społecznej krajowi prawodawcy powinni 
w miarę możliwości przyznać jednakowe kompetencje wszystkim podmiotom. 
Szczególnie dotyczy to określonych w § 8 ust. 1-6 celów w zakresie pomocy 
uzyskania środków do życia, podstawowego zabezpieczenia w podeszłym wieku 
oraz w przypadku niższej zdolności do zarabiania, pomoc w zakresie ochrony 
zdrowia, pomoc w integracji, pomoc w prowadzeniu opieki oraz pomoc w prze-
zwyciężaniu szczególnych trudności społecznych. Ponadto ponadlokalne podmioty 
są odpowiedzialne za pomoc społeczną dla Niemców za granicą, zwrot kosztów 
za przyjazd z zagranicy oraz dalszy rozwój pomocy społecznej [szerzej: Klin-
ger, Kunkel, Peters 2007; Münder, Armborst, Berlit i in. 2008; Brieritz-Harder, 
Conradis, Thie (red.) 2018; Schellhorn, Hohm, Scheider i in. 2018].

Przepisy wykonawcze krajów związkowych do XII Księgi Kodeksu Prawa 
Socjalnego przewidują bardzo różne podziały zadań. Niektóre z nich odbiegają 
częściowo od nakreślonych ram przez § 97 XII Księgi Kodeksu Prawa Socjal-
nego. Zadania te, o których mowa w rozdziałach 5-9 XII Księgi Kodeksu Prawa 
Socjalnego są często przekazywane do realizacji przez ponadlokalne podmioty 
realizujące zadania z zakresu polityki społecznej (związki komunalne wyższe-
go rzędu), zwłaszcza jeżeli są prowadzone w placówkach stacjonarnych. Dla 
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przykładu w Badenii-Wirttembergii ponadlokalny podmiot (związek komunalny 
wyższego rzędu) realizuje jedynie zadania określone w prawie federalnym. 
Natomiast w Szlezwiku-Holsztynie ponadlokalne podmioty realizują wyłącznie 
zadania związane z pomocą w przezwyciężaniu szczególnych trudności społecz-
nych, ale pod warunkiem, że są one wykonywane w placówkach stacjonarnych. 
W  pozostałych przypadkach odpowiedzialność za prowadzenie polityki spo-
łecznej, w tym i dbałość o bezpieczeństwo socjalne, spoczywa na podmiotach 
lokalnych. Kraje związkowe na podstawie § 99 ust. 1 XII Księgi Kodeksu Prawa 
Socjalnego mogą w drodze uchwał parlamentów krajowych ustalić, w jakim 
stopniu powiaty ziemskie mogą wyznaczać do realizacji zadań z zakresu polityki 
społecznej leżące na ich terenie gminy lub związki gmin. Wyznaczanie gmin lub 
związków gmin może się odbyć w indywidualnych przypadkach na zasadzie 
przydzielenia zadań lub ogólnie w drodze delegowania (przypisania) zadań. 
Jeżeli powiaty ziemskie delegują zadania gminom, przyjmują je one do realizacji 
jako sprawy samorządowe. W takich sytuacjach władze państwowe (władze 
federalne) są uprawnione do wydawania instrukcji w ramach nadzoru przedmio-
towego. Również podmioty ponadlokalne (komunalne związki wyższego rzędu) 
są uprawnione na mocy § 99 ust. 2 XII Księgi Kodeksu Prawa Socjalnego oraz 
szczegółowych przepisów wydawanych przez kraje związkowe do wyznaczania 
gmin i związków gmin do realizacji zadań z zakresu polityki społecznej, w tym 
i dbałości o bezpieczeństwo socjalne. Wyjątkiem są miasta-kraje związkowe, 
które są wyłączone z tego uprawnienia [szerzej: Klinger, Kunkel, Peters 2007; 
Münder, Armborst, Berlit i in. 2008; Brieritz-Harder, Conradis, Thie (red.) 2018; 
Schellhorn, Hohm, Scheider i in. 2018].

3. Samorządowe podmioty polityki społecznej w Niemczech 
i ich zadania w zakresie bezpieczeństwa socjalnego

Zgodnie z przyjętymi przez kraje związkowe ustawami o samorządzie gminnym 
i samorządzie powiatowym zarówno gminy, jak i powiaty prowadzą politykę 
społeczną, m.in. zajmując się sprawami socjalnymi. Zarówno dla gmin, jak 
i powiatów są to zadania obowiązkowe. 

W ramach działań związanych z realizacją polityki społecznej, w tym w za-
kresie bezpieczeństwa socjalnego, gminy mogą zakładać i prowadzić np. domy 
młodzieżowe, centra socjalne, domy spokojnej starości, organizować spotkania 
i wycieczki oraz kluby taneczne dla młodzieży, bezrobotnych i osób starszych. 
Ponadto gminy mogą same budować i administrować mieszkaniami za pośred-
nictwem komunalnych przedsiębiorstw mieszkaniowych. Oprócz tego mogą 
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również sprzedawać uzbrojone działki budowlane pod budownictwo jedno- lub 
wielorodzinne bądź wyznaczać je w planach zagospodarowania przestrzennego 
tak, aby ułatwić budowę domów jedno- lub wielorodzinnych pod wynajem. 
Poza tym gminy zajmują się też ochroną mieszkańców przed skutkami katastrof, 
ochroną pożarową za pomocą ochotniczych i zawodowych straży pożarnych, 
finansowaniem publicznych szkół podstawowych, zakładaniem placów zabaw dla 
dzieci, utrzymaniem i rozbudową sieci wodociągowej, pomocą socjalną i pomocą 
dla młodzieży, rewitalizacją obszarów miejskich, wspieraniem budownictwa 
komunalnego poprzez nabywanie gruntów pod budownictwo socjalne. Ponadto 
gmina realizuje w obszarze polityki społecznej, w tym w kwestii bezpieczeństwa 
socjalnego, zadania zlecone i obowiązkowe, opierając się na instrukcjach państwa 
(federacji) i kraju związkowego. Do tych zadań zalicza się: zadania regulacyjne 
w zakresie handlu, transportu, ratownictwa, ruchu drogowego i gospodarki wodnej; 
zadania urzędów ds. zdrowia i weterynarii; zadania związane z kontrolą żywno-
ści; zadania związane ze sprawami szkolnymi; zadania związane z opieką nad 
uchodźcami [Vogelsang, Lübking, Ulbrich 2005: 50-56].

Powiat natomiast realizuje te same zadania w obszarze polityki społecznej, 
w tym bezpieczeństwa socjalnego, o ile nie zostały one przekazane do realizacji 
gminom. Ponadto powiat realizuje niektóre zadania z zakresu ochrony zdrowia 
oraz zadania z zakresu ochrony środowiska. Oprócz tego powiat realizuje te 
zadania, których realizacja ma wpływ na więcej niż jedną gminę, a ich wyko-
nanie przez pojedyncze gminy przyniosłoby gorsze efekty [Vogelsang, Lübking, 
Ulbrich 2005: 62-63]. 

Na podobnych zasadach działają związki komunalne wyższego rzędu. Kon-
centrują się one głównie na realizacji zadań w obszarze polityki społecznej na 
poziomie ponadlokalnymi, w tym bezpieczeństwa socjalnego, na osobach niepeł-
nosprawnych potrzebujących pomocy i opieki. Wynika to z prawa osób niepeł-
nosprawnych i potrzebujących do normalnego funkcjonowania w społeczności 
danego kraju związkowego. Związki komunalne wyższego rzędu realizują zadania 
na podstawie wytycznych, jakie są udzielane przez kraje związkowe i federację 
zgodnie z krajowymi ustawami o pomocy młodzieży oraz w ramach wydatków 
na inwestycje i dalszy rozwój struktur opieki społecznej zgodnie z ustawą 
o ubezpieczeniach opiekuńczych. Ponadto realizuje zadania z zakresu prawa 
o niepełnosprawności, prawa o odszkodowaniach socjalnych oraz prawa pomocy 
społecznej. Głównym celem funkcjonowania związków komunalnych wyższego 
rzędu w obszarze polityki społecznej, w tym bezpieczeństwa socjalnego, jest 
pomoc w integracji osób niepełnosprawnych z pozostałą częścią społeczeństwa. 
Wyznaczone do tego celu poszczególne wydziały i urzędy podejmują decyzje – 
biorąc pod uwagę podporządkowanie pomocy społecznej – czy ponosić koszty 
półstacjonarnego lub pełnostacjonarnego leczenia szpitalnego, jak też koszty 
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 opieki ambulatoryjnej, analizując każdy przypadek indywidualnie. Ponadto związ-
ki komunalne wyższego rzędu wspierają funkcjonowanie zakładów i warsztatów 
zatrudniających osoby niepełnosprawne jako placówki opieki dziennej. Ponadto 
związki komunalne wyższego rzędu zajmują się rozpatrywaniem wniosków 
o nostryfikowanie dyplomów potwierdzających zdobyte poza granicami Republiki 
Federalnej Niemiec wykształcenie medyczne [Vogelsang, Lübking, Ulbrich 2005: 
297-304; Hörster 2007: 901-934].

Drugim szczególnym obszarem, w którym realizowane są przez związki 
komunalne wyższego rzędu zadania z tego zakresu, jest pomoc i promocja dzieci, 
młodzieży i rodziny. Związki wspierają organizacje pomocy dla młodzieży i nie-
zależne podmioty świadczące usługi dla młodzieży na poziomie ponadlokalnym 
oraz wspierają dalszy rozwój pomocy dla dzieci i młodzieży na terenie krajów 
związkowych, w których funkcjonują. Ponadto związki komunalne wyższego 
rzędu zatwierdzają działania powołanych do tego celu instytucji w zakresie spe-
cjalnych działań i projektów mających na celu rozwój infrastruktury technicznej 
placówek opieki dziennej nad dziećmi, fundusze na poprawę możliwości edu-
kacyjnych w placówkach opieki dziennej nad dziećmi oraz dotacje na budowę, 
remont, naprawę i modernizację placówek opieki dziennej nad dziećmi oraz 
wyposażenie tych placówek. Oprócz tego związki komunalne wyższego rzędu 
wspierają i zatwierdzają środki finansowe dla ośrodków i instytucji doradczych 
oraz indywidualne projekty i inne środki dla rodzin [Vogelsang, Lübking, Ulbrich 
2005: 297-304; Hörster 2007: 901-934].

Jakie zatem kryteria decydują o wykonywaniu zadań przez gminy, powiaty 
i związki komunalne wyższego rzędu, o ich rozgraniczeniu? Są trzy zasady 
podziału zadań na poszczególne szczeble: regionalna, pierwszeństwa i subsydiar-
ności. Pierwszym kryterium jest zasada regionalna, na podstawie której adminis-
tracja może działać jedynie na obszarze, do którego ma dostęp. W przypadku 
gminy i powiatu nie ma to większego znaczenia, ponieważ obszary powiatu 
i gminy pokrywają się ze sobą. Drugim jest zasada pierwszeństwa, zgodnie 
z którą pierwszy dostęp do realizowanych zadań warunkuje kompetencję do ich 
realizacji. Nie jest to jednak czysto formalne kryterium rozgraniczające zadania, 
a tym samym nieodnoszące właściwego skutku prawnego. Natomiast zgodnie 
z trzecim kryterium – zasadą pomocniczości – wyższe szczeble komunalne 
przejmują realizację zadań wtedy, gdy niższe szczeble nie są w stanie prawidłowo 
ich realizować [Vogelsang, Lübking, Ulbrich 2005: 59].

Sprawą rozgraniczenia zadań pomiędzy gminy i powiaty oraz związki komu-
nalne wyższego rzędu zajmował się również Federalny Trybunał Konstytucyjny. 
Znamienne są tutaj szczególnie dwa orzeczenia. Jedno z 23 listopada 1988 r. 
w sprawie gminy Rastede, a drugie z 5 grudnia 2002 r. w sprawie związku ko-
mu  nalnego wyższego rzędu – Związku Lippe.
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Uzasadniając postanowienie z 23 listopada 1988 r. Federalny Trybunał Kon-
stytucyjny stwierdził, że w art. 28 ust. 2 w zdaniu pierwszym Ustawy Zasadniczej 
zawarta jest gwarancja konstytucyjna dla samorządu terytorialnego zawierająca 
się w sposobie rozpatrywania spraw lokalnej społeczności oraz kompetencji 
gminnych w tym zakresie. Federalny Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że 
gmina ma prawo zajmować się wszystkimi sprawami lokalnej społeczności na 
własną odpowiedzialność w ramach przepisów prawnych. Trybunał podkreślił, 
że dotyczy to tylko spraw, które nie zostały przekazane do wykonania innym 
podmiotom administracji publicznej. W zdaniu pierwszym art. 28 ust. 2 Ustawa 
Zasadnicza zawiera również zasadę przydziału zadań na rzecz lokalnej spo-
łeczności przynależnych gminie. Musi ona być uwzględniana zarówno przez 
prawodawcę federalnego, jak i prawodawców krajów związkowych. Zasady te 
obowiązują zarówno w stosunku do gmin należących do powiatu, jak też i samych 
powiatów. Gwarancja samorządności musi przybrać odpowiednią formę prawną. 
Każdy z wymienionych ustawodawców może w określonych przypadkach odebrać 
zadania na rzecz lokalnych społeczności przyznane wcześniej gminie i przekazać 
je wyższej strukturze do realizacji. Federalny Trybunał Konstytucyjny uznał, że 
może to nastąpić w sytuacji wystąpienia wspólnego interesu, a w szczególności 
w warunkach braku zapewnienia przez gminę możliwości prawidłowej realiza-
cji zadania oraz jeżeli podstawy do odebrania zadania są na tyle istotne, że są 
ważniejsze niż konstytucyjna zasada podziału zadań.

Proces odbierania zadań gminom nie może prowadzić do dekompozycji 
samorządności gminnej. Jest to bariera, poza którą żaden z ustawodawców, ani 
federalny, ani też kraju związkowego, nie może się posunąć. Obie władze ustawo-
dawcze nie tylko są ograniczone do przyjęcia instytucji samorządu terytorialnego 
w jego tradycyjnej formie, ale również mają prawo dołożyć dodatkowe zadania 
w formie zlecenia lub delegowania zgodnie z regulacjami konstytucyjnymi. Tym 
samym władze te nadają samorządowi terytorialnemu zdefiniowaną i trwałą pozy-
cję – stałego i podstawowego elementu ustroju demokratycznego. Fakt ten musi 
zostać uwzględniony w regulacjach ustawodawczych niższego rzędu. Sprawami 
społeczności lokalnej, jak podkreślił Trybunał, są te potrzeby i sprawy, które są 
głęboko wpisane w danej społeczności lokalnej lub są nią swoiście zdetermi-
nowane. Tym samym są to zbiorowe interesy członków społeczności lokalnej, 
dotyczące jej istnienia oraz życia ludzi w zbiorowości [BverfGE5 79, 128]. 

Natomiast uzasadnienie postanowienia Federalnego Trybunału Konstytu-
cyjnego z 5 grudnia 2002 r. w sprawie związku komunalnego wyższego rzędu 
Związku Lippe (Lippeverband) to kwintesencja zagadnień definicyjnych samo-
rządu terytorialnego w RFN. Postanowienie to potwierdziło to, co w praktyce 

5 BVverfGE – Bundesverfassungsgericht (Federalny Trybunał Konstytucyjny).
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istniało od wielu dziesiątków lat. Sens tego postanowienia sprowadza się do 
stwierdzenia, że art. 20 ust. 2 Ustawy Zasadniczej dopuszcza istnienie nie tylko 
bezpośredniej władzy państwowej, ale i władzy szczebli samorządu terytorialnego 
posiadających pełną legitymizację obywatelską. Umożliwia także powstanie 
takiej instytucji władzy, która nie posiada pełnej demokratycznej legitymizacji 
w drodze wyborów dokonanych przez obywateli. Oznacza to, że na mocy prawa 
jest możliwe powstanie specjalnych form samorządności terytorialnej w celu 
realizacji określonych zadań publicznych. Warunkiem koniecznym do spełnienia 
w tym przypadku jest zachowanie przez obywateli prawa do samostanowienia. 
Spełnienie tego warunku jest również niezbędne do tego, aby działania o charak-
terze decyzyjnym organów innych form samorządności terytorialnej mogły być 
wiążące. W świetle tego postanowienia zarówno obowiązki, jak i uprawnienia 
organów związków komunalnych wyższego rzędu przed wejściem w życie zostaną 
przedłożone zainteresowanym społecznościom do akceptacji. Oprócz tego przes-
trzeganie tych regulacji przez odnośne organy władzy związków komunalnych 
wyższego rzędu będzie podlegało nadzorowi urzędów, które pełną legitymację do 
sprawowania władzy uzyskały poprzez demokratyczne wybory dokonane przez 
społeczeństwo [BVerfGE 107, 59].

4. Zakończenie

W toku prowadzonych badań udało się dowieść obu hipotez. Pierwsza z nich 
znajduje swoje uzasadnienie. Realizacja polityki społecznej w Niemczech, 
w tym również zadań z zakresu bezpieczeństwa socjalnego, prowadzona jest na 
podstawie jednolitych ogólnoniemieckich podstaw prawnych. Rozporządzenia 
wykonawcze do nich ustanawiają poszczególne kraje związkowe. Każdy z nich 
posiada własną specyfikę samorządową opartą na historii i tradycji. Ustanowie-
nie ogólnoniemieckich przepisów polityki socjalnej nie doprowadziło do zmian 
w zakresie kształtowania struktur samorządowych w poszczególnych krajach 
związkowych. Utrzymały one różnorodność w tym zakresie. 

W toku badań udało się dowieść również drugiej hipotezy mówiącej, że im 
więcej podmiotów samorządowych realizuje zadania z zakresu polityki spo-
łecznej, tym lepsze jest poczucie bezpieczeństwa socjalnego w społeczeństwie 
niemieckim. Mnogość podmiotów realizujących zadania w tym zakresie nie 
powoduje sporów kompetencyjnych między nimi. Z całą pewnością wpływ na tak 
intensywną realizację polityki społecznej przez wiele podmiotów samorządności 
terytorialnej miały doświadczenia historyczne, z których wnioski znajdujemy 
w Ustawie Zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec, a zwłaszcza w art. 20 
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ust. 1, który stanowi, że Republika Federalna Niemiec jest demokratycznym 
i socjalnym państwem federalnym. Zasada państwa demokratycznego i socjalnego 
została również powtórzona w kluczowym dla samorządu terytorialnego w art. 8, 
konkretnie w ust. 1. 

Ważne w tym kontekście i oddające sedno sprawy są dwa stwierdzenia Zbig-
niewa A. Maciąga, który konstatuje: 

Przyjęcie w ustawie zasadniczej w artykule 20 ust. 1 i 28 ust 1 zasady państwa socjalnego 
nie mogło pozostawać bez znaczenia dla interpretacji wielu przepisów prawnych, zwłaszcza 
umieszczonych w rozdziale poświęconym prawom podstawowym. I chociaż z samej zasady nie 
wynikały wprost żadne prawa podmiotowe, to jednak nadawała ona zupełnie inny sens zarówno 
wyrażonym w konstytucji wartościom i zadaniom państwa, jak i prawom jednostki. Inaczej 
z pewnością rozumiane będzie postanowienie o godności osoby ludzkiej, jej nienaruszalności, 
poszanowaniu i ochronie przez władze bez zapisu zasady państwa socjalnego, a inaczej, jeśli 
taka zasada w tekście konstytucji zostaje umieszczona [...] W końcu bez realizacji państwa 
socjalnego, bez odpowiedniego reagowania na zawsze istniejącą i nigdzie i nigdy do końca 
nie rozwiązaną kwestię socjalną, bez określonego systemu subsydiarnej pomocy, jaką jest 
najwyższa wspólnota państwowa, może dojść, jak dowodzi doświadczenie historyczne, do 
takiego zaostrzenia konfliktów społecznych, że mogą one zagrozić, a nawet całkowicie znisz-
czyć nie tylko instytucje państwa prawnego, ale i demokrację [Maciąg 1998: 427-428, 443].

Kwestie te legły zatem u podstaw Republiki Federalnej Niemiec. Były one 
obecne w momencie jej powstania i kształtowania. Regulacje te znajdują swoje 
odbicie również w konstytucjach krajów związkowych. Przyjęcie zasady państwa 
socjalnego uchroniło Niemcy od konfliktów wewnętrznych na tym tle. Społeczeń-
stwo niemieckie jest obecnie przyzwyczajone do demokracji, samorządu teryto-
rialnego i tego, w jaki sposób państwo niemieckie ze wszystkimi instytucjami 
poprzez kraje związkowe, związki komunalne wyższego rzędu, powiaty, miasta 
na prawach powiatu i gminy realizuje zadania z obszaru polityki społecznej. Dziś 
społeczeństwo niemieckie ma poczucie bezpieczeństwa socjalnego, a zdobycze 
w tym zakresie mogą być wzorcem do naśladowania.
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Social Security as Element of Social Policy  
of Local Government in Germany

Summary. Local government in Germany is one of the most important segments of the public 
administration and can be actually considered its foundation. It has broad constitutional guarantee 
and equally broad autonomy. These are not only municipalities, municipal unions and districts 
in Bavaria with full democratic legitimacy based on the vote of the citizens that are eligible for 
self-governance, but also the entities which do not have such democratic legitimacy. Those include 
special forms of territorial self-government, i.e. higher-profile municipal unions. One of the tasks 
executed by local authorities in Germany is social policy. Based on long-term activities in the area 
of social policy, local authorities satisfy the needs of residents and solve social problems. Social 
matters were the foundation of the Federal Republic of Germany which is a federal democratic 
welfare state. Adopting the principle of the welfare state has in this respect saved Germany from 
many disputes. In the past, in Germany, which had to deal with many social problems as the 
notions of dignity and human freedom were interpreted quite freely, this was the cause of both 
internal conflicts and two world wars. Today, the German society has a sense of social security 
and the nation’s achievements in this area can serve as a model to follow.

Keywords: social security, social policy, local government, Germany, district (county), higher-profile 
municipal union, special-purpose association, children, youth, elderly persosn, sick persons, disabled 
persons
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Streszczenie. Artykuł ukazuje zagrożenie operacjami informacyjno-psychologicznymi jako pod-
stawowy element prowadzenia walki informacyjnej. W tekście stawiana jest teza, że katalog 
prowadzonych wrogich działań staje się głównym narzędziem prowadzonej obecnie geopolityki 
i będzie zyskiwał na znaczeniu. Autor wskazuje służby specjalne jako fizycznego wykonawcę 
działań i ukazuje bezpośrednie zagrożenia dla Polski ze strony Federacji Rosyjskiej. Walka infor-
macyjna, operacje informacyjno-psychologiczne i zarządzanie refleksyjne mają niebagatelny wpływ 
na bezpieczeństwo informacyjne państwa, a przez to na żywotne interesy Rzeczpospolitej Polskiej. 

Słowa kluczowe: walka informacyjna, operacje informacyjne, operacje psychologiczne, operacje 
informacyjno-psychologiczne, psychologia operacyjna, zarządzanie refleksyjne

1. Wprowadzenie

Niniejsze opracowanie jest próbą wskazania powiązań pomiędzy procesami komuni-
kowania [por. Grochowski 2015: 46], perswazją [por. Kubicka, Kołodziejczyk 2007: 
63-64], a klasyczną cybernetyką [por. Harrel 2015: 26] jako procesem sterowania 
społecznego. Artykuł ukazuje, jakie zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa [por. 
Liedel 2008: 19] mogą nieść operacje informacyjne, operacje psychologiczne 
oraz operacje informacyjno-psychologiczne. Mocno interdyscyplinarny charakter 
zagadnienia [por. Chodubski 2011: 46] wymaga zastosowania wiedzy nie tylko 
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z wiodących tutaj nauk o obronności i nauk o bezpieczeństwie, ale także ze 
wspierających i uzupełniających je psychologii, socjologii, politologii, prawa oraz 
innych nauk i dziedzin [por. Zieliński 2012: 24]. Na potrzeby tekstu założono, 
że operacje informacyjno-psychologiczne, stanowiące składową walki informa-
cyjnej, będącej elementem szerokiego wachlarza zagrożeń asymetrycznych, są 
znacznym zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa. Przyjęto także priorytet 
służb specjalnych w działaniach defensywnych i ofensywnych na tym polu. 
W artykule postawiono pytania: co spowodowało i zdeterminowało tak wysoki 
poziom zagrożenia ze strony walki informacyjnej, jaki jest katalog zagrożeń 
oraz jakie kroki państwo jako instytucja może podjąć w celu przeciwdziałania 
zagrożeniom i ku lepszej ochronie własnych struktur oraz obywateli.

2. Nowa rzeczywistość

Koniec XX w. i wejście w wiek XXI kojarzy się głównie z nową wizją świata, 
opartą na dalszym rozwoju cywilizacyjnym, wynikającą z dominacji Europy, 
utrzymania globalnego pokoju mimo wielu konfrontacyjnych okresów i postaw 
od zakończenia II wojny światowej. Pierwszym, skrajnie negatywnym symbolem 
tych czasów, stała się kolejna, IV fala terroryzmu [Noga 2016]. Należy przez nią 
rozumieć nie masowość zdarzeń, a pojęcie falowości terroryzmu [Noga 2016]. 
Dobitnym, wizualnym jej symbolem stały się ataki na wieże World Trade Center. 

Powyższe skojarzenia straciły na znaczeniu przez wydarzenia na Ukrainie. 
Począwszy od modus operandi przy aneksji Krymu [por. Kaszuba, Minkina 
2016: 99] – stały się one nowym symbolem i portalem do nowej geopolitycznej 
rzeczywistości oraz związanych z nią zagrożeń, z których większość europejskich 
elit (i społeczeństw) nie zdawała sobie sprawy. 

Zaistniała sytuacja sprokurowała pojawienie się kontrowersyjnego pojęcia 
i koncepcji wojny hybrydowej [por. Kaszuba, Minkina 2016: 99], które to okreś-
lenie używane jest również w oficjalnych dokumentach i opracowaniach NATO. 
Już Sowieci praktykowali działania sprowadzające ośrodki studiów i analiz prze-
ciwnika na niewłaściwe tory [Golicyn 2007: 5], a wiele teorii wskazuje właśnie na 
to, że owa koncepcja przyszła ze Wschodu. Wykorzystując odpowiednie zabiegi, 
zaszczepiono to pojęcie, zarzucając Zachodowi wcześniejsze stosowanie wojny 
hybrydowej wobec Rosji. Co ciekawe, w Rosji była to koncepcja tzw. wojny 
nowej generacji, opisywana m.in. w resortowych wydawnictwach w 2013 r. [Woj-
nowski 2015a: 13]. Koncepcję tę Zachód zauważył dopiero przy okazji kryzysu 
ukraińskiego, chrzcząc ją terminem wojny hybrydowej [Wojnowski 2015a: 13]. 
Tym samym otwarte pozostaje pytanie, czy pojęcia owej wojny hybrydowej 
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Zachód nie zafundował sobie sam, ku uciesze rosyjskich służb. Pojęcie to stało 
się narzędziem walki informacyjnej [Wojnowski 2015b: 19], paradoksalnie przez 
Zachód zapomnianym, choć przecież pierwotnie użyte zostało przez Amerykanów 
wobec kryzysu na linii Izrael – Hezbollah w 2006 r. [Wojnowski 2015b: 8].

Zadziwiające jest też, że dopiero konflikt w XXI w. przypomniał Zachodowi 
takie zestawienie form, technik i środków prowadzenia walki. Przeoczono opisaną 
także, jako techniki manipulacji i sterowania społeczeństwem, teorię zarządzania 
refleksyjnego Władimira Lefewra z lat 60. XX w. [Wojnowski 2015c: 11-12] 

Marcin Kossek w swych wypowiedziach zauważa jednak, że zarządzanie re-
fleksyjne może być sztucznie wykreowanym pojęciem, ponieważ w moskiewskich 
ośrodkach naukowych i badawczych ono nie funkcjonuje. Pokrywać się za to 
może z programowaniem neurolingwistycznym znanym jako NLP oraz coachin-
giem. Według niego pojęcie to może być nową nazwą i koncepcją wynikającą 
z brutalnych doświadczeń i badań na psach rosyjskiego noblisty Iwana Pawłowa 
z lat 20. XX w., a dotyczących warunkowania klasycznego i instrumentalnego. 
Pawłow wspierał swymi badaniami sowieckie służby specjalne. 

Nie do końca jasna sytuacja pojęcia zarządzania refleksyjnego wymaga 
dogłębnych analiz naukowych, gdyż rozmywa obraz działania służb rosyjskich 
w tym aspekcie, a jest zapewne celowym działaniem ukierunkowanym na „za-
daniowanie” ośrodków analitycznych nieprzyjaciela. 

Chaos definicyjno-pojęciowy powoduje także, że zarówno specjaliści, a za 
nimi również dziennikarze mylą i spłaszczają podstawowe pojęcia. W interpre-
tacyjnym nieładzie Zachód popełnia błąd pojmowania przeciwnika przez własny 
pryzmat i wartości. Przykładem niech będzie zestawianie tak różnych klasyków, 
jak Carl von Clausevitz i Sun Tzu. Interesujące, że po II wojnie światowej 
brytyjskie służby wywiadowcze przepowiadały koniec teorii tego pierwszego 
oraz że Kreml będzie prowadził agresywną politykę, wykorzystując informacje 
wywiadowcze, szantaż, propagandę oraz dywersję ideologiczną i polityczną” 
[Brzeski 2014: 16-17]. Forma „zimnej wojny” doprowadziła również do pow-
stania teorii wojen czwartej generacji, czyli konfliktów niskiej intensywności, 
w tym z wykorzystaniem terroryzmu [Brzeski 2014: 17]. 

Rosjanie, wprowadzając Doktrynę wojenną Federacji Rosyjskiej (z 2000 r.), 
podkreślili potrzebę działań defensywnych i ofensywnych w przestrzeni informa-
cyjnej, zauważając także ich psychologiczny charakter [Darczewska 2016: 8]. Tym 
samym dochodzi tutaj do pewnego ważnego przełamania czy przewartościowania, 
gdyż na całość zagadnienia walki informacyjnej należy spojrzeć z punktu widzenia 
psychologii. Tylko odpowiednia wiedza, poparta także innymi naukami, poprzez 
interdyscyplinarne podejście pozwoli na osiągnięcie przez instytucje państwowe, 
a dokładniej organy bezpieczeństwa, satysfakcjonującego poziomu bezpieczeństwa 
państwa, wobec oczywistych zagrożeń z równie oczywistego kierunku. 
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3. Polskie realia

W polskiej rzeczywistości pojawia się Doktryna bezpieczeństwa informacyjnego 
RP (z lipca 2015 r.) [Biuro Bezpieczeństwa Narodowego 2015], która niestety 
jest nadal tylko projektem, ale podejmuje próbę przyjęcia ważnych definicji, 
pojęć i terminów, m.in. bezpieczeństwa informacyjnego państwa czy komunikacji 
strategicznej. W nawiązaniu do tematu artykułu pojawiają się także następujące 
definicje [Brzeski 2014: 4]:

Operacje informacyjne (walka informacyjna) – czynności polegające na oddziaływaniu 
na informacje i/lub systemy informacyjne w celu kształtowania i przejmowania procesów 
decyzyjnych przeciwnika (zautomatyzowanych oraz z udziałem czynnika ludzkiego), przy 
jednoczesnej ochronie własnych procesów decyzyjnych; w wymiarze wojskowym także 
działalność mająca na celu wywarcie pożądanego wpływu na wolę, rozumienie i zdolności 
przeciwników, potencjalnych przeciwników lub innych stron konfliktu, wspierających cele 
danej misji; w operacjach informacyjnych można wyróżnić działania ofensywne i defensywne:  

– do działań ofensywnych należy zaliczyć: operacje psychologiczne, pozorację, destrukcję, 
walkę elektroniczną, atak informatyczny, działania z zakresu komunikacji społecznej, 

– do działań defensywnych należy zaliczyć: bezpieczeństwo informacyjne, osłonę, dzia-
łania kontrpropagandowe, działania kontrwywiadowcze, walkę elektroniczną, informacyjne 
działania specjalne. 

Operacje psychologiczne – operacje mające na celu wpływanie na emocje, motywacje, 
obiektywne rozumowanie, a ostatecznie zachowanie rządów państw obcych, organizacji, grup 
i osób będących celami tych operacji, tak aby osiągnąć efekt w postaci wzmocnienia lub 
nakłonienia do zachowań korzystnych dla realizacji własnych interesów. Mogą być wykorzys-
tywane zarówno w czasie pokoju (klęsk żywiołowych, stanów kryzysowych i alarmowych), 
jak i podczas wojny.

Inżynieria społeczna – zespół metod i środków celowego manipulowania społeczeństwem. 
Propaganda, dezinformacja – rozpowszechnianie zmanipulowanych lub sfabrykowanych 
informacji (albo kombinacji jednych i drugich) w celu skłonienia ich odbiorców do określo-
nych zachowań korzystnych dla dezinformującego lub też w celu odwrócenia ich uwagi od 
faktycznie zaistniałych wydarzeń. 

Manipulacja informacja – wykorzystanie prawdziwych informacji, ale w taki sposób, żeby 
wywołać fałszywe implikacje, np. drogą pomijania niektórych, istotnych, ale niewygodnych 
informacji lub poprzez taki dobór informacji, żeby budziły fałszywe skojarzenia. 

Trollowanie (trolling) – antyspołeczne zachowanie charakterystyczne dla internetowych 
grup, forów dyskusyjnych, czatów i sieci społecznościowych, polegające na zamierzonym 
wpływaniu na innych użytkowników w celu ich ośmieszenia lub obrażenia poprzez wysyłanie 
napastliwych, kontrowersyjnych, często nieprawdziwych przekazów.

Niestety powyższe założenia definicyjne budzą wiele pytań i wątpliwości, 
a błędne założenia mogą mieć negatywny wpływ na jakość podejmowanych 
działań: czy operacje informacyjne są tożsame z walką informacyjną [por. 
Aleksandrowicz 2016: 130-131], czy operacje psychologiczne to element tylko 
działań ofensywnych operacji informacyjnych [por. Modrzejewski 2015: 3], czy 



 Operacje informacyjno-psychologiczne jako zagrożenie bezpieczeństwa państwa 261

właściwe jest zerojedynkowe rozdzielenie obu typów operacji, czy nie powinno 
się wprowadzić trzeciej kategorii czyli operacji informacyjno-psychologicznych 
[por. Wojnowski 2015c: 15-16], czy definicja inżynierii społecznej nie określa 
czasem cybernetyki (społecznej), dlaczego tak odległe pojęcia jak propaganda 
i dezinformacja traktowane są tożsamo, czy nie pomylono dezinformacji z ma-
nipulacją, dlaczego w trollingu pomięto ważny element celowości i formy ataku, 
a skupiono się na typowo aspołecznych aspektach? Oczywiście wymienione 
pytania wynikają tylko z ogólnej lektury, ale dobitnie wskazują, jak wiele jest 
w projekcie do dopracowania. 

Wspomniano powyżej także o trzeciej kategorii operacji, tj. o operacjach 
informacyjno-psychologicznych jako hybrydzie operacji informacyjnych i psy-
chologicznych [Wojnowski 2015c]. Ta rosyjska koncepcja wydaje się dość sen-
sowna. Kossek wprowadza też zamiennie pojęcie psychologii operacyjnej bądź 
psychologicznych operacji specjalnych [Kossek 2016]. Celem takich operacji nie 
muszą być całe społeczeństwa, niemałe przecież, jak np. polskie, ale tzw. grupy 
kluczowe [Volkoff 1999: 111].

4. Katalog zagrożeń

Niezależnie od tego, jaki ostatecznie zostanie przyjęty podział operacji, podsta-
wowy katalog zagrożeń dla bezpieczeństwa informacyjnego pozostaje ten sam 
[Aleksandrowicz 2016: 120]: 

– brak dostępu do informacji (pustka informacyjna),
– nadmiar informacji (szum informacyjny),
– dostęp do informacji fałszywej i dezinformacji,
– brak ochrony własnych zasobów informacyjnych,
– brak kontroli nad własnymi kanałami informacyjnymi.
Podstawowe zagrożenia bezpieczeństwa informacyjnego w innym ujęciu 

[Bączek 2005: 85]:
– nieuprawnione ujawnienia informacji, które mogą nosić charakter pomył-

kowy, polityczny lub komercyjny (sprzedaż informacji),
– naruszenia przez władze praw obywatelskich (ograniczanie jawności życia 

publicznego, naruszenia prywatności),
– asymetria w międzynarodowej wymianie informacji (nierównoprawna wy-

miana pomiędzy sojusznikami),
– działalność grup świadomie manipulujących przekazem informacji (np. sekty), 
– niekontrolowany rozwój technologii bioinformatycznych (np. w postaci 

uzyskania zdolności manipulacji procesami zachodzącymi w ludzkim mózgu), 
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– przestępczość komputerowa, 
– cyberterroryzm,
– walka informacyjna, 
– zagrożenia asymetryczne,
– szpiegostwo.
Bardzo ciekawe jest zestawienie zagrożeń informacyjnych związanych 

z funkcjonowaniem w cyberprzestrzeni (projekt doktryny) [Aleksandrowicz 
2016: 122]:

– dezinformacja, trolling, wroga propaganda zakłócające realizację istotnych 
zadań administracji publicznej oraz sektora prywatnego,

– ataki powodujące zakłócenia funkcjonowania sieci teleinformatycznych 
w sektorach i instytucjach o podwyższonym stopniu wrażliwości, w tym two-
rzących infrastrukturę krytyczną, 

– istnienie technologicznych luk, które dają szansę, także niezauważonej, 
ingerencji w treści portali internetowych oraz wpływania na zdolności do dzia-
łania w cyberprzestrzeni. 

Projekt omawia także zagrożenia w przestrzeni medialnej [Aleksandrowicz 
2016: 122]:

– monopolizacja rynku informacyjnego i jego poszczególnych struktur oraz 
niekontrolowany rozwój rynku informacyjnego media masowe mogą być narzę-
dziem dezinformacji, 

– przejmowanie lub finansowanie mediów przez podmioty nieprzychylne 
lub wrogie Polsce, 

– pojawienie się w przestrzeni informacyjnej mediów propagujących idee 
sprzeczne z interesem narodowym, 

– aktywne uczestnictwo przeciwnika w polskich mediach społecznościo-
wych – propagowanie idei sprzecznych z interesem narodowym, 

– nieświadome, niezamierzone powielanie przekazu informacyjnego sprzecz-
nego z interesem narodowym przez użytkowników mediów społecznościowych 
lub media masowe. 

Samo pojęcie walki informacyjnej wynika bezpośrednio z klasycznej cy-
bernetyki (obecnie: społecznej lub socjocybernetyki) [Kossecki 1997: 2]‚ jest 
to szczególny przypadek procesu sterowania społecznego, którego celem jest 
niszczenie przeciwnika za pomocą informacji. Mimo że pojęcie pojawiło pod 
koniec XX w. w efekcie rewolucji informacyjnej, to funkcjonowało od wie-
ków, chociażby w warsztacie służb wywiadowczych (i kontrwywiadowczych) 
[Liedel, Piasecka, Aleksandrowicz 2012: 15]. Informacja, a za nią walka in-
formacyjna, stała się także narzędziem w ręku terrorystów [Aleksandrowicz  
2015: 42-44].
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5. Obrona i ochrona

Mając rozpoznany katalog zagrożeń, można dokonać realizacji założeń doty-
czących ochrony i obrony przed nimi. Patrząc bardzo krytycznie, trzeba nies-
tety przyznać, że większość literatury i fachowców w swych wypowiedziach 
wskazuje sensowne pomysły na zapewnienie bezpieczeństwa, błędnie jednak 
sugerując je jednostce, a nie organom państwa. W dzisiejszym świecie, w na-
tłoku informacji – czyli omawianym wcześniej szumie informacyjnym, jako 
jednym z zagrożeń bezpieczeństwa informacyjnego – przeciętny obywatel nie 
jest w stanie się rozeznać, gdyż nie ma czasu i/lub chęci na weryfikowanie 
bombardujących go hurtowo informacji. Poprawna weryfikacja informacji musi 
polegać na sprawdzeniu źródła i autora przywoływanych materiałów, detali, dat, 
czytaniu między wierszami, wymaga więc umiejętności analitycznych. Jak widać, 
to na instytucjach państwowych winien spoczywać taki obowiązek, bo tylko one 
są w stanie tego sprawnie dokonać. 

Na dzień dzisiejszy należy przyjąć i zaufać, że polskie służby specjalne 
monitorują zagrożenia, dokonują ich analizy, analiz ryzyka, analiz strategicznych, 
dokonują modelowania i symulacji procesów, planowania scenariuszowego [No-
wakowska-Krystman i in. 2015: 20], wraz z mapowaniem i opracowywaniem 
odpowiednich algorytmów. 

6. Wnioski końcowe 

Zdaniem autora niniejszego opracowania, najważniejsze jest powołanie między-
resortowego zespołu (bądź rozbudowa i przekształcenie zespołu wyłączonego ze 
struktur Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Centrum Antyterrorystycznego) 
zajmującego się zagrożeniami asymetrycznymi. Zespół taki m.in. prowadziłby 
serwis internetowy (oraz profile społecznościowe), gdzie znalazłyby się (wybrane) 
ujawnione przypadki i elementy prowadzonych przeciwko polskim interesom 
operacji informacyjno-psychologicznych. W celu właściwego dostarczenia infor-
macji do weryfikacji należałoby stworzyć skryptozakładki do przeglądarek inter-
netowych, tak by w prosty sposób każdy obywatel mógł zgłosić i zweryfikować 
swoje wątpliwości co do treści w Internecie. Preferowana byłaby współpraca 
z producentami przeglądarek oraz bezpośrednio z firmą Microsoft. Na stronach 
instytucji państwowych powinny pojawić się także widgety wyświetlające naj-
ważniejsze informacje z opisanego serwisu. Wskazana byłaby także aplikacja 
na urządzenia przenośne, na wzór aplikacji Regionalnego Systemu Ostrzegania. 
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Ponadto zacieśnienie współpracy w trójkącie obywatel – służby specjalne – 
ośrodki akademickie, poprzez np. szkolenia czy warsztaty, w znaczny sposób 
podniosłyby społeczną świadomość zagrożeń oraz właściwego i preferowanego 
reagowania na nie.

Bezsprzecznie to służby specjalne, cywilne i wojskowe, bez sztywnego 
podziału na wywiad i kontrwywiad, a jako służby typu intelligence, mają prio-
rytet związany z działaniami defensywnymi i ofensywnymi w zakresie walki 
informacyjnej, niezależnie od czasu i sfery [por. Dudzik 2016: 33-42]. Kossecki 
co prawda wskazuje wprost wywiad jako wyspecjalizowaną służbę prowadzącą 
walkę informacyjną, a kontrwywiad jako służbę zwalczającą działania obcego 
wywiadu [Kossecki 1997: 2], jednakże w dzisiejszych czasach te różnice zacierają 
się, tak między służbami, jak i charakterem działań.

Rozważania na temat walki informacyjnej, w tym operacji informacyjno-
-psychologicznych, powinny stać się przyczynkiem do prawdziwej dyskusji, tak 
na poziomie służb i instytucji odpowiedzialnych za zabezpieczenie żywotnych 
interesów państwa, jak i na specjalistycznym poziomie akademickim. Zarówno 
na uczelniach resortowych, jak i prywatnych, gdzie najczęściej odnajdują się 
w swej nowej rzeczywistości byli funkcjonariusze i żołnierze, często o niemałym 
potencjale i kompetencjach. 

Zadziwiać może – mimo wszystko – skromność i rozdrobnienie fachowej 
literatury, nie tylko polskiej, ale i zachodniej, zwłaszcza w stosunku do literatury 
traktującej o innych zagrożeniach asymetrycznych. Owszem, może to wynikać 
z faktu, że tematyka jest mocno interdyscyplinarna oraz że pewne zagadnienia, 
wiedzę i umiejętności organy bezpieczeństwa państwa chcą jak najdłużej zatrzy-
mać dla siebie. Tak było z siłami i służbami specjalnymi, z antyterroryzmem (nie 
mylić z kontrterroryzmem), wywiadem i kontrwywiadem. Obecnie opracowań 
polskich jest coraz więcej, ale i tak nie tyle, ile na Zachodzie. Niektórzy pod-
noszą, że dobrym obyczajem i warunkiem demokracji jest otwarcie warsztatu 
służb na rynek cywilny, tak by mógł on ich specyfikę zrozumieć i rozwiać swe 
wątpliwości. Niekonieczne trzeba się z tym zgadzać, jednakże faktem jest, że 
stricte naukowo zagadnienie walki informacyjnej jest obecnie w tym miejscu, 
gdzie znajdowało się dobrych parę lat temu. 
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Information-Psychological Operations  
as Threat to State Security

Summary. The article presents the threat of information-psychological operations as the key 
element of information warfare. It’s based on the thesis that the portfolio of hostile operations is 
becoming the main tool in the current geopolitics and its significance will continue to increase. The 
author indicates the secret service as the party physically executing these operations and points to 
the Russian Federation as direct threat to Poland. Information warfare, information-psychological 
operations and reflexive control significantly influence the state’s information security and conse-
quently Poland’s vested interests.

Keywords: information warfare, information operations, psychological operations, information-psy - 
chological operations, operational psychology, reflexive control



Chorzowskie Studia Polityczne
Nr 15 rok 2018

Monika Szynol
Uniwersytet Śląski w Katowicach 

Wydział Nauk Społecznych
orcid.org/0000-0003-4811-6304

e-mail: monika.szynol@us.edu.pl
tel. 32 359 21 31 

Lider wśród światowych donatorów.  
Współpraca rozwojowa Unii Europejskiej  
w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku

Streszczenie. Celem niniejszego artykułu jest analiza kondycji współpracy rozwojowej realizowa-
nej przez Unię Europejską w pierwszej i drugiej dekadzie XXI w. Niezbędne w tym kontekście 
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utrudniającą osiągnięcie konsensusu w kwestiach rozwojowych, trudności z wypełnianiem podjętych 
wcześniej zobowiązań i kontrowersje dotyczące spójności polityki rozwojowej. 
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1. Wstęp

Współpraca z krajami rozwijającymi się znajdowała się w sferze zainteresowań 
państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) już od momentu powołania 
do życia pierwszych Wspólnot Europejskich (WE). Istotne znaczenie w tym 
kontekście miał chociażby fakt, że wśród państw założycielskich dominowały 
mocarstwa kolonialne, identyfikujące swoje interesy polityczne, gospodarcze 
i społeczne w rozmaitych regionach na całym świecie [Bagiński 2009: 41-45]. 
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Uwaga poświęcana państwom rozwijającym się doprowadziła do sformali-
zowania relacji pomiędzy nimi a Wspólnotami. Kwestie te uregulowane zostały 
najpierw konwencjami z Yaoundé (z 1963 i 1969 r.), a następnie konwencjami 
z Lomé (z 1975, 1980, 1985 i 1990 r.), które wśród narzędzi realizacji swoich 
postanowień wymieniały m.in. działania rozwojowe. Nowy wiek rozpoczął się 
jednak od zmiany zewnętrznych uwarunkowań świadczenia współpracy roz-
wojowej – podjęcia w 2000 r. globalnych zobowiązań w ramach Milenijnych 
Celów Rozwoju (Millenial Development Goals, MDGs), a strategie podejmowane 
w związku z tym na forum Unii Europejskiej umożliwiły organizacji umocnienie 
się w kolejnych latach na pozycji lidera wśród światowych darczyńców. 

Celem niniejszego artykułu jest analiza kondycji współpracy rozwojowej 
realizowanej przez Unię Europejską w pierwszej i drugiej dekadzie XXI w. 
Niezbędne w tym kontekście było zatem scharakteryzowanie ram formalnopraw-
nych unijnej współpracy na rzecz rozwoju oraz związanych z nią porozumień 
i dokumentów strategicznych wydawanych we wskazanym okresie. Za nie mniej 
istotne uznano zweryfikowanie zainteresowania wybranych instytucji i organów 
UE tą dziedziną oraz nakreślenie chociażby części problemów, z którymi unijna 
polityka musi mierzyć się współcześnie. Do najważniejszych z nich zaliczono: 
różnorodność państw członkowskich, utrudniającą osiągnięcie konsensusu wokół 
kwestii rozwojowych, trudności z wypełnianiem podjętych wcześniej zobowiązań 
i kontrowersje dotyczące spójności polityki rozwojowej. 

Zauważyć należy, że poszczególne zagadnienia zostały rozpatrzone, opierając 
się m.in. na metodzie analizy i krytyki źródeł oraz piśmiennictwa, metodzie 
analizy treści, metodzie analizy dyskursu publicznego oraz metodach ilościowych 
(statystycznych). 

2. Ramy formalnoprawne  
unijnej współpracy na rzecz rozwoju

Polityka rozwojowa ugrupowania uzyskała swoje umocowanie formalnoprawne 
dopiero dzięki Traktatowi o Unii Europejskiej1 (TUE), zawartemu w Maastricht 
w 1992 r., w którym wskazano, że działalność Wspólnoty obejmuje m.in. politykę 
w dziedzinie współpracy na rzecz rozwoju. Znajdujący się wówczas w tytule XVII 
art. 130u stwierdzał, że polityka Wspólnoty w tej sferze stanowi uzupełnienie 
polityk realizowanych przez poszczególne państwa członkowskie, wspierając 
trwały rozwój gospodarczy i społeczny państw rozwijających się (szczególnie 
tych, które są najmniej uprzywilejowane), harmonijne i stopniowe włączanie 

1 Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), OJ C 202, 7.06.2016: 1-388.
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tychże krajów w gospodarkę światową oraz walkę z ubóstwem w tych państwach. 
Działania Wspólnoty winny przyczyniać się do osiągania ogólnego celu rozwoju, 
wzmacniania demokracji i zasady państwa prawnego, a także umacniania po-
szanowania praw człowieka i podstawowych wolności. Co więcej – uznano, że 
priorytety te będą uwzględniane również w przypadku realizacji innych polityk, 
wpływających na państwa rozwijające się. 

Podkreślono, że polityki w zakresie współpracy rozwojowej powinny być przez 
ugrupowanie oraz państwa członkowskie koordynowane, a programy pomocowe – 
konsultowane (m.in. w ramach organizacji międzynarodowych czy w trakcie 
międzynarodowych konferencji). Zastrzeżono możliwość podejmowania działań 
wspólnych oraz przyczynianie się państw do realizacji unijnych programów pomo-
cy. Ponadto wskazano, że środki potrzebne do osiągnięcia postawionych celów, np. 
w postaci wieloletnich programów, przyjmuje Rada, z kolei Komisja podejmować 
może wszelkie inicjatywy wspierające koordynację polityk i programów.

Wspólnota i państwa członkowskie potwierdziły także aktualność zobowią-
zań i celów, które podjęte zostały w tym zakresie przez Organizację Narodów 
Zjednoczonych oraz inne organizacje międzynarodowe, deklarując współpracę 
tak z nimi, jak i z państwami trzecimi (w ramach swych odpowiednich kompe-
tencji, m.in. na podstawie wynegocjowanych umów). Jednocześnie zaznaczono, 
że postanowienia traktatowe „nie mają wpływu na współpracę z krajami Afryki, 
Karaibów i Pacyfiku w ramach konwencji AKP-EWG”2.

W żaden sposób przełomowe dla unijnej współpracy na rzecz rozwoju nie 
okazały się kolejne traktaty reformujące – podpisany w Amsterdamie w 1997 r. 
oraz w Nicei w 2001 r. Pewne zmiany (choć niewielkie) dla tej dziedziny współ-
pracy przewidywał natomiast – ostatecznie odrzucony – Traktat ustanawiający 
Konstytucję dla Europy, podpisany w 2004 r. 

W „unijnej konstytucji” współpraca rozwojowa znalazła się w części trzeciej 
aktu („Polityki i funkcjonowanie Unii”), tytule piątym („Działania zewnętrzne 
Unii”) i rozdziale czwartym („Współpraca z państwami trzecimi i pomoc humani-
tarna”), stanowiąc jego pierwszą sekcję (przed współpracą gospodarczą, finansową 
i techniczną z państwami trzecimi oraz pomocą humanitarną). W art. III-316 
wskazano, że działania rozwojowe realizowane są w zgodzie z zasadami oraz ce-
lami zewnętrznych działań UE, a polityka unijna i polityki państw członkowskich 
w tejże dziedzinie stanowią dla siebie uzupełnienie oraz wzajemne wzmocnienie. 
Stwierdzono wprost, że „Głównym celem polityki Unii w tej dziedzinie jest 
zmniejszenie, a docelowo likwidacja ubóstwa”3, co stanowiło istotną zmianę 

2 Title XVII, article 130u – 130y. Treaty on European Union, OJ C 191, 29.07.1992: 1-112.
3 Art. III-316. Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy, https://europa.eu/european-

-union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_establishing_a_constitution_for_europe_pl.pdf [dostęp: 
30.11.2018].
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w dotychczasowej strukturze priorytetów prowadzonej przez Unię współpracy 
rozwojowej oraz korespondowało z globalnie podejmowanymi zobowiązaniami 
w tej dziedzinie, m.in. przez ustanowienie Milenijnych Celów Rozwoju. Kolejna 
ze zmian była wynikiem zaproponowania przez traktat nowych instrumentów 
do realizowania kompetencji Unii – środki niezbędne do realizowania polityki 
rozwojowej (w tym wieloletnie programy współpracy z państwami rozwijającymi 
się lub programy tematyczne) ustanawiane miały być już nie przez samą Radę, 
a przez ustawy europejskie i europejskie ustawy ramowe. Ponadto podkreślo-
no dążenie do zwiększania komplementarności oraz skuteczności działań, co 
umożliwić powinno wcześniej wymieniane koordynowanie polityk Unii i państw 
członkowskich w tym zakresie, konsultowanie inicjatyw czy realizowanie wspól-
nych działań. Pozostałe postanowienia (dotyczące m.in. współpracy z państwami 
trzecimi czy innymi organizacjami międzynarodowymi) nie różniły się co do 
zasady od tych, które wprowadził do życia traktat z roku 19924.

Obowiązujący obecnie w Unii Europejskiej porządek prawny wyznacza 
jednak kolejny z aktów reformujących, podpisany w 2007 r. w Lizbonie. Traktat 
usankcjonował przede wszystkim dualizm polityki rozwojowej, stwierdzając 
w art. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), że „W dziedzinach 
współpracy na rzecz rozwoju i pomocy humanitarnej Unia ma kompetencje do 
prowadzenia działań i wspólnej polityki, jednakże wykonywanie tych kompe-
tencji nie może doprowadzić do uniemożliwienia Państwom Członkowskim 
wykonywania ich kompetencji”5. Rozdział ten widoczny był już od początku 
istnienia Wspólnot Europejskich (wspólnotowe programy pomocowe realizo-
wane były często niezależnie od programów krajowych) [Bagiński 2009: 45], 
co z jednej strony utrudniało osiągnięcie spójności działań oraz ograniczało ich 
skuteczność, lecz z drugiej – pozwoliło organizacji i jej państwom członkowskim 
stać się w XXI w. największym (przynajmniej statystycznie) donatorem działań 
rozwojowych na świecie. 

Zgodnie ze skonsolidowaną wersją Traktatu o funkcjonowaniu UE zagad-
nienia związane z polityką rozwojową zawarte zostały w jego części piątej 
(„Działania zewnętrzne Unii”), tytule trzecim („Współpraca z państwami trzecimi 
i pomoc humanitarna”) i rozdziale pierwszym („Współpraca na rzecz rozwoju”), 
w art. 208-211. Aktualne postanowienia są wypadkową zapisów zawartych 
w Traktacie z Maastricht oraz propozycji Konstytucji dla Europy. 

4 Art. III-316 – art. III-318. Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy, https://europa.eu/
european-union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_establishing_a_constitution_for_europe_pl.pdf 
[dostęp: 30.11.2018].

5 Art. 4. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), OJ C 202, 
7.06.2016: 1-388.
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W Traktacie z Lizbony, podobnie jak w Konstytucji dla Europy, określo-
no główny cel współpracy na rzecz rozwoju jako zmniejszanie, a docelowo 
likwidację ubóstwa. Powtórzono przy tym, że: wszelkie działania w tej sferze 
odpowiadają zasadom6 i celom unijnych działań zewnętrznych7; polityka unijna 
i polityki państw członkowskich w tej dziedzinie wzajemnie się uzupełniają 
i umacniają; cele współpracy rozwojowej brane są pod uwagę także przy re-
alizowaniu innych polityk, mogących wpływać na kraje rozwijające się; strony 
szanują zobowiązania i biorą pod uwagę cele, które sformułowano na forum 
ONZ czy innych organizacji międzynarodowych. 

Zmiana w stosunku do postanowień dokumentu z 1992 r. dotyczyła przyjmo-
wania środków, które są niezbędne w kontekście realizowania polityki rozwojowej 
(np. poprzez wieloletnie programy współpracy z państwami rozwijającymi się 
lub przez programy tematyczne). Traktat z Lizbony ustalił, że jest to kompe-
tencja Parlamentu Europejskiego i Rady, które korzystają ze zwykłej procedury 
ustawodawczej. Ponadto – podobnie jak przed wejściem w życie tegoż aktu, 
choć już korzystając z pełnej osobowości prawnej – postawione cele mogą być 
realizowane przez Unię na podstawie umów zawieranych z państwami trzecimi 
lub innymi międzynarodowymi organizacjami. Nie jest to również sprzeczne 
z możliwością przystępowania do umów przez państwa członkowskie. Reali-
zację środków oddziałujących na rzecz współpracy rozwojowej wspomaga (na 
warunkach, które przewiduje jego statut) także Europejski Bank Inwestycyjny (to 
zresztą powtórzenie zapisu, który zawarty został już w Traktacie z Maastricht). 

6 „1. Działania Unii na arenie międzynarodowej oparte są na zasadach, które leżą u podstaw 
jej utworzenia, rozwoju i rozszerzania oraz które zamierza wspierać na świecie: demokracji, 
państwa prawnego, powszechności i niepodzielności praw człowieka i podstawowych wolności, 
poszanowania godności ludzkiej, zasad równości i solidarności oraz poszanowania zasad Karty 
Narodów Zjednoczonych oraz prawa międzynarodowego”. Zob. art. 21. Traktat o Unii Europejskiej 
(wersja skonsolidowana), OJ C 202, 7.06.2016: 1-388.

7 Wśród celów działań zewnętrznych Unii Europejskiej znajdują się: a) ochrona swoich 
wartości, podstawowych interesów, bezpieczeństwa, niezależności i integralności; b) umacnianie 
i wsparcie demokracji, państwa prawnego, praw człowieka i zasad prawa międzynarodowego; 
c) utrzymanie pokoju, zapobieganie konfliktom i umacnianie bezpieczeństwa międzynarodowego 
(w zgodzie z celami i zasadami Karty Narodów Zjednoczonych, zasadami Aktu końcowego 
z Helsinek, celami Karty Paryskiej); d) wsparcie trwałego rozwoju gospodarczego, społecznego 
i środowiskowego państw rozwijających się, uznanie za cel nadrzędny zlikwidowania ubóstwa; 
e) zachęcanie wszystkich państw do integracji w ramach światowej gospodarki, m.in. poprzez 
stopniowe znoszenie ograniczeń w międzynarodowym handlu; f) przyczynianie się do opracowania 
międzynarodowych środków na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska i zrównoważonego 
zarządzania globalnymi zasobami naturalnymi (celem zapewnienia trwałego rozwoju); g) niesienie 
pomocy narodom, państwom i regionom dotkniętym klęskami żywiołowymi albo katastrofami 
spowodowanymi przez człowieka; h) wsparcie systemu międzynarodowego opartego na intensyw-
niejszej wielostronnej współpracy oraz na dobrych rządach na poziomie światowym. Zob. art. 21. 
Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), OJ C 202, 07.06.2016: 1-388.
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Kwestie koordynacji polityk w zakresie współpracy rozwojowej, wzajemnego 
konsultowania programów pomocowych (także na innych forach międzyna-
rodowych), podejmowania wspólnych działań czy wspierania przez państwa 
członkowskie realizacji unijnych inicjatyw ujęte zostały w ten sam sposób, jak 
w akcie z 1992 r., przy podkreśleniu dążeń do zwiększania komplementarności 
i skuteczności działań, proponowanej przez Konstytucję dla Europy. Podkreślono 
ponownie, że wszelkie użyteczne inicjatywy wspierające koordynację działań 
podejmować może Komisja, a także to, że „w zakresie swoich odpowiednich 
kompetencji” tak Unia, jak i poszczególne jej państwa członkowskie kooperują 
z innymi krajami czy organizacjami międzynarodowymi. 

Co istotne, Traktat z Lizbony nie wspominał już o konwencji AKP. Wskazy-
wał zaś, że „bez uszczerbku dla innych postanowień traktatów, w szczególności 
postanowień artykułów 208-211” Unia realizuje działania także w dziedzinie 
współpracy gospodarczej, finansowej oraz technicznej z krajami trzecimi innymi 
niż państwa rozwijające się, a „działania te są spójne z polityką Unii na rzecz 
rozwoju”8. Unia Europejska jest też aktywna w sferze świadczenia pomocy 
humanitarnej, rozumianej jako działania mające na celu „niesienie doraźnej 
pomocy i opieki dla ludności w państwach trzecich, która stała się ofiarą klęsk 
żywiołowych lub katastrof spowodowanych przez człowieka, oraz jej ochronę, 
w celu sprostania potrzebom humanitarnym wynikającym z różnych sytuacji”9. 

3. Polityka rozwojowa Unii Europejskiej  
w porozumieniach i dokumentach strategicznych  
w XXI wieku

Oprócz postanowień traktatowych, uwagę zwrócić warto także na inne porozu-
mienia i akty, które określały i wiązały (a w niektórych przypadkach – w dalszym 
ciągu określają i wiążą) unijną współpracę na rzecz rozwoju. W tym kontekście 
pierwszym dokumentem o charakterze strategicznym było wspólne stanowisko 
Rady i Komisji Europejskiej na temat wspólnotowej polityki rozwojowej, które 
przyjęte zostało 10 listopada 2000 r. Wyznaczyło ono nie tylko zasady i cele 
realizowanej przez Wspólnotę współpracy, ale także jej środki i metody. Za 
priorytet uznano redukcję, a finalnie – likwidację, ubóstwa, opierając wszelkie 
działania na zasadzie zrównoważonego, sprawiedliwego i partycypacyjnego 

8 Art. 212. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), OJ C 202, 
7.06.2016: 1-388.

9 Art. 214. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), OJ C 202, 
7.06.2016: 1-388.
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rozwoju, z uwzględnieniem promowania praw człowieka, demokracji, prawo-
rządności oraz good governance. Postanowiono skupić się na mniejszej liczbie 
obszarów tematycznych: powiązaniach między handlem i rozwojem, integracji 
i współpracy regionalnej, wsparciu polityk makroekonomicznych i promocji 
sprawiedliwego dostępu do usług społecznych, transporcie, bezpieczeństwie 
żywnościowym i zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich oraz budowaniu 
zdolności instytucjonalnych. Skuteczność działań oraz ich koordynację pomiędzy 
państwami członkowskimi a Wspólnotą wesprzeć miały opracowane strategie 
pomocy względem poszczególnych krajów rozwijających się i regionów [2304th 
Council Meeting... 2000]. 

Trudności w realizacji wspomnianej strategii (będącej wszakże deklaracją 
jedynie dwóch unijnych instytucji) oraz m.in. znaczne rozszerzenie grupy państw 
członkowskich UE (w 2004 r.), doprowadziły do zaprezentowania w 2005 r. Kon-
sensusu europejskiego w sprawie rozwoju. Ten szeroko konsultowany dokument 
przedstawiał cele, zasady oraz środki i metody realizacji współpracy na rzecz 
rozwoju10 w dwóch wymiarach: unijnym (Wspólnot Europejskich i państw człon-
kowskich) oraz wspólnotowym (instytucji i organów WE). Konsensus wskazał, 
że to „Polityka rozwojowa stanowi trzon stosunków UE z wszystkimi krajami 
rozwijającymi się” [Konsensus europejski... ], a dziedzina ta jest kompetencją 
wspólną organizacji i jej państw członkowskich, niemniej działania wspólno-
towe są komplementarne wobec polityk, które realizują poszczególne kraje 
(także opierając się na innych, wielostronnych uzgodnieniach). Mimo dalszego 
potwierdzania realizacyjnego dualizmu tej dziedziny odniesiono się do kwestii 
nadrzędnych, takich jak konieczność osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju 
czy podjęcia wspólnych zobowiązań finansowych, które określono na poziomie 
0,56% DNB w 2010 r. oraz 0,7% DNB w 2015 r. (wydawanego na działania 
rozwojowe przez państwa członkowskie). Zwiększanie zasobów finansowych 
uznano za środek do podnoszenia skuteczności, spójności oraz skali tej polityki 
[Konsensus europejski]. Przedstawienie w 2005 r. wspólnej wizji prowadzenia 
współpracy rozwojowej z pewnością uznać należy za krok we właściwym 
kierunku, oddziałujący na poziom koherencji działań między poszczególnymi 

10 Ustalono m.in., że polityka ta powinna opierać się na zasadach odpowiedzialności, part-
nerstwa, pogłębionego dialogu politycznego, udziału społeczeństwa obywatelskiego, równości płci 
oraz zapobiegania niestabilności krajów. Wspólnota zadeklarowała także zróżnicowane podejście 
do realizacji współpracy rozwojowej, skoncentrowane na spełnianiu potrzeb państw partnerskich, 
oraz skupienie się na następujących obszarach tematycznych: 1) handel i integracja regionalna, 
2) środowisko i zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi, 3) infrastruktura, komunikacja 
i transport, 4) woda i energia, 5) rozwój obszarów wiejskich, zagospodarowanie przestrzenne, 
rolnictwo i bezpieczeństwo żywności, 6) rządy, demokracja, prawa człowieka i wsparcie reform 
gospodarczych i instytucjonalnych, 7) zapobieganie konfliktom i destabilizacji państw, 8) rozwój 
człowieka oraz 9) spójność społeczna i zatrudnienie [Konsensus europejski...].
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państwami członkowskimi a organizacją, koncentrując jednocześnie strony na 
zwiększaniu swojego wkładu w realizację międzynarodowej (oenzetowskiej) 
agendy rozwoju [Holland, Doidge 2012: 246; Faia 2012: 224].

Biorąc pod uwagę zmianę uwarunkowań dla świadczenia działań rozwo-
jowych w połowie drugiej dekady XXI w., w tym przede wszystkim rewizję 
globalnych zobowiązań [Komunikat Komisji 2015; Rada Europejska 2015], za 
słuszną uznać należy również decyzję o zaktualizowaniu unijnego konsensusu 
w tej sprawie. W trakcie prac pojawiały się opinie (formułowane głównie przez 
środowiska pozarządowe), że unijne instytucje zgodzą się na mniej ambitną i zdy-
wersyfikowaną formę współpracy rozwojowej, ze względu na koncentrację na 
innych kwestiach (bezpieczeństwie, walce z terroryzmem, migracjach), połączoną 
ze wzrostem znaczenia ruchów ksenofobicznych i skrajnie prawicowych w pań-
stwach członkowskich oraz zainteresowaniem Komisji przede wszystkim wzros-
tem gospodarczym. Wyrażane obawy dotyczyły również tego, jaki wkład we 
współpracę na rzecz rozwoju dostarczy sektor prywatny [CARE International 
2016]. Nowy konsensus europejski w sprawie rozwoju przyjęty został w 2017 r. 
i przeorientował nieco podejście do unijnej współpracy rozwojowej. Potwier-
dzono, co prawda, że jej głównym celem jest zredukowanie oraz zlikwidowanie 
światowego ubóstwa, jednak za nie mniej ważne uznano osiągniecie zrówno-
ważonego rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego. Wobec tego 
wśród kluczowych zagadnień konsensusu wymieniono (analogicznie do Agendy 
2030): ludzi (people), planetę (planet), dobrobyt (prosperity), pokój (peace) oraz 
partnerstwo (partnership). Strategia zapowiedziała m.in. wzmocnienie współpracy 
na rzecz osiągnięcia wskazanych celów (pomiędzy instytucjami i organami Unii, 
państwami członkowskimi, innymi organizacjami międzynarodowymi oraz kra-
jami rozwijającymi się), dostosowanie działań do potrzeb i możliwości państw 
partnerskich oraz wykorzystanie większej liczby narzędzi w realizacji zadań 
(wynikających nie tylko z tradycyjnego pojmowania współpracy rozwojowej). 
Czynniki te (jak założono) będą skutkować zwiększeniem skuteczności polityki 
rozwojowej UE oraz jej spójności, przy podtrzymaniu aktualności zobowiązania 
finansowego w wysokości 0,7% nakładów [Wspólne oświadczenie 2017]. Zapre-
zentowana strategia nie rozwiała jednak wcześniej wspomnianych wątpliwości 
dotyczących przywiązania UE do świadczenia działań rozwojowych w końcu 
drugiej dekady XXI w. [zob. np. Boesman 2017]. 

Wskazać także warto, że istotną rolę w unijnej współpracy na rzecz rozwoju 
odgrywa – zawarta w 2000 r., jako następczyni konwencji z Lomé z 1975 r. – 
umowa z Kotonu, która reguluje stosunki organizacji z krajami Afryki, Karaibów 
i Pacyfiku (AKP). Celem głównym porozumienia (tworzącego partnerstwo Unii 
Europejskiej z 79 państwami rozwijającymi się, spośród których 48 to kraje 
Afryki Subsaharyjskiej) ustanowiono redukcję i likwidację ubóstwa na obszarze 
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AKP. Do priorytetów zaliczono również promocję i wsparcie zrównoważonego 
rozwoju oraz integrację państw z gospodarką światową. Doprowadzić do tego 
powinna nie tylko współpraca rozwojowa, ale również gospodarczo-handlowa 
oraz polityczna11. Umowa została zawarta na 20 lat i wygaśnie w 2020 r. Mimo 
niejednoznacznej oceny efektów jej obowiązywania [Kugiel, Wnukowski 2015: 
17-36; Barbiere 2018], w końcu drugiej dekady XXI w. trwają dyskusje [por. 
European Commission 2015a; Kaleidos Research for Ready for Change Con-
sortium 2016; EU-ACP Relations 2018; Adetula 2018] oraz negocjacje na temat 
kształtu nowego porozumienia12. 

Przypomnieć należy też, że polityka rozwojowa wspomniana została przez 
wydaną w 2003 r. Europejską strategię bezpieczeństwa jako jeden z instrumentów, 
pozwalających zapobiegać istniejącym i potencjalnym zagrożeniom. Wskazano 
wówczas: „Polityki handlowe i rozwoju również mogą być silnymi narzędziami 
do propagowania reform. Jako największe na świecie źródło oficjalnej pomocy 
i największy podmiot handlowy świata, Unia Europejska i jej państwa człon-
kowskie zajmują dobrą pozycję w dążeniu do tych celów” [A Secure Europe... 
2003: 10]. W kolejnym dokumencie tej rangi – Globalnej strategii na rzecz 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej z 2016 r. – również 
dostrzeżono rolę współpracy rozwojowej pośród innych narzędzi WPZiB UE. 
Jednocześnie zapowiedziano, że „polityka rozwoju stanie się bardziej elastyczna 
i dostosowana do naszych priorytetów strategicznych […] Nadszedł też czas, 
aby rozważyć zmniejszenie liczby instrumentów, by wzmocnić naszą spójność 
i elastyczność, przy jednoczesnym zwiększeniu całkowitej kwoty przeznaczonej 
na rozwój” [Shared Vision... 2016: 48]. 

Co istotne, wszelkie dokumenty wydawane przez instytucje i organy Unii 
Europejskiej w zakresie polityki rozwojowej, a także realizowane w XXI w. 
przez to ugrupowanie działania korespondują z globalnymi agendami współpracy 
na rzecz rozwoju. Najistotniejszymi punktami odniesienia w tym kontekście są 
zobowiązania podejmowane w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych: 
przyjęte w 2000 r. Milenijne Cele Rozwoju13 oraz zatwierdzone w 2015 r. Cele 
Zrównoważonego Rozwoju (Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030)14. 

11 Partnership agreement between the members of the African, Caribbean and Pacific Group 
of States of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, 
signed in Cotonou on 23 June 2000 – Protocols – Final Act – Declarations, OJ L 317, 15.12.2000: 
0003-0353.

12 Zob. więcej: Umowa z Kotonu, www.consilium.europa.eu/pl/policies/cotonou-agreement 
[30.11.2018].

13 Zob. więcej: Milenijne Cele Rozwoju, www.unic.un.org.pl/cele.php [dostęp: 30.11.2018].
14 Zob. więcej: Cele Zrównoważonego Rozwoju, www.un.org.pl/agenda-2030-rezolucja 

[dostęp: 30.11.2018].
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4. Wybrane instytucje Unii Europejskiej  
wobec współpracy na rzecz rozwoju w XXI wieku

Współpraca na rzecz rozwoju nie stanowiła dominującego obszaru zainteresowa-
nia Rady Europejskiej w pierwszej dekadzie XXI w., dziedzina ta nie stała się 
również priorytetem dla Rady w drugiej dekadzie tego wieku. Ta kwestia wzmian-
kowana była przede wszystkim przy okazji postanowień dotyczących realizacji 
innych polityk i strategii w ramach unijnych struktur – dla przykładu w 2005 r. 
potwierdzono, że „Unia Europejska nadal będzie uwzględniać cele współpracy 
w zakresie rozwoju we wszystkich realizowanych politykach, które mogą doty-
czyć krajów rozwijających się” [Rada Europejska 2005]. W kolejnych latach prio-
rytety rozwojowe wspominano w szczególności w kontekście zrównoważonego 
rozwoju, polityki klimatycznej oraz azylu i migracji, choć należy odnotować, że 
ze względu na to ostatnie zagadnienie istotnie wzrosło znaczenie problematyki 
współpracy w drugiej dekadzie XXI w. Choć już w 2004 r. Rada stwierdzała, że 
„Polityki, które łączą migrację, współpracę na rzecz rozwoju i pomoc humanitarną 
powinny być spójne oraz być opracowywane w duchu partnerstwa i dialogu 
z krajami i regionami pochodzenia [migrantów – M.Sz.]” [Rada Europejska 
2004b], to dopiero kryzys uchodźczo-migracyjny z połowy dekady uwydatnił rolę 
współpracy na rzecz rozwoju w zapobieganiu m.in. wielkim (głównie nielegal-
nym) przepływom migracyjnym oraz przeciwdziałaniu ich konsekwencjom [Rada 
Europejska 2016; Rada Europejska 2018a]. Niejednokrotnie Rada potwierdzała 
także aktualność zobowiązań podjętych przez UE oraz poszczególne państwa 
członkowskie na innych forach międzynarodowych. Zazwyczaj odnoszono się 
do globalnych porozumień zawieranych w ramach ONZ – dotyczących głównie 
kwestii finansowych [European Council 2001] i planowania wieloletniego [Rada 
Europejska 2004c; Rada Europejska 2008], WTO – m.in. w odniesieniu do prowa-
dzonych negocjacji, oraz G20 – w zakresie projektowania strategicznych działań 
na rzecz rozwoju [Rada Europejska 2011]. Ponadto, charakteryzując stosunki 
zewnętrzne UE, Rada relatywnie często przypominała o konieczności wzmożenia 
wysiłków w dziedzinie współpracy rozwojowej na rzecz Afryki [Rada Europej-
ska 2004a; Rada Europejska 2006; Rada Europejska 2014; Rada Europejska  
2018b]. 

Nieco częściej (w ciągu ostatnich dwóch dekad) kwestie związane ze współ-
pracą na rzecz rozwoju podejmowane były przez Radę Unii Europejskiej, 
chociażby ze względu na częstotliwość posiedzeń Rady ds. zagranicznych. Dla 
przykładu: w drugiej dekadzie XXI w. tematyka ta – podobnie jak w przypad-
ku Rady Europejskiej – pojawiała się m.in. w kontekście realizowania innych 
unijnych polityk, zwłaszcza w dziedzinie handlu światowego, klimatu i migracji 
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[Rada Unii Europejskiej 2015d; Rada Unii Europejskiej 2017c]. Rada relatywnie 
często zajmowała się także poszczególnymi kierunkami prowadzonych przez UE 
działań zewnętrznych, swoje zainteresowanie skupiając m.in. na realizowanej 
na tych obszarach współpracy rozwojowej – uwagę zwracano na partnerstwo 
z Afryką [Rada Unii Europejskiej 2015a; Rada Unii Europejskiej 2016b; Rada 
Unii Europejskiej 2017a], relacje z państwami CELAC [Rada Unii Europejskiej 
2016a; Rada Unii Europejskiej 2018] oraz (szerzej) stosunki UE-AKP [Rada 
Unii Europejskiej 2015c; Council of the European Union 2018]. Istotny jest 
fakt, że uwaga Rady poświęcona została również programowaniu globalnej 
współpracy na rzecz rozwoju, tzw. agendzie post-2015 (także w odniesieniu do 
prezentowania spójnego, unijnego stanowiska w tej sprawie na forum ONZ) 
[Rada Unii Europejskiej 2014; Rada Europejska 2015] oraz Europejskiemu 
konsensusowi w sprawie rozwoju [Rada Unii Europejskiej 2015b; Rada Unii 
Europejskiej 2017b]. 

Co ciekawe – mimo zwiększenia przez Traktat z Lizbony uprawnień w tej 
dziedzinie – niewielkie zaangażowanie we współpracę rozwojową prezentował 
dotychczas Parlament Europejski [Delputte, Verschaeve 2015: 50]. Aktywność 
PE w tej dziedzinie skoncentrowana jest w Komisji Rozwoju oraz Komisji 
Spraw Zagranicznych, które zajmują się przede wszystkim nadzorem i kontrolą 
realizowanych przez UE działań. Wspomnieć należy też o kompetencjach pra-
wodawczych Parlamentu (warto zaryzykować stwierdzenie, że pozostają one 
nie w pełni wykorzystywane15) oraz o istotnej roli tego organu (wespół z Radą) 
w procedurze przyjmowania wieloletnich ram finansowych, co może oddziaływać 
na wysokość budżetu przeznaczanego na unijną politykę rozwojową [Cichos 
2016: 129-133].

Analizując aktywność tych instytucji w dziedzinie polityki rozwojowej UE 
w XXI w., warto zwrócić uwagę na kilka kwestii. Po pierwsze – nieporównanie 
częściej zajmują się one sprawami wewnętrznymi Unii Europejskiej niż jej poli-
tyką zewnętrzną. Jest to szczególnie widoczne w drugiej dekadzie XXI w., kiedy 
to organizacja podejmuje przede wszystkim rozliczne próby rozwiązywania 
konfliktów i kryzysów, które jej dosięgły, oraz wypracowania kompleksowej 
koncepcji dalszego (własnego) rozwoju16. Po drugie – nawet w polityce zewnętrz-
nej UE współpraca na rzecz rozwoju nie stanowi priorytetu, o czym świadczyć 
może częstsze zajmowanie się unijnych instytucji bieżącymi wydarzeniami 
międzynarodowymi (szczególnie konfliktami zbrojnymi) czy relacjami organizacji 

15 Por. Wydarzenia. Parlament Europejski – Komisje, Rozwój (DEVE), www.europarl.europa.
eu/committees/pl/deve/events-hearings.html [dostęp: 30.11.2018].

16 Więcej na ten temat np.: Kryzysy w procesie integracji europejskiej i sposoby ich przezwy-
ciężania [Wojtaszczyk, Nadolska (red.) 2015]; Kryzysy w Unii Europejskiej w drugiej dekadzie 
XXI wieku. Uwarunkowania – przebieg – implikacje [Kubin, Stolarczyk (red.) 2018].
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z państwami wysoko rozwiniętymi, a nie zagadnieniami związanymi z polityką 
rozwojową. Po trzecie – osłabienie wewnętrznej spoistości Unii negatywnie 
wpływa na budowę jej globalnego soft power, którego (paradoksalnie – biorąc 
pod uwagę wskazane niewielkie zainteresowanie instytucji tą dziedziną) istotnym 
elementem jest właśnie wkład w międzynarodową współpracę na rzecz rozwoju. 
Z drugiej jednak strony warto podkreślić, że unijna polityka rozwojowa przede 
wszystkim wspiera globalną – uzgodnioną na forum ONZ – agendę, zaakcep-
towaną także przez państwa członkowskie UE. Wobec tego niewielka dynamika 
w tej sferze wynikać może z szerszego konsensusu wokół kwestii rozwojowych 
oraz braku kontrowersji i sprzeczności na tym tle pomiędzy poszczególnymi 
państwami Unii. 

Wobec powyższego, znacznie większą aktywność w dziedzinie współpracy 
rozwojowej odnotować należy w odniesieniu do Komisji Europejskiej, chociaż 
niewiele miejsca polityka ta zajęła w wystąpieniu Jean-Claude’a Junckera, 
który w 2014 r. prezentował swoje priorytety na kolejną kadencję KE. Planując 
umocnienie pozycji UE na arenie międzynarodowej, nowy przewodniczący zapo-
wiadał, że środki wykorzystywane do zewnętrznych działań muszą być łączone 
skuteczniej. Jak wskazywał: „Instrumenty w postaci polityki handlowej, pomocy 
rozwojowej, naszego wkładu w prace międzynarodowych instytucji finansowych 
i naszej polityki sąsiedztwa powinny zostać połączone, a ich uruchamianie po-
winno odbywać się według jednych i tych samych zasad” [Juncker 2014: 11]. 
Niemniej zaangażowanie Komisji wynika m.in. z traktatowego umożliwienia jej 
podjęcia wszelkich inicjatyw wspierających koordynację polityk rozwojowych 
UE i poszczególnych państw członkowskich17. Komisja działa w tej sferze 
przede wszystkim poprzez komisarza i Dyrekcję Generalną ds. Współpracy 
Międzynarodowej i Rozwoju (Directorate-General for International Cooperation 
and Development, DG DEVCO), ale także przez Wysokiego Przedstawiciela UE 
do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. Unijną politykę rozwojową 
de facto projektuje wspomniana Dyrekcja Generalna, zarządzając również reali-
zacją wspólnych działań – jest ona odpowiedzialna za tę dziedzinę w szerszych 
ramach współpracy międzynarodowej, dostosowując ją do zmieniających się 
potrzeb krajów partnerskich. Zajmuje się ona nie tylko formułowaniem tejże 
polityki, ale także polityk sektorowych w odniesieniu do redukcji ubóstwa na 
świecie, zapewniania zrównoważonego rozwoju ekonomicznego, społecznego 
i środowiskowego oraz promowania i wspierania pokoju i bezpieczeństwa, 
demokracji, rządów prawa, dobrego rządzenia i poszanowania praw człowieka. 
Sprzyja to skuteczniejszej koordynacji współpracy na rzecz rozwoju (tak pomię-

17 Art. 210. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), OJ C 202, 
7.06.2016: 1-388.
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dzy organizacją i jej państwami członkowskimi, jak i innymi instytucjami oraz 
organami UE) oraz spójności unijnej polityki rozwojowej z jej innymi politykami 
wewnętrznymi i zewnętrznymi. Ponadto – zgodnie z „odświeżonym” w 2018 r. 
dokumentem strategicznym, charakteryzującym misję Dyrekcji – jej zadaniami 
są m.in. również: prowadzenie dialogu o rozwoju z pozaunijnymi donatorami 
współpracy, wschodzącymi gospodarkami i pozostałymi organizacjami między-
narodowymi oraz planowanie finansowe (w tym implementacja zewnętrznych 
instrumentów finansowych) [European Commission 2018: 4-5]. Instytucję tę 
od pozostałych odróżnia przede wszystkim jej wykonawczy (i sprawczy) cha-
rakter. Należy zatem stwierdzić, że to właśnie Komisja Europejska odgrywa 
najważniejszą rolę w kształtowaniu i wdrażaniu unijnej współpracy na rzecz 
rozwoju. Szczególnie w drugiej dekadzie XXI w. – podczas gdy inne organy 
UE pochłonięte zostały sprawami wewnętrznymi, praca DG DEVCO pozwala 
Unii Europejskiej w dalszym ciągu na odgrywanie roli największego światowego 
donatora współpracy rozwojowej.

5. Wybrane problemy unijnej polityki rozwojowej  
w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku

Relatywnie sporadyczna obecność tego zagadnienia w publicznej debacie toczonej 
na forum Unii Europejskiej (tak w ramach funkcjonowania jej instytucji i wyda-
wanych przez nie dokumentów oficjalnych, jak i pośród państw członkowskich) 
w XXI w. nie oznacza, że unijna współpraca na rzecz rozwoju we wskazanym 
okresie nie musiała mierzyć się z różnego rodzaju szansami i wyzwaniami. 
Wynikały one przede wszystkim ze zmiany uwarunkowań – wewnętrznych 
i zewnętrznych – świadczenia działań rozwojowych. Do wew nętrznych wyz-
naczników zaliczyć można przede wszystkim w pierwszej dekadzie – powięk-
szenie grona państw członkowskich Unii i jej przekształcenia  traktatowe, zaś 
w drugiej – kryzysy i konflikty pomiędzy poszczególnymi krajami, będące w czę-
ści reakcją na modyfikację zewnętrznych uwarunkowań polityki  rozwojowej. 
Wśród nich wymienić natomiast należy wydarzenia i zjawiska o szerszej niż 
unijna skali (jak międzynarodowy kryzys finansowo-gospodarczy z przełomu 
pierwszej i drugiej dekady), nowe tendencje ewolucji środowiska między-
narodowego (skutkujące m.in. zwiększeniem zaangażowania we współpracę 
rozwojową tzw. mocarstw wschodzących) czy przekształcenia globalnych zo-
bowiązań w zakresie rozwoju (najpierw Milenijne Cele Rozwoju, następnie  
Agenda 2030). 
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Wobec wskazanych zmian, Unia Europejska oraz jej współpraca na rzecz 
rozwoju musiały mierzyć się z rozlicznymi dylematami, dotyczącymi cho - 
ciażby: 

1) podtrzymania wewnętrznego konsensusu wobec kwestii rozwojowych, 
2) zdolności do wywiązywania się z podejmowanych zobowiązań czy 
3) zwiększania spójności polityk i działań w przedmiotowym zakresie. 
Ad 1) Unia Europejska w nowy wiek wchodziła z piętnastoma państwami 

członkowskimi, by w ciągu kilkunastu lat niemalże podwoić tę liczbę. Znaczne 
rozszerzenie organizacji uznać trzeba za istotne, jednak nie tylko ze względu 
na wpływ tego procesu na wewnętrzną spoistość ugrupowania, zmiany w po-
dziale głosów w unijnych instytucjach czy możliwość ścierania się pomiędzy 
sobą jeszcze większej liczby narodowych interesów. Spośród trzynastu krajów, 
które dołączyły do UE, wszystkie obecne były na listach biorców tzw. Ofi-
cjalnej Pomocy Rozwojowej (Official Development Assistance, ODA), two-
rzonych przez Komitet Pomocy Rozwojowej OECD (Development Assistance 
Committee, Organization for Economic Cooperation and Development, DAC 
OECD). Do 2004 r. w części drugiej listy (poświęconej państwom Europy 
Środkowej i Wschodniej oraz krajom poradzieckim) znajdowały się: Bułgaria, 
Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja oraz Węgry. Ponadto 
w pierwszej części listy, „tradycyjnych” beneficjentów wsparcia rozwojowego 
(chociaż pośród krajów o średnim wyższym lub wyższym dochodzie), znajdowały 
się również: Cypr (do 1997 r.), Słowenia i Malta (do 2003 r.) oraz Chorwacja  
(do 2011 r.)18. 

Taka sytuacja implikowała (lub mogła implikować) na różne sposoby. Po 
pierwsze, dotychczasowe doświadczenia wskazywały, że rozszerzenia mogą 
prowadzić do modyfikacji założeń unijnej współpracy rozwojowej. Najlepszym 
tego przykładem była akcesja Wielkiej Brytanii w 1973 r., która dla WE pos-
kutkowała nawiązaniem relacji nie tylko z państwami afrykańskimi, ale także 
krajami Karaibów i Pacyfiku – formalnym utworzeniem grupy AKP [Bagiński 
2009: 46-47]. Co jednak istotne, ten (główny) kierunek polityki rozwojowej 
UE cieszy się poparciem także państw nowo przyjętych, mimo nieposiadania 
przez nie żadnych tradycyjnych powiązań z krajami tego regionu [Mleczko 
2002: 219]. Za ich wkład w politykę rozwojową można zaś uznać zaakcento-
wanie konieczności współpracy z państwami Europy Wschodniej oraz Kaukazu 
Południowego, m.in. w ramach Partnerstwa Wschodniego czy Europejskiego 
Funduszu na rzecz Demokracji, co wynikało z identyfikowania części swoich  
 

18 History of DAC Lists of Aid Recipient Countries, www.oecd.org/dac/stats/historyofdaclist-
sofaidrecipientcountries.htm [dostęp: 30.11.2018].
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interesów właśnie na tym obszarze [por. Adamczyk 2010]. Po drugie, państwa 
„nowej Unii” – jak wskazano – posiadały unikalne doświadczenia jako benefic-
jenci działań współpracy rozwojowej, nie posiadały go jednak w charakterze 
donatorów. W momencie akcesji bardzo często były dopiero na etapie tworzenia 
własnych struktur i strategii polityki rozwojowej, co nie oddziaływało pozytywnie 
na skuteczność realizowanych zadań [Szent-Iványia, Tétényi 2013: 819-831]. Po 
trzecie, kolejnymi akcesjami uwidaczniane były różnice w poziomie rozwoju 
gospodarczo-społecznego poszczególnych państw członkowskich, co znalazło 
odzwierciedlenie w corocznych nakładach finansowych na działania z zakresu 
współpracy rozwojowej (zob. tab. 1-4). 

Trudności w wypracowaniu i podtrzymaniu konsensusu wokół unijnej współ-
pracy rozwojowej (osiąganego pomimo znacznego zróżnicowania państw człon-
kowskich) wynikają jednak nie tylko z rozszerzania Unii, ale także ze zjawisk 
zgoła odwrotnych. Może on bowiem zostać zachwiany przez planowane wystą-
pienie z organizacji wspominanej wcześniej Wielkiej Brytanii. Unia Europejska 
w ten sposób straci jeden z motorów swojej polityki w tym zakresie, posiadający 
interesy związane z państwami rozwijającymi się na całym świecie [OECD 2014: 
35-44]. Tzw. brexit istotnie wpłynie też na budżet współpracy rozwojowej – 
UE w jego następstwie pozbawiona zostanie nie tylko jednego z największych 
donatorów międzynarodowej współpracy rozwojowej (zob. tab. 3, 4), ale także 
jednego z krajów będących istotnym płatnikiem netto do unijnego budżetu 
[Henökl 2017; Bond 2017]. W konsekwencji osłabieniu ulec może pozycja 
międzynarodowa całej Unii Europejskiej oraz możliwości oddziaływania jej soft 
power [European Parliament 2017: 31-33]. 

Ad 2) Organizacja i jej państwa członkowskie – w ramach deklaracji, stra-
tegii i dokumentów przyjmowanych na szczeblach krajowym, unijnym oraz 
globalnym – wielokrotnie potwierdzały swoje przywiązanie do realizowania 
nadrzędnych celów rozwoju: redukcji i likwidacji ubóstwa oraz zrównoważonego 
rozwoju. Zobowiązywały się one jednocześnie do przekazywania określonych 
środków finansowych na rzecz osiągania priorytetów międzynarodowej współ-
pracy rozwojowej. Konsensus europejski w sprawie rozwoju z 2005 r. pożądaną 
wysokość nakładów na politykę rozwojową ustalił na poziomie 0,7% DNB 
w 2015 r. (0,56% DNB w 2010 r.; 0,33% DNB w 2015 r. dla państw, które 
dołączyły do UE po 2002 r.), zaś jego zrewidowana wersja z 2017 r. tę wartość 
podtrzymała (w perspektywie do 2030 r.). 

Tymczasem, jak wskazują dane zebrane przez DAC OECD, w 2005 r. wydatki 
poszczególnych państw członkowskich UE były zróżnicowane (zob. tab. 1). 
Zaledwie cztery państwa (Dania, Holandia, Luksemburg i Szwecja) już wówczas 
na działania rozwojowe przeznaczały więcej niż 0,7% DNB. 
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Tabela 1. Wydatki państw członkowskich UE na Oficjalną Pomoc Rozwojową  
w latach 2000-2009 (% DNB)

Lp. Kraj 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1. Austria 0,234 0,342 0,255 0,202 0,233 0,522 0,469 0,498 0,428 0,302
2. Belgia 0,358 0,368 0,432 0,602 0,410 0,526 0,499 0,426 0,479 0,550
3. Bułgaria b/d b/d b/d b/d b/d b/d b/d b/d b/d b/d
4. Cypr b/d b/d b/d b/d b/d 0,092 0,145 0,170 0,165 0,196
5. Czechy 0,033 0,048 0,065 0,111 0,107 0,114 0,120 0,110 0,124 0,120
6. Dania 1,061 1,030 0,964 0,838 0,847 0,812 0,798 0,808 0,817 0,880
7. Estonia b/d b/d b/d b/d 0,046 0,077 0,089 0,080 0,102 0,099
8. Finlandia 0,311 0,324 0,352 0,348 0,367 0,461 0,396 0,394 0,438 0,542
9. Francja 0,305 0,309 0,375 0,403 0,412 0,474 0,468 0,380 0,385 0,471

10. Grecja 0,202 0,172 0,207 0,209 0,157 0,172 0,173 0,162 0,211 0,189
11. Hiszpania 0,216 0,303 0,263 0,234 0,239 0,272 0,315 0,367 0,447 0,459
12. Holandia 0,837 0,822 0,811 0,795 0,733 0,819 0,806 0,808 0,805 0,821
13. Irlandia 0,295 0,331 0,402 0,395 0,389 0,420 0,541 0,552 0,590 0,545
14. Litwa b/d b/d b/d 0,011 0,042 0,062 0,077 0,112 0,110 0,111
15. Luksemburg 0,696 0,774 0,783 0,857 0,791 0,793 0,890 0,924 0,968 1,043
16. Łotwa b/d b/d b/d 0,008 0,062 0,066 0,060 0,060 0,066 0,074
17. Malta b/d b/d b/d b/d b/d b/d b/d b/d b/d 0,182
18. Niemcy 0,270 0,271 0,268 0,284 0,276 0,360 0,356 0,367 0,383 0,355
19. Polska 0,018 0,020 b/d 0,013 0,049 0,068 0,089 0,101 0,075 0,089
20. Portugalia 0,261 0,251 0,272 0,220 0,627 0,211 0,212 0,220 0,270 0,234
21. Rumunia b/d b/d b/d b/d b/d b/d b/d b/d 0,090 0,076
22. Słowacja 0,031 0,041 0,024 0,046 0,072 b/d 0,103 0,093 0,100 0,087
23. Słowenia b/d b/d b/d b/d b/d b/d 0,106 0,119 0,120 0,149
24. Szwecja 0,801 0,766 0,836 0,795 0,777 0,942 1,025 0,935 0,980 1,121
25. Węgry b/d b/d b/d 0,027 0,074 0,107 0,130 0,077 0,075 0,095
26. W. Brytania 0,317 0,319 0,309 0,342 0,363 0,473 0,514 0,355 0,430 0,508
27. Włochy 0,128 0,150 0,199 0,167 0,147 0,290 0,197 0,190 0,218 0,158

Brak danych dla Chorwacji. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: OECD, Net ODA, https://data.oecd.org/oda/net-oda.htm 

[dostęp: 30.11.2018].

W 2010 r. nakłady na współpracę rozwojową wyższe niż 0,7% DNB od-
notowano w przypadku tych samych czterech państw, zaś ustalony próg 0,56% 
DNB przekroczyły Belgia i Wielka Brytania. Do tej granicy zbliżyły się też 
Finlandia i Irlandia. W 2015 r. podjęte w 2005 r. zobowiązanie spełniło zaledwie 
pięć państw (Dania, Holandia, Luksemburg, Szwecja, Wielka Brytania), dwa zaś 
zbliżyły się do poziomu 0,56% wydatków (Finlandia, Niemcy). Progu 0,33% 
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Tabela 2. Wydatki państw członkowskich UE na Oficjalną Pomoc Rozwojową  
w latach 2010-2017 (% DNB)

Lp. Kraj 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1. Austria 0,322 0,267 0,280 0,274 0,284 0,354 0,424 0,302
2. Belgia 0,640 0,536 0,475 0,453 0,463 0,416 0,499 0,454
3. Bułgaria 0,087 0,093 0,080 0,097 0,090 0,086 0,134 0,110
4. Cypr 0,227 0,158 0,114 0,098 0,094 0,090 b/d b/d
5. Czechy 0,127 0,125 0,121 0,114 0,112 0,118 0,142 0,134
6. Dania 0,909 0,852 0,830 0,852 0,856 0,847 0,752 0,723
7. Estonia 0,102 0,115 0,106 0,127 0,145 0,154 0,190 0,170
8. Finlandia 0,550 0,531 0,534 0,535 0,594 0,550 0,440 0,410
9. Francja 0,495 0,460 0,453 0,406 0,368 0,368 0,384 0,434

10. Grecja 0,171 0,147 0,131 0,099 0,105 0,122 0,189 0,156
11. Hiszpania 0,428 0,286 0,156 0,174 0,134 0,117 0,343 0,192
12. Holandia 0,815 0,753 0,710 0,669 0,635 0,749 0,649 0,603
13. Irlandia 0,523 0,512 0,470 0,462 0,375 0,318 0,319 0,297
14. Litwa 0,105 0,125 0,127 0,114 0,098 0,121 0,140 0,130
15. Luksemburg 1,047 0,973 1,004 1,002 1,064 0,952 1,001 0,996
16. Łotwa 0,064 0,068 0,075 0,076 0,080 0,086 0,109 0,110
17. Malta 0,180 0,248 0,234 0,204 0,202 0,174 0,199 0,220
18. Niemcy 0,387 0,387 0,372 0,381 0,419 0,523 0,699 0,659
19. Polska 0,084 0,084 0,090 0,096 0,086 0,096 0,147 0,133
20. Portugalia 0,294 0,309 0,281 0,227 0,190 0,158 0,171 0,178
21. Rumunia 0,071 0,087 0,085 0,074 0,108 0,091 0,150 b/d
22. Słowacja 0,085 0,091 0,089 0,093 0,086 0,101 0,121 0,121
23. Słowenia 0,127 0,129 0,130 0,130 0,125 0,149 0,187 0,160
24. Szwecja 0,970 1,019 0,974 1,014 1,094 1,405 0,941 1,010
25. Węgry 0,092 0,108 0,099 0,103 0,109 0,134 0,166 0,111
26. W. Brytania 0,573 0,562 0,562 0,705 0,701 0,705 0,700 0,695
27. Włochy 0,148 0,198 0,137 0,167 0,187 0,221 0,275 0,295

Brak danych dla Chorwacji. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: OECD, Net ODA, https://data.oecd.org/oda/net-oda.htm 
[dostęp: 30.11.2018].

DNB alokacji nie osiągnęło także żadne z państw „nowej” Unii Europejskiej. 
Takie wyniki poskutkowały utrzymaniem zobowiązania finansowego w kolejnych 
latach. Słusznym, jak wskazują dane za rok 2017, w którym większość państw 
unijnych na współpracę rozwojową skierowała niższe alokacje niż w roku po-
przednim (zob. tab. 2). 
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Tabela 3. Wydatki państw członkowskich UE na Oficjalną Pomoc Rozwojową  
w latach 2000-2009 (mln USD)

Lp. Kraj 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1. Austria 699,1 1016,2 784,2 626,6 752,1 1702,8 1575,7 1705,3 1504,5 1019,0
2. Belgia 1287,1 1372,6 1584,9 2242,6 1578,9 2073,3 2020,5 1792,0 2040,9 2294,4
3. Bułgaria b/d b/d b/d b/d b/d b/d b/d b/d b/d b/d
4. Cypr b/d b/d b/d b/d b/d 16,2 27,0 33,4 34,3 43,1
5. Czechy 33,6 51,7 74,4 125,9 132,4 154,0 171,6 165,5 193,3 177,7
6. Dania 2671,9 2633,3 2451,0 2143,2 2227,2 2243,8 2310,1 2366,6 2360,7 2435,5
7. Estonia 1,3 1,2 2,7 1,8 7,1 13,2 17,8 16,7 19,9 17,6
8. Finlandia 585,5 611,6 683,9 687,9 756,9 994,5 902,8 947,4 1036,2 1165,9
9. Francja 6170,3 6367,1 7746,3 8385,4 8764,4 10169,9 10420,8 8686,4 8886,6 10623,7

10. Grecja 336,0 305,1 384,4 406,5 317,8 372,1 392,8 411,4 525,3 458,1
11. Hiszpania 1947,7 2799,6 2518,7 2315,8 2518,0 2993,3 3601,7 4307,3 5347,2 5297,2
12. Holandia 4870,1 4868,7 4697,5 4565,6 4330,2 5166,6 5321,5 5456,0 5676,5 5381,8
13. Irlandia 350,9 415,8 523,0 532,1 580,8 668,4 912,8 963,4 1027,6 848,5
14. Litwa b/d 3,5 3,0 2,9 12,2 19,5 29,1 46,8 40,0 33,0
15. Luksem- 

 burg
218,6 253,1 249,8 268,1 287,8 300,6 315,3 367,9 371,2 379,1

16. Łotwa b/d b/d 2,8 1,4 12,2 14,5 14,3 14,5 16,9 18,7
17. Malta b/d b/d b/d b/d b/d b/d b/d b/d b/d 13,0
18. Niemcy 7406,5 7465,3 7469,3 7843,6 7836,0 10417,3 10642,8 11302,5 12101,2 10642,1
19. Polska 45,5 51,0 19,9 35,9 139,0 209,2 288,8 300,4 262,4 323,7
20. Portugalia 447,7 440,4 482,6 385,6 1104,7 390,9 394,2 416,7 512,4 434,0
21. Rumunia b/d b/d b/d b/d b/d b/d b/d b/d 112,5 144,5
22. Słowacja 13,5 19,0 13,8 24,0 37,3 70,7 63,6 63,9 74,5 61,8
23. Słowenia b/d b/d b/d b/d b/d 37,2 45,8 49,6 56,2 59,4
24. Szwecja 2521,1 2571,5 2874,4 2801,6 2872,8 3580,4 4084,7 3994,1 4165,6 4467,7
25. Węgry b/d b/d b/d 25,7 73,0 100,4 152,3 87,3 82,2 99,1
26. Wielka  

  Brytania
5497,6 5811,4 5890,6 6714,0 7367,8 9860,1 10934,7 7748,6 9732,8 10894,9

27. Włochy 2214,6 2616,0 3447,7 2907,5 2609,4 5294,7 3679,8 3592,0 4072,2 2806,6

Brak danych dla Chorwacji. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: OECD, Net ODA, https://data.oecd.org/oda/net-oda.htm 
[dostęp: 30.11.2018].

Procentowe alokacje środków, jakie państwa członkowskie Unii Europejskiej 
poświęcały corocznie na działania z zakresu współpracy rozwojowej, pozwalają 
na zwrócenie uwagi na kilka kwestii. Po pierwsze, dane te uwidaczniają znaczne 
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różnice w nakładach na tę dziedzinę pomiędzy państwami „starej” i „nowej” Unii. 
Po drugie, m.in. poczucie odpowiedzialności za osiągnięcie Milenijnych Celów 
Rozwoju czy skuteczne realizowanie Konsensusu europejskiego spowodowało, że 
pierwszą dekadę XXI w. charakteryzowała tendencja zwiększania wydatków na 
działania rozwojowe. Po trzecie, drugą dekadę XXI w. cechuje raczej ograniczanie 
zasobów finansowych w tym zakresie, a nie dalsze dążenie do wywiązania się 
z podjętych wcześniej zobowiązań. Uznać to należy za konsekwencję kryzysu 
finansowo-gospodarczego z końca pierwszej dekady [Humprey 2010: 15-20; 
Kempin 2017; Bodenstein, Faust, Furness 2017: 441-453]. 

Jednocześnie warto zwrócić uwagę na fakt, że lista państw wypełniających 
podjęte zobowiązania niekoniecznie jest tożsama z listą krajów, które stanowią 
największych donatorów. Najwyższe alokacje na działania rozwojowe w rze-
czywistości przeznaczają najbardziej rozwinięte (i znaczące) unijne gospodarki: 
Francja, Niemcy oraz Wielka Brytania (zob. tab. 3, 4). 

O ile w pierwszej dekadzie XXI w. środki kierowane przez te trzy państwa 
na politykę rozwojową były porównywalne, o tyle w końcu drugiej dekady 
największy wkład w międzynarodową współpracę rozwojową wnosiły Niemcy – 
powyżej 20 mld USD (dwukrotnie więcej niż Francja; większe środki na ten 
cel w skali globalnej przeznaczały jedynie Stany Zjednoczone [Myers 2016]). 
Zaangażowanie RFN w politykę rozwojową rozpatrywać można przede wszystkim 
w kontekście odgrywania przez nią roli mocarstwa cywilnego, umacniania pozycji 
międzynarodowej, zwiększania odpowiedzialności za globalne problemy oraz 
zdolności do rozwiązywania konfliktów i kryzysów [zob. więcej: Kappel 2014; 
Steinmeier 2016; Federal Ministry for Economic... 2017]. Przypomnieć w tym 
kontekście warto również, że unijna polityka rozwojowa po tzw. brexicie zostanie 
znacznie osłabiona finansowo, jednak UE wraz ze swoimi państwami człon-
kowskimi w dalszym ciągu pozostanie (statystycznie) największym donatorem  
działań.

Dodać należy, że przez państwa członkowskie finansowana jest również 
polityka rozwojowa realizowana przez instytucje i organy Unii Europejskiej. 
Organizacja swojego wsparcia udziela przede wszystkim z dwóch źródeł: poprzez 
Europejski Fundusz Rozwoju (European Development Fund, EDF), do którego 
kraje wnoszą niezależne kontrybucje według klucza, oraz przez budżet ogólny 
UE (w ramach którego funkcjonuje np. Instrument Finansowania Współpracy 
na rzecz Rozwoju – Development Cooperation Instrument, DCI), finansowany 
z proporcjonalnych składek członkowskich. Dla przykładu: alokacja w ramach 
EDF w okresie 2008-2013 wyniosła 21,9 mld EUR, a na lata 2014-2020 zapla-
nowano 29,0 mld EUR [European Parliament 2014: 9]. Z kolei finansowanie DCI 
to 16,9 mld EUR w okresie 2007-2013 oraz 19,6 mld EUR w latach 2014-2020 
[Budget – Multiannual Financial Framework]. 
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Tabela 4. Wydatki państw członkowskich UE na Oficjalną Pomoc Rozwojową  
w latach 2010-2017 (mln USD)

Lp. Kraj 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1. Austria 1123,7 967,2 1019,7 1029,0 1064,1 1333,7 1635,5 1187,8
2. Belgia 2727,6 2378,9 2080,8 1980,1 2094,2 1928,4 2300,2 2111,4
3. Bułgaria 38,0 42,8 36,2 44,7 43,7 40,8 67,7 61,2
4. Cypr 48,0 33,3 22,7 18,4 16,6 18,2 b/d b/d
5. Czechy 191,9 195,6 186,9 177,1 184,5 202,7 260,2 258,1
6. Dania 2535,0 2451,8 2376,4 2484,4 2523,4 2562,3 2369,2 2313,7
7. Estonia 18,4 21,4 21,6 26,7 32,1 34,3 43,4 39,8
8. Finlandia 1262,1 1236,2 1219,1 1251,8 1402,7 1296,0 1059,6 1024,1
9. Francja 11325,3 10755,3 10643,5 9639,6 8983,0 9046,0 9621,7 11056,8

10. Grecja 400,0 316,3 264,7 191,6 202,2 235,7 368,5 310,4
11. Hiszpania 5024,5 3356,2 1771,3 1969,4 1578,3 1396,4 4223,7 2351,0
12. Holandia 5548,8 5267,0 4890,7 4598,6 4711,0 5742,8 4988,3 4822,3
13. Irlandia 820,3 800,4 751,0 753,4 730,1 716,4 802,6 783,6
14. Litwa 34,3 43,7 46,5 43,0 38,4 48,4 57,1 55,6
15. Luksemburg 373,5 345,0 354,8 363,5 352,7 357,1 391,0 408,3
16. Łotwa 14,9 16,3 19,0 20,2 21,2 23,2 30,2 31,0
17. Malta 13,0 17,7 16,8 16,5 18,3 16,5 20,6 25,5
18. Niemcy 11938,4 12210,3 11944,2 12469,5 14272,4 18123,7 24735,7 23844,2
19. Polska 311,1 327,2 354,0 396,8 365,6 423,2 663,0 636,2
20. Portugalia 573,9 597,8 532,8 424,1 371,1 311,5 343,1 366,7
21. Rumunia 107,2 145,0 129,1 120,7 191,8 157,4 269,3 b/d
22. Słowacja 63,2 69,1 68,4 71,1 68,9 84,3 106,0 109,7
23. Słowenia 51,8 52,3 52,5 52,6 52,3 63,7 81,3 73,1
24. Szwecja 4158,3 4576,7 4421,9 4682,1 5184,3 7095,2 4893,7 5379,7
25. Węgry 97,7 112,8 103,5 108,2 122,4 155,7 199,1 139,9
26. W. Brytania 12551,1 12561,0 12565,8 16077,8 16179,8 16715,2 18052,8 18424,6
27. Włochy 2672,7 3622,5 2445,7 2931,6 3396,2 4021,6 5087,4 5605,1

Brak danych dla Chorwacji. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: OECD, Net ODA, https://data.oecd.org/oda/net-oda.htm 

[dostęp: 30.11.2018].

Tabela 5. Wydatki na Oficjalną Pomoc Rozwojową instytucji UE  
w latach 2007-2016 (mln EUR)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1932 2282 2685 3185 3453 4544 2873 2139 1372 1603

Źródło: European Commission 2017.



 Lider wśród światowych donatorów. Współpraca rozwojowa Unii Europejskiej... 287

Z kolei wydatki innych instytucji i organów UE w tej dziedzinie, których nie 
wliczono do alokacji poszczególnych państw członkowskich, prezentuje tabela 5. 

Wyniki te potwierdzają, że globalny kryzys finansowo-gospodarczy, którego 
jedną z konsekwencji był również kryzys w strefie euro, wpłynął negatywnie na 
realizowaną współpracę rozwojową. Wieloletnie Ramy Finansowe 2014-2020 
bowiem znacznie okroiły wydatki na ten cel (w stosunku do budżetu na lata 
2007-2013). Dodatkowo – kryzys uchodźczo-migracyjny z połowy drugiej dekady 
XXI w. spowodował zmianę akcentów w zewnętrznej działalności Unii, którą 
odzwierciedla powiększenie budżetu na działania z zakresu pomocy humanitarnej 
[Chadwick 2017]. 

Ad 3) Wobec wspomnianych wyżej trudności, wynikających m.in. z róż-
norodności państw członkowskich Unii Europejskiej (nie tylko pod względem 
poziomu gospodarczo-społecznego, ale także tradycyjnych powiązań z krajami 
rozwijającymi się oraz partykularnych interesów), a także podatności finansowa-
nia współpracy na rzecz rozwoju na czynniki zewnętrzne, wyzwaniem jawi się 
zapewnianie spójności polityki rozwojowej (Policy Coherence of Development, 
PCD). Ta – przez OECD – definiowana jest jako „podejście i narzędzie polityczne 
integrujące ekonomiczny, społeczny, środowiskowy oraz zarządzający wymiar 
zrównoważonego rozwoju na wszystkich etapach tworzenia polityki krajowej i mię-
dzynarodowej” [Policy Coherence for Sustainable Development]. UE deklaruje 
natomiast, że w ramach PCD stara się uwzględniać cele rozwojowe we wszystkich 
swoich politykach, które mogą wpływać na państwa rozwijające się. Działanie to 
ma na celu minimalizowanie sprzeczności i budowę synergii pomiędzy różnymi 
unijnymi politykami, by przynieść korzyści krajom rozwijającym się i zwiększyć 
efektywność współpracy na rzecz rozwoju [Policy Coherence for Development]. 

Zaznaczyć jednak należy, że w odniesieniu do Unii Europejskiej spójność 
polityk rozwojowych można rozumieć wielorako. Z jednej strony – krajowe 
programy współpracy na rzecz rozwoju powinny być koherentne z unijnymi, 
te zaś – także z agendami globalnymi. Z drugiej strony – nie mniej istotne jest 
branie pod uwagę celów rozwojowych i skutków wobec państw rozwijających się 
(zatem – koncepcji PCD) w kształtowaniu wszelkich mających w tym względzie 
znaczenie polityk tak na szczeblu krajowym, jak i unijnym oraz globalnym. Spój-
ność uznawana jest za kluczową kwestię w realizacji Agendy 2030, tymczasem 
jej implementacja wciąż nie jest wystarczająca [European Commission 2015b: 
97-101]. Odnotować też trzeba, że sama idea spójności – promowana jako nowe 
podejście i innowacja w tworzeniu polityk – w końcu drugiej dekady XXI w. 
wciąż uznawana jest za kontrowersyjną [Zeigermann 2018: 145]. Po części 
dlatego, że skupia uwagę głównie na formułowaniu strategii i rekomendacji 
zamiast na rzeczywistej rewizji celów i instrumentów poszczególnych polityk 
[Carbone 2016: 14-19]. 
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6. Podsumowanie

Nakreślone kwestie to kolejne wątki w szerszej dyskusji dotyczącej skuteczności 
współpracy na rzecz rozwoju. Raport z realizacji Milenijnych Celów Rozwoju 
w 2015 r. wymieniał wiele sukcesów, podkreślał jednak, że „mimo znaczących 
osiągnięć w realizacji celów na całym świecie, postęp był nierównomierny 
w poszczególnych regionach i krajach, pozostawiając istotne luki” [United Na-
tions 2015: 8]. Te luki zaś legitymizują realizację kolejnej wieloletniej agendy 
zrównoważonego rozwoju.

Unia Europejska jest przygotowana nie tylko pod względem formalnoprawnym 
do świadczenia działań rozwojowych, ale także dostępnych zasobów. Już w końcu 
pierwszej dekady XXI w. Rada Europejska deklarowała: „UE nadal odgrywać 
będzie przewodnią rolę jako największy światowy darczyńca” [Rada Europejska 
2008]. W końcu drugiej dekady – mimo spadku nakładów, niedotrzy mywania 
przez państwa członkowskie podjętych zobowiązań finansowych i niewielkiego 
zainteresowania tą tematyką, wzmożenia dyskusji o zapewnianiu efektywności 
polityki rozwojowej przy niezwiększaniu lub wręcz zmniejszaniu przedmiotowych 
alokacji [zob. więcej: Muñoz Gálvez 2012], dualizmu kompetencyjnego w tej 
dziedzinie – Unia pozostaje globalnym liderem wśród donatorów współpracy 
na rzecz rozwoju. Tym bardziej uzasadnione są zatem pytania dotyczące kon-
cepcyjnej słuszności oraz efektywności podejmowanych przez Unię Europejską 
i jej państwa członkowskie działań w zakresie polityki rozwojowej [Mold 2007: 
237; Steingass 2015]. 
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Leader among Global Donors.  
EU’s Development Cooperation  
in First and Second Decade of 21st Century

Summary. The main aim of this article is to analyze the condition of the development coopera-
tion implemented by the European Union in the first and the second decade of the 21st century. 
Therefore, in this context it was necessary to characterize the formal and legal framework of the 
EU’s development cooperation as well as the agreements and strategic documents published in 
the indicated period. It was equally important to verify the interest of selected EU institutions 
and bodies in this field and to sketch at least some of the problems that the EU’s development 
policy must face nowadays. The most important of them include: the diversity of Member States 
obstructing the achievement of consensus around development issues, difficulties in fulfilling pre-
viously undertaken commitments and controversies regarding the coherence of development policy.

Keywords: European Union, development cooperation, development policy, sustainable develop-
ment, Millenial Development Goals, Sustainable Development Goals
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Streszczenie. Artykuł stanowi analizę koncepcji „rosyjskiego świata” jako przykładu ideowego 
konserwatyzmu rosyjskiego, jak i koncepcji geopolitycznej. Koncepcja jest analizowana na tle 
rosyjskiej polityki ideologicznej realizowanej w Europie Zachodniej. Jej podstawową matrycą 
odniesień jest powrót do wartości tradycyjnych, patriotycznych oraz antagonizowanie cywilizacji 
Rosji i Zachodu. „Rosyjski świat” jest kreowany na konserwatywną odpowiedź na europejskie 
rozczarowanie liberalizmem i kryzys tożsamościowy. Koncepcja została przedstawiona jako jedno 
z narzędzi realizacji operacji informacyjnych na Zachodzie Europy. Celem artykułu jest uchwycenie 
sensu i treści koncepcji „rosyjskiego świata” oraz możliwych wektorów oddziaływania na infosferę 
i mentalność społeczeństw zachodnich.
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1. Wstęp

Od 2012 r. w rosyjskiej retoryce zauważalny jest zwrot ku konserwatyzmowi. 
Kremlowskie elity realizują konserwatywny projekt, którego celem jest konsolida-
cja społeczeństwa rosyjskiego wokół wartości rosyjskich, prawosławia, szacunku 
wobec silnego przywództwa zdolnego jednoczyć kraj i chronić przed wpływami 
zewnętrznymi. Jest to również element polityki ideologicznej realizowanej przez 
Federację Rosyjską zorientowaną na kreację pozytywnego wizerunku Rosji, jej 
dziedzictwa kulturowego, historii oraz tożsamości  cywilizacyjno-kulturowej 
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 zbudowanej na wartościach typowych dla procesu identyfikacji rosyjskiej tożsa-
mości i mentalności, jak prawosławie, idea imperialna i koncepcja narodu rosyj-
skiego jako bogonoścy, któremu Bóg wyznaczył szczególną służbę zawierającą 
się w jego historii i wszelkich przejawach funkcjonowania narodu rosyjskiego. 
Prawosławie jest synonimem rosyjskości [Lazari 1995: 58]. Pojęcia te nie tylko 
wyznaczają horyzont rosyjskości, lecz również stanowią fundament idei rosyjskie-
go ekskluzywizmu cywilizacyjnego, która wyraża się w koncepcji „russkij mir” 
(„rosyjski świat”), która poza znaczeniem filozoficznym i kulturowym wyraża 
się w rosyjskiej myśli geopolitycznej, rozwijającej się po 1991 r. i stanowiącej 
symbol powrotu do myślenia mocarstwowego w okresie prezydentur Władimira 
Putina. Po 1991 r. i rozpadzie organizmu państwowego, spójnego pod względem 
politycznym i ideologicznym, pojawiła się potrzeba redefinicji tożsamości ro-
syjskiej, co z kolei powodowało poszukiwania własnej drogi odbudowy struktur 
państwa, jak i przystosowania państwa rosyjskiego do nowej rzeczywistości. 
W percepcji wielu Rosjan rozpad ZSRR był tożsamy z katastrofalnymi skutkami 
w sferze nie tylko polityczno-społecznej, ale również ekonomicznej. Demokra-
tyczny eksperyment Borysa Jelcyna identyfikowano z narodowym poniżeniem 
i „oderwaniem” od tego, co rosyjskie. Na fali niezadowolenia społecznego 
pojawiło się zapotrzebowanie nie tylko na silnego lidera, ale i jednoczącą ideę 
przywracającą dumę i wielkość Rosji. Głównym wrogiem i opozycją Rosji stał 
się Zachód – winny niepowodzeniom rosyjskim z ery Borysa Jelcyna [Wierzbicki 
2011: 116]. Skompromitowana liberalno-demokratyczna tożsamość i wartości 
Zachodu nie funkcjonowały jako probierz wzorców rozwoju, które Rosja może 
wykorzystać jako alternatywę rozwojową, ale jako zagrożenie. 

Opozycja wobec Zachodu, przeciwstawianie Rosji jako odmiennej kultury 
politycznej, tożsamości cywilizacyjno-kulturowej jest głównym wyznacznikiem 
koncepcji „rosyjskiego świata”, która jest ideą skrojoną nie tylko na potrzeby 
jednoczenia narodu rosyjskiego, jednoczenia w obliczu wspólnego wroga, jakim 
jest cywilizacja zachodnia, lecz również ideą wspierającą kreację wizerunku Rosji 
na Zachodzie jako imperium tradycji i poszanowania dla samostanowienia naro-
dów, multietniczności, wartości religijnych, poszanowania państw narodowych. 
Koncepcja ta stanowi główny azymut polityki ideologicznej konserwatywnej 
realizowanej przez Federację Rosyjską. Jej popularność współgra z antyza-
chodnią, imperialną retoryką Władimira Putina, która znajduje legitymizację 
wśród Rosjan. Według badań przeprowadzonych przez Centrum Jurija Levady 
Rosjanie pozytywnie oceniają aneksję Krymu do Federacji Rosyjskiej [Lewinson  
2018].

Podstawowym kodem definiującym formułę koncepcji „rosyjskiego świata” 
jest demonizacja Zachodu, jako cywilizacji zdegenerowanej, o wartościach, które 
nie przystają do rosyjskiej tożsamości cywilizacyjno-kulturowej, lecz jednocześ-
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nie jest propozycją odrodzenia tradycji we współczesnym zglobalizowanym 
świecie. Ze względu na procesy dezintegracyjne w ramach Unii Europejskiej, 
indywidualizację i brak aksjologicznej stabilizacji w społeczeństwach Zachod-
nich idea „rosyjskiego świata” ze względu na swój konserwatywny pierwiastek 
może zyskiwać popularność w społeczeństwach zachodnich – a w szczególności 
w kręgach konserwatywnych. Szeroki zakres oddziaływania idei „rosyjskiego 
świata” świadczy o możliwości wykorzystania koncepcji rewolucji konserwa-
tywnej w celu pozyskiwania przychylnych ocen aktywności Federacji Rosyjskiej 
zarówno w skali wewnątrzrosyjskiej, jak i międzynarodowej. Jako element 
polityki ideologicznej jest konceptem plastycznym i podatnym na modyfikacje 
i jednocześnie jest w stanie rezonować samodzielnie w świadomości określonych 
kręgów społeczeństw zachodnich. 

Celem artykułu jest ukazanie złożoności ideowego konstruktu „rosyjskiego 
świata” jako elementu konserwatywnej polityki realizowanej przez władze 
rosyjskie z wykorzystaniem obrazu Zachodu jako antagonisty rosyjskości, tra-
dycji i symbolu degeneracji państw narodowych. „Russkij mir” jest zarówno 
konceptem geopolitycznym, jak i narzędziem realizacji polityki ideologicznej 
przez Federację Rosyjską, skierowanej na kreowanie pozytywnego wizerunku 
Rosji na zachodzie Europy.

Główną tezą artykułu jest przekonanie, że „russkij mir” służy nie tylko 
konsolidowaniu społeczeństwa rosyjskiego wokół wartości rdzennie rosyjskich, 
tradycyjnych, lecz również jest zorientowany na promocję konserwatyzmu w skali 
międzynarodowej. Niemniej jednak konserwatyzm rosyjski jest konserwatyzmem 
specyficznym, którego charakter wynika z uwarunkowań i problemów typowo 
rosyjskich. W epoce Władimira Putina jest to głównie konserwatyzm silnej 
władzy o mocnych strukturach władzy wertykalnej, jak również konserwatyzm 
światopoglądowy, zgodnie z którym Rosja i Władimir Putin są obrońcami w skali 
międzynarodowej klasycznych wartości konserwatywnych, jak zbudowana na 
fundamencie religijnym moralność, rodzina, tradycja narodowa, dyferencjacja 
dobra od zła, ugruntowana moralność oraz jednoznaczna tożsamość kulturowa 
[Walicki 2015: 46]. Sama koncepcja „rosyjskiego świata” oznacza putinowski 
zwrot ku „rodzimości”. W skali międzynarodowej może wpływać na odrodzenie 
perspektywy tradycjonalistycznej oraz sprzyjać identyfikacji Rosji jako symbolu 
stabilizacji w sferze moralnej. 

W artykule przedstawiono analizę treści i znaczenia koncepcji „russkij mir” 
w rosyjskim myśleniu geopolitycznym. Ze względu na tak określony problem 
badawczy jednym z celów jest określenie zakresu oddziaływania idei w Europie 
Zachodniej i jej rzeczywistym wpływie na wizerunek aktywności Federacji 
Rosyjskiej.
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2. Konserwatywna polityka ideologiczna  
w wydaniu rosyjskim

Od 1991 r. w Rosji swój renesans przeżywa myślenie geopolityczne. Geopolityka 
jako nauka była dyscypliną zmarginalizowaną i całkowicie niedocenianą w cza-
sach sowieckich. We współczesnej Rosji coraz więcej dyskusji akademickich 
jest poświęconych geopolityce, globalizmowi i walce cywilizacji, a także temu, 
jaką drogę powinna wybrać Rosja, co skłania do refleksji nad wypracowaniem 
geopolitycznej linii współczesnej Rosji. Geopolityka stwarza możliwość okreś-
lenia położenia państwa w międzynarodowej społeczności i na tej podstawie 
sformułować priorytety polityki zagranicznej, z uwzględnieniem rzeczywistych 
możliwości realizowania wpływu na formułowanie porządku międzynarodo-
wego [Żade 2005: 59]. Geopolityczne myślenie we współczesnej Rosji opiera 
się na zakorzenionych w mentalności społeczeństwa rosyjskiego, jak i kręgach 
władzy kodzie Rosji – imperium. Według Putina suwerenność i integralność 
Rosji i rosyjskich interesów wymaga niezawodnej ochrony [Iwanow 2018]. 
Ideowym rdzeniem rosyjskiej antyzachodniej myśli geopolitycznej jest klasyczna 
koncepcja „rosyjskiego świata”. Jako jeden z głównych elementów prowadzonej 
przez władze rosyjskie polityki ideologicznej jest również elementem rosyj-
skiej polityki zagranicznej, która ma charakter konfrontacyjny i antyzachodni. 
Koncepcje geopolityczne podkreślające samoistność Rosji, jej odmienną toż-
samość cywilizacyjno-kulturową znajdują swoje odzwierciedlenie w tendencji 
wzmacniania zabezpieczania rosyjskich interesów narodowych [Narocznickaja 
2015: 154]. Swoistą politykę ideologiczną bazującą na odwołaniach do wartości 
tradycyjnych, prawosławia i koncepcji Rosji jako imperium kultywują i rozwijają 
flagowe inicjatywy Kremla o orientacji konserwatywnej, m.in. Klub Izborski, 
Klub Bizantyjski.

Akcentowanie odrębności Rosji od Zachodu stanowi podstawowy kod rosyj-
skiego myślenia geopolitycznego. Już na początku rosyjska szkoła geopolityki 
rozwijała się w kilku kierunkach. Jednym z nich był panslawizm, który głosił 
konieczność zjednoczenia z Rosją narodów słowiańskich, co gwarantowałoby im 
suwerenność. Odróżnienie Rosji od Zachodu charakterystyczne dla początków for-
mowania rosyjskiej geopolityki w XIX w. przetrwały do czasów współczesnych, 
a myślenie w kategoriach swój – rosyjski i obcy – zachodni, nieprzystający do 
warunków i tożsamości rosyjskiej [Isajew 2005: 135]. „Rosyjski świat” to koncep-
cja, która w miarę umacniania pionowego modelu władzy stanowi uzasadnienie 
specyficznej, uwarunkowanej problemami rosyjskimi wersji konserwatyzmu, 
która rezonuje w przestrzeni międzynarodowej.
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Początek rozwoju konserwatyzmu podkreślającego partykularyzm rosyj-
skiej kultury, historii, rozwoju kultury politycznej przypada na wiek XIX. We 
współczesnej Rosji, a w szczególności w retoryce prezydenta Władimira Putina, 
wciąż aktywna jest inspiracja tradycją rosyjskiej myśli konserwatywnej. Szcze-
gólnie charakterystyczny wymiar konserwatyzmu rosyjskiego stanowi Filozofia 
nierówności autorstwa Mikołaja Bierdiajewa. W postsowieckiej Rosji idea 
konserwatywna jest promowana przez ugrupowanie władzy Jedinaja Rossija. 
Konserwatyzm można zaklasyfikować jako ideologię państwową współczesnej 
Rosji. Jest to jednak konserwatyzm pozbawiony słowianofilskiego konserwatyz-
mu, a apelujący o pielęgnację i kultywowanie wartości tradycyjnych, religijnych. 
Szczególną popularnością ideologia konserwatywna cieszyła się w 2010 r., 
a w 2013 została sformułowana oficjalna doktryna państwa rosyjskiego, której 
fundament stanowi konserwatyzm. Przyjęcie kursu na konserwatyzm współgrało 
z ideą obrony niezależności Rosji od wpływów zewnętrznych i zabezpieczenia 
interesów rosyjskich. Konserwatyzm jako podstawa państwa rosyjskiego to jeden 
z postulatów wygłoszonych przez Władimira Putina podczas zjazdu Ogólnorosyj-
skiego Frontu Narodowego w 2013 r. Podczas Zjazdu sformułowano narodową 
ideologię, a Putin określił się jako pragmatyk z konserwatywnym nastawieniem. 
Według głowy państwa rosyjskiego konserwatyzm to „bazowanie na tradycyjnych 
wartościach, ale i nieodzowny element rozwoju” [Prezidient wzjał kurs… 2013]. 

Idea „rosyjskiego świata” ma charakter zarówno konserwatywny, jak i geo-
polityczny. We wrześniowym posłaniu do Zgromadzenia Federalnego Rosji 
Władimir Putin wyraźnie podkreślił wagę i znaczenie konserwatyzmu dla Rosji. 
Zniszczenie wartości tradycyjnych prowadzi do negatywnych konsekwencji dla 
społeczeństwa oraz jest manewrem sugerującym antydemokratyzm, gdyż więk-
szość nie akceptuje prób rewizji tych wartości. W przemówieniu z 2013 r. Putin 
odwołał się do dzieła XIX-wiecznego filozofa rosyjskiego Filozofia nierówności 
i tak sparafrazował konserwatyzm: „Sens konserwatyzmu nie tkwi w tym, że 
uniemożliwia ruch w przód i w górę, a w tym że on zapobiega ruchowi w dół, ku 
chaotycznej ciemności, zabezpiecza przed powrotem do stanu pierwotnego” [Putin 
2013]. Najbardziej widoczną próbą eksportowania rosyjskiego konserwatyzmu 
poza granice Federacji Rosyjskiej była reorganizacja mediów państwowych. Na 
mocy reorganizacji zakończono istnienie agencji RIA Novosti, a w jej miejsce 
powołano Międzynarodową Agencję Informacyjną „Rossija Siewodnia” („Russia 
Today”). Głównym zadaniem agencji jest promowanie poza granicami Federacji 
Rosyjskiej rosyjskiej polityki oraz życia społecznego w Rosji. Jednocześnie 
Agencja jest pasem transmisyjnym ideologii i promotorem konserwatyzmu oraz 
zwiększeniem rosyjskich zasobów informacyjnych w zachodniej Europie. 

Konserwatyzm rosyjski w wydaniu putinowskim i jego oddziaływanie 
w państwach zachodnich sprzyja kreowaniu wizerunku Rosji jako uosobienia 
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idei zdrowego i właściwego konserwatyzmu oraz wartości rodzinnych. Tym 
samym rosyjski prezydent i jego ideologiczna propozycja „powrotu ku rosyj-
skiej  rodzimości” może stać się neokonserwatywną odpowiedzią na dynamicz-
ne procesy globalizacyjne, alternatywą dla zachodnich rozwiązań. Ideą, która 
uzasadnia takie podejście, jest idea „rosyjskiego świata”, a także integracyjny 
eurazjatyzm. Ze względu na historyczne doświadczenie, duchowe tradycje, a tak-
że geopolityczne znaczenie, Rosja jawi się jako oczywiste centrum i podmiot 
dominujący w takiej integracji [Awerjanow i in. 2014: 134]. Istotną inspiracją 
konserwatyzmu Putina są dzieła emigracyjnego „białego” pisarza Iwana Ilji-
na, o którym mówi się, że jest ulubionym filozofem rosyjskiego prezydenta. 
W dziele O przeciwstawianiu się złu siłą z 1925 r. podkreśla znaczenie Rosji 
i jej wartości i przeciwstawia jej wyjątkowość Zachodowi. Szczególnie istotnym 
dziełem z dorobku Iljina jest książka Nasze zadania z 1956 r. W sytuacji rozpa-
du ZSRR Rosja znalazła się na krawędzi istnienia. Zagrożona przez tendencje 
odśrodkowe, animozje wewnętrzne i anarchizm lat 90. XX w. Władza nie mogła 
efektywnie organizować funkcjonowania państwa. Świadomość kryzysu stała 
się podstawą programu Putina dotyczącego wzmacniania pionowych struktur  
władzy.

W 2014 r. Władimir Putin w posłaniu do Zgromadzenia Federalnego zacyto-
wał słowa Iwana Iljina o nierozerwalności wolności wewnętrznej i zewnętrznej. 
W swoich przemówieniach do Zgromadzenia Federalnego Putin tradycyjnie powo-
łuje się na słowa wybitnych konserwatywnych filozofów rosyjskich. W przemó-
wieniu z 2014 r. Putin odniósł się do dzieła Iljina Nasze zadania. Zgodnie z literą 
przemówienia, każdy „kto kocha Rosję, pragnie dla niej wolności, wolności samej 
Rosji, jej międzynarodowej niezależności, wolności Rosji jako jedności kultury 
rosyjskiej i innych kultur narodowych oraz wolności dla narodu rosyjskiego, 
a przede wszystkim wolności wiary, poszukiwania prawdy, kreatywności, pracy 
i własności” [Putin 2014]. 

Istotnym komponentem konserwatyzmu Putina jest patriotyzm oraz państwo-
twórczość, szacunek wobec historii, tradycji, kultury rosyjskiej. Wszystkie te 
elementy stanowią części składowe ideologii putinizmu. Istotnym komponentem 
rosyjskiego konserwatyzmu jest antyzachodni charakter. W świetle konserwa-
tyzmu Zachód jest synonimem upadku, degeneracji wartości ogólnoludzkich 
i molochem indywidualizmu, w którym brakuje trwałych więzi społecznych. 
Podobnie jak w XIX-wiecznej myśli konserwatywnej, tak i współcześnie Zachód 
jest klasyfikowany jako wróg tradycyjnych wartości, patriotyzmu. W retoryce 
Putina po 2012 r. Zachód jest prezentowany jako synonim dekadencji i zagrożenie 
dla „świętej” Rosji. Przesłanką myślenia o Rosji jako państwie konserwatyzmu 
jest fakt, że na początku stycznia 2014 r. rosyjscy gubernatorzy podarowali 
Władimirowi Putinowi kolekcję dzieł klasycznych filozofów rosyjskich: Iwana 
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Iljina, Nikołaja Bierdiajewa i Władimira Sołowjowa. Rosja w czasie prezydentury 
Władimira Putina staje się mocarstwem wysoko wartościującym ideologię oraz 
system ideologiczny, który podkreślałby unikalny charakter rosyjskiej tożsamo-
ści i kultury politycznej, a jednocześnie nie nawiązywałby do ideologicznego 
dziedzictwa ZSRR. 

W Rosji okresu prezydentury Władimira Putina polityka ideologiczna zyskuje 
nowy wymiar, lecz pełni analogiczne funkcje – scalanie i konsolidacja tkanki 
społecznej wokół wspólnych wartości identyfikowanych z rosyjską tożsamością 
cywilizacyjną, konserwatyzmem, patriotyzmem oraz religijnością prawosławną. 
Wartości te stanowią podstawę rosyjskiej imperialnej tożsamości narodowej, 
którą próbuje wzmocnić i odbudować Władimir Putin poprzez powoływanie się 
na dziedzictwo ideowe rosyjskiego konserwatyzmu. W okresie jego prezydentury 
konserwatyzm zyskał rangę czynnika definiującego i integrującego narodową 
ideologię. Kształtowanie konserwatywnej linii ideologii Kremla wyznaczało cha-
rakter rosyjskiej polityki zagranicznej – w tym oddziaływania na ideosferę państw 
Zachodu, w celu kreacji pozytywnego odbioru działań Federacji Rosyjskiej. 
Fuzja konserwatyzmu światopoglądowego i asertywnej polityki o zabarwieniu 
neoimperialnym stanowi pochodną wewnętrznej sytuacji w Federacji Rosyjskiej. 
Polityka aktywna Federacji Rosyjskiej wykorzystuje pełen arsenał środków. 
W dobie dominacji massmediów coraz większe znaczenie zyskuje transmisja 
ideologicznego przekazu oraz nieograniczone możliwości modelowania infor-
macji. Zarówno ideologia konserwatywna, jak i koncepcja „rosyjskiego świata” 
są zestawem narzędzi realizacji polityki wewnątrz Federacji Rosyjskiej oraz 
poza jej granicami. Rosja prowadzi aktywną politykę w sferze bezpieczeństwa 
międzynarodowego. 

Istotnym dokumentem określającym rosyjską aktywność ideologiczną jest 
koncepcja polityki zagranicznej z 2017 r. [Dyner 2017: 2]. Główne akcenty 
padają na aktywność rosyjską w regionie Bliskiego Wschodu, a także w ob-
szarze postradzieckim, który jest połączony z Rosją wspólnym dziedzictwem 
kulturowym i cywilizacyjnym. W porównaniu do koncepcji polityki zagranicznej 
z 2013 r. koncepcja z 2017 stanowi odmienny dokument, w którym jednym 
z głównych obszarów aktywności państwa rosyjskiego jest oddziaływanie na 
infosferę Zachodu poprzez promocję idei „rosyjskiego świata”. Jednym z za-
łożeń jest wzmocnienie roli Rosji w globalnej przestrzeni humanitarnej oraz 
upowszechnienie języka rosyjskiego w świecie, popularyzacja osiągnięć rosyjskiej 
kultury narodowej, rosyjskiego dziedzictwa historycznego, a także tożsamości 
kulturowej narodów Rosji, co ma skutkować konsolidacją rosyjskiej diaspory 
poza granicami Federacji Rosyjskiej [Koncepcija wnieszniej polityki… 2017]. To 
właśnie ta koncepcja kształtuje kierunek rosyjskich działań na arenie zewnętrznej. 
Rosja uruchamia aktywa zdolne oddziaływać na kreację pozytywnego wizerunku 
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 F ederacji Rosyjskiej w opinii międzynarodowej. Pomimo że rosyjska polityka 
może być rozpatrywana z uwzględnieniem paradygmatu realizmu politycznego. 
Kreml przyjmuje paradygmat realistyczny i w celu wzmocnienia działań podejmu-
je próbę wykorzystywania środków wpływu miękkiego – informacyjnego w celu 
efektywnego oddziaływania na sferę mentalną poprzez transmisję odpowied-
niego, służącego interesom rosyjskim przekazu ideologicznego [Herasimienko 
2016: 125]. Koncepcja „rosyjskiego świata” zawarta w dokumencie z 2017 r. 
jest dość szeroka, a mianowicie umożliwia władzom rosyjskim „ochronę praw 
i uzasadnionych interesów rodaków mieszkających za granicą na podstawie 
norm prawa międzynarodowego i traktatów międzynarodowych zawartych przez 
Federację Rosyjską, uznając znaczny wkład rodaków w zachowanie i rozpo-
wszechnianie języka rosyjskiego i kultury rosyjskiej” [Koncepcija wnieszniej 
polityki… 2017].

Od 2013 r. zauważa się wzrost popularności idei „rosyjskiego świata”, która 
zakłada wsparcie hierarchii Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej wobec działań 
politycznych zarówno w skali wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Wsparcie kursu 
państwowej polityki przez Rosyjską Cerkiew Prawosławną jest zorientowane 
na pozyskanie społecznej legitymizacji działań politycznych Kremla. Wysoki 
autorytet Cerkwi w świadomości Rosjan wynika z symbolu Cerkwi i wartości 
prawosławnych jako istotnej struktury rosyjskiej tożsamości. Według doktryny 
informacyjnej z 2016 r. konieczne jest wzmocnienie aktywności rosyjskich 
mediów w przestrzeni międzynarodowej, co ma na celu upowszechnienie obiek-
tywnego postrzegania Rosji na Zachodzie. W tym celu Rosja będzie rozwijała 
własne, skuteczne środki oddziaływania informacyjnego na opinię publiczną 
i działać na rzecz umocnienia pozycji rosyjskich mediów poza granicami kraju. 
Podobne treści sprowadzające się do definicji charakteru rosyjskiej, wyraźnie 
antyzachodniej polityki ideologicznej zawiera rosyjska doktryna bezpieczeństwa 
informacyjnego z 2016 r. Postulat wzmocnienia oddziaływania ideologiczno-in-
formacyjnego jako elementu operacji psychologiczno-informacyjnych zoriento-
wanych na zmianę istniejących opinii i percepcji Rosji stanowi sposób ochrony 
rosyjskich narodowych interesów w sferze informacyjnej. Działania podejmowane 
w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego stanowią ekwiwalent zapewnienia 
bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej [Doktrina informacjonnoj 
biezopasnosti... 2016].

Konserwatywna retoryka Kremla, która znajduje swoje odzwierciedlenie 
w polityce ideologicznej, wynika z samej struktury rosyjskiego reżimu polityczne-
go i dominacji w najwyższych kręgach władzy państwowej tzw. klanu siłowików, 
który skupia osoby z przeszłością w organach bezpieczeństwa państwowego. 
Patriotyzm, konserwatyzm uwarunkowany rosyjskimi problemami, odwołania do 
wartości tradycji znajdują swoje odzwierciedlenie w rosnącej popularności eura-
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zjatyckiej linii rozwoju państwa rosyjskiego, która przechodzi swoistą tranzycję 
i adaptuje się do specyfiki rosyjskiego, antyzachodniego konserwatyzmu. Rosyj-
skie wewnętrzne uwarunkowania silnie wspierają kierunek eurazjatycki, który 
staje się dominującą ideologią polityczną, a idea ta definiuje rosyjską politykę 
zagraniczną, określa jej dynamikę. Na rosyjską asertywną politykę zagraniczną, 
wspieraną oddziaływaniem informacyjnym wpływa neoimperialna wizja silnej, 
suwerennej, konserwatywnej Rosji jako alternatywy, która wykorzystuje rosyjski 
konserwatyzm jako ideologiczne uzasadnienie polityki zabezpieczania rosyjskich 
interesów narodowych w sferze postsowieckiej [Ivanauskas 2016: 37]. Koncep-
cja „rosyjskiego świata” jako konserwatywnej kontrpropozycji jest elementem 
szerszej, wieloetapowej polityki wpływu i sprzyja promocji wielobiegunowego 
ładu międzynarodowego, którą aktywnie popiera władza rosyjska. Dążenie do 
utrzymania wertykalnej struktury władzy, promocja państwowego patriotyzmu 
i konserwatyzmu jako wyznaczników rosyjskiej aktywności powinno zaintereso-
wać przedstawicieli Zachodu, gdyż bezpieczeństwo ideologiczne jest nieodłącz-
nym elementem rosyjskiej aktywności w sferze międzynarodowej. 

3. „Russkij mir” – geneza, znaczenie, treść 

Tłem popularności koncepcji „rosyjskiego świata” jest zaostrzenie stosunków 
między Rosją a Zachodem. We współczesnej aktualizacji idei „russkij mir” 
oznacza cywilizacyjną i kulturową wspólnotę narodów zjednoczonych wokół 
ich historycznego i kulturowego centrum – Rosji. Trudno jest określić, który 
myśliciel jako pierwszy zaproponował tę ideę jako definicję rosyjskiej tożsamo-
ści. Niektórzy badacze uważają, że idea ta została wprowadzona przez hrabiego 
Siergieja Siemienowicza Uwarowa. Uwarow w 1834 r. zdefiniował rosyjską 
tożsamość narodową. W swoim raporcie skierowanym do Imperatora Mikoła-
ja II sformułował narodową triadę oficjalnej narodowości, którą reprezentuje 
prawosławie – samodzierżawie – ludowość [Sadochina-Jewgienijewa 2012: 344]. 
Jeszcze inni uważają, że idea „rosyjskiego świata” to zasługa dramaturga Alek-
sandra N. Ostrowskiego, który definiował „russkij mir” jako „ludzką wspólnotę 
prawosławnych chrześcijan żyjących w jedności wiary, rytuałów i obyczajów” 
[Szalimowa 2000: 16].

Z perspektywy współczesnej aktywności Federacji Rosyjskiej szczególnie 
adekwatną koncepcją „rosyjskiego świata” wydaje się ta zaproponowana przez 
XIX-wiecznego panslawistę Mikołaja Danilewskiego, który uchodzi za ojca 
chrzestnego koncepcji. Według Danilewskiego Rosja stanowi rdzeń słowiańskiego 
dziedzictwa historyczno-kulturowego. W swojej głównej pracy Rosja i Europa 
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z 1871 r. wskazał na antagonizm tkwiący między cywilizacją zachodnią i rosyjską. 
Różnice cywilizacyjne między Rosją a Europą tkwią i wyrażają się w funda-
mentach ich istnienia, przeciwieństwie narodowych charakterów, jak i sposobach 
działania [Danilewski 1991: 179]. W koncepcji Danilewskiego Zachód dąży do 
marginalizacji znaczenia Rosji. Aby temu zapobiec Rosja powinna stworzyć 
sojusz państw słowiańskich i zapewnić stabilny rozwój słowiańskiej historii 
i kultury. Chociaż wiele elementów sugeruje koncepcję „rosyjskiego świata”, 
Mikołaj Danilewski nie posłużył się tym terminem. 

W Rosji, w latach 90. XX w., termin „russkij mir” nabrało nowego znacze-
nia i funkcji. Po rozpadzie monolitycznego imperium ZSRR Rosja zmagała się 
z problemem samookreślenia. Na początku 2000 r. wielu badaczy poddało koncept 
analizie i rozpatrywało „russkij mir” w kategoriach geopolitycznych. Zgodnie z tą 
ideą Rosja miała odzyskać status imperium i powrócić do swoich dawnych granic. 
Taką interpretację promuje m.in. Aleksander Dugin. Duże znaczenie, wpływające 
na popularność koncepcji, ma wsparcie ze strony prezydenta Władimira Putina. 
Niezależnie od interpretacji ich wspólną cechą jest przekonanie, że Rosja to nie 
tylko terytorialne państwo, ale odrębny świat z własną kulturą, która wykracza 
poza rosyjskie terytorium. Współcześnie rosyjscy politolodzy oceniają koncepcję 
w kategoriach globalnego kulturowo-cywilizacyjnego fenomenu, na który składa 
się Rosja jako państwo macierzyste i rosyjska emigracja. Jako taki jednoczy świat 
wokół wartości rosyjskich. „Russkij mir” to esencja rosyjskości, kultury Rosji 
oraz jej dziedzictwa historycznego. Zakłada identyfikację z wartościami konser-
watywnymi, rosyjskimi, rosyjskim dziedzictwem historycznym. W interpretacji 
konserwatywnego, jednoczącego wszystkich Słowian „rosyjskiego świata” istnieją 
dwa podstawowe kierunki. Ze względu na tematykę bezpieczeństwa europejskiego 
szczególnie istotny jest nurt interpretujący „russkij mir” nie jako wspólnotę war-
tości i kultury, ale jako czynnik determinujący rosyjskie postrzeganie geopolityki. 
Z kolei w Rosji okresu prezydentury Władimira Putina odzwierciedla postimpe-
rialne nastroje rosyjskiej elity władzy. Konserwatyzm i odwołania do patriotyzmu 
mają za zadanie konsolidować społeczeństwo i jednoznacznie wskazywać wroga 
Rosji, którym jest cywilizacja zachodnia – indywidualistyczna, materialistycz-
na, odarta z duchowości. Zachód, kultura polityczna państw zachodnich jest 
deprecjonowana i określana jako niezgodna z cywilizacyjną, unikatową drogą 
rozwoju Rosji. Według założonej w 2007 r. przez Władimira Putina Fundacji 
Russkij Mir określenie to nie ogranicza się tylko do Rosjan-emigrantów prze-
bywających za granicą, ale przede wszystkim obejmuje wszystkie osoby innej 
niż rosyjska narodowości, które mówią po rosyjsku, uczą się tego języka lub 
go studiują. „Russkij mir” odnosi się do wszystkich tych, którzy są prawdziwie 
zainteresowani Rosją i myślą o przyszłości państwa rosyjskiego [Ideologija – 
Fond Russkij Mir]. Rozszerzenie kategorii koncepcji jest symptomatyczne i ko-
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responduje z asertywnymi działaniami rosyjskimi w sferze informacyjnej. O ile 
Rosja nie może stać na czele światowego konserwatyzmu, o tyle może aktywnie 
oddziaływać na opinię publiczną państw zachodnich, których społeczeństwa 
przeżywają kryzys tożsamościowy, społeczny. Wzrost niezadowolenia z elit 
europejskich, brak zaufania do władzy stwarzają idealne podglebie do rozwoju 
idei konserwatywnych. Zaburzenie procesów identyfikacyjnych wewnątrz Unii 
Europejskiej skutkuje poszukiwaniami alternatyw [Rudnicki 2016: 110]. Jedną 
z nich może się stać „russkij mir”, który opiera się na interpretacji roli Rosji 
jako Świętej Rusi, co ma wzmacniać geopolityczną obronę narodowych interesów 
rosyjskich w przestrzeni postradzieckiej. Niemniej jednak założyciele Fundacji 
Russkij Mir odżegnują się od wykorzystywania koncepcji jako instrumentarium 
realizacji ekspansjonistycznej rosyjskiej polityki. 

„Russkij mir” jako reprezentacja wartości konserwatywnych, wartości patrio-
tyzmu jest uwarunkowana problemami rosyjskimi. Sama koncepcja jest efektem 
rosyjskich poszukiwań przynależności tożsamościowej, kulturowej i politycznej. 
Odwieczne pytanie o stosunek Rosji do Zachodu w okresie prezydentury Wła-
dimira Putina pojawia się ze szczególną siłą. Sprzyja temu binarny podział na 
nas – Rosjan oraz ich – Zachód. Przy czym podkreślenie konserwatywnego, 
patriotycznego dziedzictwa rosyjskiego odbywa się przy deprecjonowaniu i de-
monizowaniu wartości demokracji zachodnich, jak indywidualizm, liberalizm 
czy poszanowanie praw człowieka. Jest to jednak uwarunkowane odmienną od 
zachodniej rosyjską świadomością prawną, a duch prawny od zawsze w Rosji 
był postrzegany jako przynależny do zdegenerowanej, odartej z wartości trady-
cyjnych i duchowych cywilizacji zachodniej. „Rosyjski świat” jako konserwa-
tywna alternatywa, kontrodpowiedź na ekspansję aksjologiczną Zachodu jest 
narzędziem realizacji polityki ideologicznej Kremla oraz operacji modelujących 
opinię publiczną na Zachodzie. 

Szczególne znaczenie koncepcja „rosyjskiego świata” zyskała w toku kryzy-
su ukraińskiego. Zaostrzenie sytuacji na Ukrainie ujawniło nie tylko patologie 
w globalnym systemie, ale przede wszystkim słabość zabezpieczenia informacyj-
nego i koncepcyjnego rosyjskiej polityki zagranicznej. Oficjalna promocja idei 
jest mniej lub bardziej atrakcyjna dla obywateli Federacji Rosyjskiej, jednakże 
pod szyldem promocji alternatywy aksjologicznej wobec wartości zachodnio-
europejskich, wizerunek Rosji jako strażniczki tradycji i konserwatyzmu jest 
sugestywny dla zachodniej opinii publicznej. Należy dodać, że transgraniczny 
przekaz informacyjny jest możliwy dzięki wszechobecności Internetu. Swoiste 
„zarażanie” ideologią odbywa się w ramach środowiska informacyjnego [Nazaret-
jan 2015: 167]. Rozwój Internetu i sieci społecznościowych uprościł przenikanie 
treści i infekowanie sfery mentalnej w przestrzeni globalnej. Powszechność Inter-
netu umożliwiła informacji globalny zasięg. Rozprzestrzenianie się  określonego 
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i przygotowanego przekazu można porównać do rozprzestrzeniania się ognisk 
epidemii. 

Koncepcja „rosyjskiego świata” wykorzystywana przez współczesną Federa-
cję Rosyjską służy rozwojowi narodowej ideologii rosyjskiej, lecz jednocześnie 
jest to czynnik oddziałujący na sposób odbioru działań rosyjskich w przestrzeni 
międzynarodowej. Zgodnie z koncepcją „rosyjskiego świata” Rosja jawi się jako 
mocarstwo tradycji, a sam Władimir Putin pretenduje do miana lidera światowego 
konserwatyzmu. Wątek konserwatyzmu, odwołań do patriotyzmu, wartości reli-
gijnych wynikających z prawosławia stanowi główny element koncepcji, która 
jest narzędziem upowszechniania pozytywnego wizerunku Federacji Rosyjskiej 
poza jej granicami. 

4. Konserwatyzm w „rosyjskim świecie” – sen, znaczenie

Konserwatyzm, który w Rosji prezydentury Władimira Putina przeżywa swój 
renesans, stanowi nieodłączny element koncepcji „russkij mir” będącej ideowym 
wyznacznikiem rosyjskiej polityki zagranicznej w koncepcji z 2017 r. Odro-
dzenie konserwatyzmu w Rosji trwa od 1991 r. Wcześniej, w okresie rewolucji 
bolszewickiej czy w ciągu istnienia ZSRR, zinstytucjonalizowany konserwatyzm 
nie miał rzeczywistej racji bytu. Jak podkreśla Andrzej Walicki, konserwatyzm 
rosyjski jest partykularny, uwarunkowany typowo rosyjskimi problemami. Jako 
taki nie może pretendować do stanowienia rzeczywistej alternatywy dla reszty 
świata. Nie ulega wątpliwości, że Rosja okresu prezydentury Władimira Putina 
przeżywa odrodzenie konserwatyzmu i wartości tradycyjnych, patriotyzmu przy 
aktywnym wspieraniu dziedzictwa rosyjskiej myśli konserwatywnej przez władze 
państwowe. W programowych wystąpieniach Władimira Putina akcentowany jest 
patriotyzm i zjednoczenie obywateli wokół ogólnonarodowych wartości i celów 
[Abdulina 2015: 275]. 

Kluczowa dla zdefiniowania sensu i charakteru rosyjskiego konserwatyzmu, 
który stanowi narzędzie realizacji ideologicznej polityki Kremla jest programowy 
artykuł Władimira Putina opublikowany w 1999 r. zatytułowany Rosja na styku 
tysiącleci (ros. Rossija na rubieże tysjaczletij). Rosja na styku tysiącleci stanowi 
fundament głównej orientacji konserwatywnej, którą w późniejszych latach roz-
wijały rosyjskie elity władzy. Ten rodzaj konserwatyzmu łączy się z poczuciem 
patriotyzmu. W artykule patriotyzm jest wskazany jako element konsolidacji 
społeczeństwa rosyjskiego. Są nim również wartości uznawane za tradycyjnie 
rosyjskie. Z perspektywy analizy konserwatyzmu putinowskiego istotna jest sama 
definicja pojęcia. W artykule z 1999 r. patriotyzm jest opisywany jako wartość, 
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która zachowała swoje pierwotne, a przede wszystkim pozytywne znacznie. We-
dług Putina patriotyzm to „poczucie dumy z naszej ojczyzny [Rosji], jej historii 
i osiągnięć. To pragnienie uczynienia kraju piękniejszym, bogatszym, silniejszym, 
szczęśliwszym” [Putin 1999]. Jest to pozytywny patriotyzm, wolny od narodowej 
ignorancji i imperialistycznych zamierzeń. Jak podkreśla Putin, taki patriotyzm 
jest źródłem odwagi, hartu ducha, siły narodu. Tym samym rezygnacja z pa-
triotyzmu jest równoznaczna z utratą dumy narodowej i godności. Naród, który 
wyzbył się patriotyzmu, „nie jest zdolny do wielkich rzeczy” [por. Putin 1999]. 

Z perspektywy geopolitycznej istotny jest kolejny podpunkt dotyczący mo-
carstwowości. Putin, jak tradycyjny Euroazjata, podkreślił znaczenie położenia 
geograficznego Rosji. Przestrzeń jest tym, co określa zarówno świadomość 
Rosjan, politykę państwa, jak i całą historię Rosji. Warunkiem współczesnej 
mocarstwowości Rosji jest zdolność do zapewniania bezpieczeństwa państwu 
oraz zabezpieczania narodowych interesów, rosyjskiej racji stanu na arenie 
międzynarodowej. Kolejnym elementem konserwatywnego trendu wspieranego 
aktywnie przez władzina Kremlu jest państwowość. Czynnik państwowotwórczy 
jest wyznacznikiem rosyjskiego konserwatyzmu epoki Putinowskiej. Cywilizacja 
rosyjska, jej kultura polityczna, świadomość prawna są odmienne od obowią-
zującej na Zachodzie kultury liberalnych demokracji. Już w 1999 r., Władimir 
Putin akcentował zasadniczą odmienność zachodniej i rosyjskiej kultury poli-
tycznej. W Rosji przez wieki kształtowała się kultura wartościująca państwo 
i jego struktury, które odgrywały istotną rolę w funkcjonowaniu społeczeństwa. 
Według Putina w percepcji Rosjan silne państwo nie jest anomalią, nie jest też 
czymś, co należy zwalczać, ale źródłem i gwarantem porządku i bezpieczeństwa, 
inicjatorem i główną siłą napędową wszelkich zmian. Od 1999 r. konserwatyzm 
budził większe lub mniejsze zainteresowanie. 

Wraz z antyzachodnim neoeurazjanizmem, proponującym binarne postrzega-
nie stosunku Rosja – Zachód, konserwatyzm przeszedł ewolucję. U początków 
prezydentury Putina był to konserwatyzm oświecony, proponujący konserwatywną 
modernizację. Putin już na samym początku swojej prezydentury określił war-
tości, które uznawał za rdzennie rosyjskie, takie jak: tradycjonalizm, patriotyzm 
i kolektywizm. W 2000 r. wartością nadrzędną była stabilizacja i wprowadzenie 
ładu po okresie eksperymentu demokratycznego epoki Borysa Jelcyna [Walicki 
2015: 37]. Rosja miała być państwem silnym, ale również stabilnym, zdolnym 
do zapewnienia swoim obywatelom podstaw bytowych [Abdulina 2015: 274]. 
W epoce Władimira Putina popularny jest konserwatyzm silnej władzy, lecz 
jednocześnie potępianie izolacjonizmu Rosji. 

W początkach prezydentury Władimir Putin był nastawiony prozachodnio, 
stawiał na współpracę z USA. Priorytetem była odbudowa kraju. Putinowski kon-
serwatyzm ewoluował w kierunku pozycji światopoglądowej. Putin wielokrotnie 
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w swoich przemówieniach odwoływał się do myślicieli konserwatywnych, jak 
Iwan Iljin, Mikołaj Bierdiajew, Aleksandr Sołżenicyn. Oznacza to wciąż żywe 
dziedzictwo rosyjskiej myśli konserwatywnej, lecz również jest to narzędzie 
oddziaływania, które pozwala uzasadniać działania władz rosyjskich tradycjami 
rosyjskiego konserwatyzmu i przywiązania do wartości rdzennie rosyjskich, 
unikatowych dla rosyjskiej cywilizacji. Cechą charakterystyczną rosyjskiego kon-
serwatyzmu w okresie prezydentury Władimira Putina jest reformowanie poprzez 
wzmacnianie wertykalnej struktury władzy. Jednakże początkowy konserwatyzm 
Putina łączył się z opcją okcydentalistyczną, prozachodnią. Wówczas był to nurt 
odległy od reprezentowanego przez Aleksandra Dugina ekspansywnego, skraj-
nie antyzachodniego eurazjatyzmu. Momentem przełomowym w transformacji 
rosyjskiego konserwatyzmu był rok 2004. Zmianę spotęgowało postrzeganie 
fiasko polityki amerykańskiej w Iraku. Do głosu zaczął dochodzić antyzachodni 
neoeurazjatyzm Dugina, zgodnie z którym Stany Zjednoczone Ameryki dążą do 
ustanowienia hegemonii porządku liberalno-demokratycznego na każdej szeroko-
ści geograficznej. Od 2003 r. w Rosji kreowany jest wizerunek Zachodu jako nie 
tylko odmiennie zaprogramowanej kulturowo cywilizacji, lecz przede wszystkim 
jako przeciwnika w obszarze zainteresowania rosyjskiego. Poważne zagrożenie 
dla bezpieczeństwa rosyjskiego państwa stanowiła i stanowi ekspansja NATO 
na Wschód oraz destabilizowanie przez szeroko pojęte siły zachodnie obszaru 
postsowieckiego. Współczesny konserwatyzm Putina różni się od konserwatyzmu 
promowanego w początkach prezydentury, którą charakteryzowało odejście od 
imperialistycznej wizji Rosji i jej uniwersalistycznego posłannictwa. 

Od 2012 r. obserwuje się wzrost popularności konserwatyzmu w Federacji 
Rosyjskiej. W artykule Rosja: kwestia narodowa Władimir Putin jasno określa 
główne zasady rosyjskiej konserwatywnej ideologii narodowej. Jest to jedno-
cześnie diagnoza nieudolności zachodnich mechanizmów w obliczu nowych 
wyzwań, jak migracje czy integracja mniejszości. Rosyjska państwowość ma 
charakter szczególny. O wyjątkowości rosyjskiego rozwoju państwowego pisał 
również XX-wieczny filozof białej emigracji Iwan Aleksandrowicz Iljin. Wartość 
narodu rosyjskiego jest szczególnie wyeksponowana i zdefiniowana jako spoiwo 
łączące tkankę unikalnej cywilizacji rosyjskiej. W artykule Putin podkreśla prawo 
Rosji do samostanowienia, do walki o utrzymanie suwerenności. Jednocześnie 
podmiotem odpowiedzialnym za wszelkie niepowodzenia jest Zachód, który 
dąży do osłabienia pozycji międzynarodowej Rosji. Rosja jako wielonarodowe 
imperium zjednoczone wspólną tradycją kulturową, historią, wspólnotą cywili-
zacyjną koresponduje z koncepcją „rosyjskiego świata”, który zakłada jedność 
cywilizacyjno-kulturową państw przestrzeni postsowieckiej. Według Putina, 
samostanowienie narodu rosyjskiego wynika z polietniczności cywilizacji, którą 
łączy wspólny rdzeń kulturowy [Putin 2012a]. Rosyjski kod kulturowy charakte-
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ryzuje unikatowość, a rosyjski naród przejawia naturalne inklinacje w kierunku 
uznania silnej państwowości. Charakterystyczne jest powoływanie się na jedno-
czącą misję współczesnej Rosji. Patriotyzm i przywiązanie do silnego państwa 
zostały przedstawione jako podstawowe czynniki tożsamości narodu rosyjskiego. 
Konserwatyzm putinowski służy podkreśleniu tradycyjnych, prawosławnych 
fundamentów rosyjskiej państwowości i kultury politycznej. Charakterystyczny 
konserwatywny zwrot ku rodzimości oddala szanse na okcydentalizację Rosji, 
a przydaje znaczenia koncepcji „rosyjskiego świata” jako alternatywy wobec 
porządku zachodniego.

Jak podkreślają Jadwiga Rogoża i Witold Rodkiewicz, konserwatyzm rosyjski 
okresu prezydentury Władimira Putina nie został sformułowany z myślą tylko 
i wyłącznie o społeczeństwie rosyjskim, lecz jest pomyślany jako narzędzie 
realizacji polityki zagranicznej. Szczególnie w kontekście rywalizacji dwóch 
antagonistycznych cywilizacji [Rogoża, Rodkiewicz 2015: 15]. Alternatywna, 
rosyjska ścieżka rozwoju społeczno-politycznego sugeruje prowadzenie okreś lonej 
polityki ideologicznej, która jest wymierzona w bezpieczeństwo mentalne państw 
Zachodu. Sfera ideologiczna, bezpieczeństwa ideologicznego, w której ścierają 
się dwa przeciwstawne systemy wartości i znaczeń, stanowi istotny wymiar 
prowadzonych przez Rosję działań wymierzonych w zachodnie bezpieczeństwo. 
Rosja jawi się jako matecznik wartości konserwatywnych, obrońca alternatywnych 
modeli wobec dominującego na Zachodzie hegemonicznego liberalizmu. Jedno-
cześnie konserwatyzm rosyjski może jednoczyć kręgi rozczarowane zachodnimi 
wartościami. Odrodzenie konserwatyzmu jako siły zdolnej modelować nastroje 
zachodniej opinii publicznej można interpretować w kategoriach próby sformu-
łowania odmiennej od zachodniej interpretacji rzeczywistości międzynarodowej.

Pomimo faktu, że rosyjski konserwatyzm w okresie rządów prezydenckich 
Władimira Putina jest uwarunkowany specyfiką rosyjskiej kultury, sama promocja 
wartości tradycyjnych i patriotycznych wpisuje się w tendencje konsolidowania 
rosyjskiej tożsamości narodowej wokół wartości tradycyjnych. Jednocześnie jest 
to oferta przede wszystkim skierowana przeciwko zachodniemu postmoderniz-
mowi. Tak sformułowany konserwatyzm ma szansę odnieść pożądane efekty 
w zachodnich kręgach eurosceptycznych, prawicowych i tym samym działać na 
rzecz dezidentyfikacji z tożsamością europejską. Jednocześnie konserwatyzm 
Putina jest propozycją i apelem o powrót do tradycyjnych wartości, do wartości 
religijnych, tradycji państw narodowych, a jednocześnie może stanowić ważny 
instrument wpływu na sferę mentalną społeczeństw Zachodu. Wystąpienia pro-
gramowe Władimira Putina, w których głowa państwa rosyjskiego powołuje 
się na narodową suwerenność, wolę państwową, orientację wielobiegunową 
w stosunkach międzynarodowych, świadczy o próbach sformułowania rosyjskiej 
tożsamości postimperialnej w wariancie unarodowionym. Tym samym Putinowi 
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udaje się nie tylko eksportować określone wartości poza granice Federacji Ro-
syjskiej, lecz również budować wizerunek narodowego lidera, który gwarantuje 
utrzymanie kursu na wzmacnianie siły państwa, która z kolei jest gwarancją 
narodowego bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej [Putin 2012b]. 

5. Konserwatyzm i „russkij mir”  
jako rosyjskie soft power

Popularność tendencji antyzachodnich w Rosji jest fenomenem uwarunkowanym 
kulturowo i cywilizacyjnie. Pomimo że putinowski konserwatyzm ma charakter 
pragmatyczny, a przede wszystkim polityczny, to warto pamiętać, że tradycje 
konserwatywne w Rosji były doskonale uwarunkowane – innymi słowy, w przeci-
wieństwie do idei liberalnych zyskiwały większą popularność w kręgach władzy. 
Koncepcja konserwatyzmu światopoglądowego, który od 2012 r. reprezentuje 
Władimir Putin, jest przykładem zastosowania tzw. soft power i dowodzi, że 
Federacja Rosyjska aspiruje do bycia centrum strefy państw postradzieckich 
i utrzymać pozycję liczącego się gracza w rozgrywkach międzynarodowych. 
W celu osiągnięcia zamierzeń Kreml realizuje własną politykę ideologiczną. 
Poprzez promowanie sieci tzw. proxy groups, które popierają ideę „rosyjskiego 
świata”, dociera do szerszego audytorium, co sprzyja osiąganiu celów rosyjskiej 
polityki zagranicznej poza Federacją Rosyjską i obszarem postradzieckim. 

Rosyjski konserwatyzm to rodzaj soft power, „miękkiej siły” wpływania 
na realizację rosyjskiej racji stanu. Współcześnie przestrzeń konfrontacji nie 
jest zdefiniowana. Rozgrywki decydujące o przewadze państwa coraz częściej 
prowadzone są w przestrzeni mentalnej, informacyjnej, stąd niezwykle ważną 
rolę przypisuje się oddziaływaniu ideologicznemu. Działania Rosji na Ukrainie 
oraz zaangażowanie w konflikt syryjski wywołały zainteresowanie, ale i obawy 
przed zdolnością Moskwy do manipulowania informacją i zawartością dyskursu 
politycznego, który jest skierowany nie tylko do Rosjan, lecz również do zagra-
nicznego audytorium. Po przyłączeniu Krymu do Federacji Rosyjskiej poparcie 
dla Putina w rosyjskim społeczeństwie sięgnęło 85% [Lewinson 2015]. Wysokie 
poparcie społeczeństwa przekłada się na aprobatę konserwatywnych treści pro-
gramowych dokumentów i przemówień, którym towarzyszy nostalgia imperialna 
i próba odtworzenia statusu Rosji. Kreml zaniepokojony siłami ekspansyjnymi 
zachodnich sojuszy, jak Unia Europejska czy NATO, w przestrzeni postradzieckiej 
oraz polityki obalania prorosyjskich elit w sferze żywotnych interesów rosyjskich 
poszukuje sposobu efektywnego oddziaływania. Rosja stosuje szeroki zakres środ-
ków, które stanowią soft power rosyjskiej polityki. Służą one do zakamuflowania 
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„miękkiego przymusu”, którego celem jest utrzymanie regionalnej supremacji. 
Rosyjskie think thanki typu Klub Izborski, Klub Bizantyjski podważają spójność 
i suwerenność państw sąsiadujących z Federacją Rosyjską poprzez konsolidację 
sił prorosyjskich, promocję konserwatyzmu i zaszczepianie niechęci wobec 
Zachodu. W celu wzmocnienia działań rosyjskich, grupy te tworzą alternatywny 
dyskurs konserwatywny, który mobilizuje siły destabilizujące. Podobnie jak inne 
państwa Rosja promuje globalnie własną markę jako mocarstwa tradycyjnego. 
Wykorzystuje w tym celu język, kulturę oraz turystykę. Zastosowanie różnorod-
nych kanałów przekazu służy rozpowszechnianiu zasobu wartości „rosyjskiego 
świata” jako narzędzia geopolitycznego. 

Stosowanie środków miękkich jako narzędzia wywierania wpływu na za-
chodnią opinię publiczną stało się szczególnie dostrzegalne w ostatnich latach. 
Opublikowana w 2013 r. Koncepcja Polityki Zewnętrznej Federacji Rosyjskiej 
podkreśla konieczność zwiększenia promocji pozytywnego wizerunku Rosji 
w przestrzeni międzynarodowej, a sama ideologia konserwatywna jest podstawą 
polityki w okresie prezydentury Władimira Putina [Kościński 2015: 71].

„Russkij mir”, jego szczególne, konserwatywne oblicze stanowi alternatywę 
dla indywidualistycznej cywilizacji zachodniej. Pomimo dziedzictwa filozoficz-
nego jest to koncepcja wykorzystywana przez władze rosyjskie do realizacji 
priorytetów polityki zagranicznej. Jest to również narzędzie walki o kontrolę nad 
sferą mentalną zachodnich społeczeństw. Koncepcja konserwatywnego „rosyj-
skiego świata” kreuje wizerunek Rosji jako cywilizacji unikatowej, ostatniego 
bastionu stojącego na straży wartości tradycyjnych, które zanegowała cywilizacja 
zachodnia. Jest to jednocześnie rosyjska odpowiedź na hegemonizację środowiska 
międzynarodowego i zakwestionowanie zasadności ustanowienia ładu jednobie-
gunowego z jednym dominującym mocarstwem.

W tym celu Kreml opracował system proxy groups, które wspierają realizację 
rosyjskich celów politycznych. Ich wspólnym celem jest promocja koncepcji 
„rosyjskiego świata” [Lucewicz 2016: 2]. Koncepcja jest przede wszystkim 
elastycznym narzędziem uzasadniania intensyfikacji rosyjskiej aktywności w ob-
szarze postsowieckim, jak i poza jego granicami. Wykorzystywanie soft power 
w rosyjskim stylu jest określane narracją Kremla. Rosyjskie soft power znacznie 
różni się od zachodniego odpowiednika. W wykonaniu rosyjskim tzw. mjagkaja 
sila to fuzja jawnych i niejawnych środków, które odbiegają do zachodniego 
rozumienia soft power. Stosowanie przez Rosję soft power jest rozumiane jako 
zdolność do sprawowania kontroli lub osiągania celów poprzez zastosowanie 
środków niekonwencjonalnych, niemilitarnych. Polityka ideologiczna z wyko-
rzystaniem konserwatyzmu jako środka miękkiego oddziaływania potwierdza 
rosyjskie nastroje antyliberalne. W przemówieniu do Zgromadzenia Federal-
nego w 2012 r. Władimir Putin ustanowił ramy nowej ideologii narodowej 
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i  jednocześ nie zapewnił o wspieraniu „instytucji, które są nośnikami tradycyjnych 
wartości przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Wyraził przekonanie, że na 
świecie jest coraz więcej środowisk opowiadających się za restauracją wartości 
tradycyjnych, które przez wieki były moralną i duchową podbudową cywiliza-
cji. Do tych wartości zaliczył: wartości tradycyjnej rodziny, wartości duchowe, 
wartości humanistyczne i różnorodności świata [Putin 2013]. 

W przemówieniu z 2012 r. – kluczowym dla konserwatywnego projektu 
Kremla – Putin parafrazuje rozumienie konserwatyzmu Mikołaja Bierdiajewa. 
Według filozofa konserwatyzm nie powstrzymuje postępu, a uniemożliwia 
cofanie się do stanu prymitywnej nieokreśloności. W 2013 r. konserwatyzm 
zyskał większe znaczenie jako narzędzie realizacji priorytetów politycznych. 
Jest to tarcza chroniąca tradycję przed wpływami zdegenerowanego Zachodu. 
Inicjatywa obrony tożsamości tradycyjnej, patriotyzmu, wspólnotowości pojawiała 
się w różnych kanałach medialnych, zwłaszcza w telewizji, co pozwoliło z po-
wodzeniem utrzymać wysokie poparcie społeczne dla takiej polityki. Promocja 
konserwatyzmu dotarła również do audytorium poza granicami Rosji. 

Warto mieć na uwadze to, że rosyjskie soft power jest ważnym elementem 
bezpieczeństwa rosyjskiego. Koncepcja „rosyjskiego świata” spełnia funkcje 
zabezpieczenia rosyjskiego bezpieczeństwa i utrzymania rosyjskiego status quo 
w stosunkach międzynarodowych. Rosja posiada własne narzędzie ideologiczne, 
aby przeciwdziałać zachodniej narracji promującej demokrację i liberalny po-
rządek społeczno-polityczny [Tsygankow 2006: 1081]. Tym samym koncepcja 
„rosyjskiego świata” stała się operacyjną matrycą dla budowania rosyjskiej 
legitymacji i wpływów w regionie. Służby temu rozbudowa narracji konserwa-
tywnej. Koncepcja „rosyjskiego świata” jako swoistego, rosyjskiego soft power 
jest opozycją wobec wartości zachodnich, liberalnych, co może determinować 
postrzeganie Rosji i rosyjskiego typu kulturowo-cywilizacyjnego poza jej gra-
nicami, a co za tym idzie, aktywnie kształtować społeczny odbiór działalności 
politycznej i dyplomatycznej Federacji Rosyjskiej.

6. Zakończenie 

Soft power jest narzędziem, które wykorzystuje wartość ideologicznej spójności 
koncepcji „rosyjskiego świata” jako alternatywę wobec wartości zachodnioeu-
ropejskich. Realizowanie kampanii wpływu ideologicznego służy powstrzymani 
hegemonicznych aspiracji państw zachodnich oraz jest bastionem chroniącym 
przestrzeń postradziecką przed próbami przeszczepienia demokracji i wartości 
europejski na grunt państw poradzieckich, co jednocześnie zabezpiecza rosyjski 
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status quo w regionie tzw. bliskiej zagranicy [Ambrosio 2007: 234]. Jednym 
z czynników, który służy utrzymywaniu bezpieczeństwa zewnętrznego Federacji 
Rosyjskiej, a jednocześnie stwarza zagrożenie wobec bezpieczeństwa europejskie-
go, jest utrzymywanie prorosyjskich elit w państwach ościennych Federacji Rosyj-
skiej. Zasięg geopolitycznej koncepcji „rosyjskiego świata” jest zdeterminowany 
przez oddziaływanie krajowych elit, które działają jako pudło rezonansowe dla 
idei alternatywnych wobec ideałów liberalnych demokracji. Przestrzeń poradziecka 
jawi się jako pole rywalizacji wpływów demokratycznych i idei konserwatywnej 
wspieranej przez elity władzy Federacji Rosyjskiej [Dimitrowa i in. 2017: 12]. 
W dobie mediów masowych nie sposób ignorować informacyjnej przestrzeni 
oddziaływania i znaczenia informacji w kształtowaniu relacji międzynarodowych. 

Polityka Federacji Rosyjskiej jest realizowana według realizmu politycznego. 
Geopolityczne wykorzystanie konserwatywnej koncepcji „rosyjskiego świata” 
jako narzędzie promującego alternatywę wobec wartości zachodnio-liberalnych 
stanowi uzupełnienie realistycznego imperatywu utrzymania i realizowania 
operacji wpływu nie tylko w przestrzeni postradzieckiej, lecz przede wszystkim 
w Europie Zachodniej. Wezwanie do konserwatywnej rewolucji, które jest inhe-
rentnym elementem koncepcji geopolitycznych Aleksandra Dugina, odwołania do 
konieczności zachowania multipolarnego ładu międzynarodowego i przełamania 
frontu euratlantyckiego z USA jako mocarstwem hegemonicznym na czele, 
wpisuje się w nurt renesansu konserwatyzmu pragmatycznego w światopoglądzie 
rosyjskich elit władzy. Jednocześnie przeciwstawianiu cywilizacji rosyjskiej, 
zdegenerowanej, indywidualistycznej cywilizacji zachodniej towarzyszy wartoś-
ciowanie. To, co konserwatywne, patriotyczne, związane z tradycją, jest asocjo-
wane jako dobre moralnie, a to, co jednostkowe, liberalne, materialistyczne, jest 
identyfikowane jako zło. Antagonizm cywilizacyjny i jego znaczenie w rosyjskim 
myśleniu geopolitycznym znajduje swoje pełne odzwierciedlenie w koncepcji 
„rosyjskiego świata”, która jest narzędziem łatwo adaptującym się do warunków 
współczesnej geopolitycznej gry między państwami. Panowanie w sferze men-
talnej, oddziaływanie na sposoby interpretacji faktów, definiowanie kategorii jest 
ważną sferą aktywności ideologicznej współczesnej Federacji Rosyjskiej, której 
celem jest zabezpieczenie rosyjskiego status quo i umożliwienie Rosji swobody 
działania w rejonach jej strategicznego zainteresowania. 
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Russian Conservatism as Russia’s Ideological Policy Tool  
in Western Europe

Summary. The article is an analysis of the concept of the Russian World as an example of ideo-
logical Russian conservatism and as a geopolitical concept. The concept is analyzed against the 
background of the Russian ideological policy implemented in the Western Europe. Its basic matrix 
of references is a return to traditional and patriotic values as well as antagonizing the civilization 
of Russia and the West. The Russian World is being created as a conservative response to the 
European disappointment with liberalism and the identity crisis. The concept has been presented as 
one of the tools to execute information operations in the West of Europe. The aim of the article is 
to capture the sense and content of the Russian World concept and the possible vectors of influence 
on the infosphere and mentality of the Western societies.

Keywords: conservatism, Russian Federation, Russkiy mir, Russian world, ideological politics
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Summary. In the migration policy of the Russian Federation, issues such as the problem of 
refugees, resettlement, statelessness, the need to adjust the state’s asylum policy and preparing 
infrastructure for refugee groups are essential. Repatriation projects are also related to the concept 
of the Russian Federation in the field of migration policy in accordance with the level of autho-
rity of compatriots living abroad. Moreover, for the needs of economic, political and ideological 
reintegration projects, Russia accepts all the former citizens of the USSR and their descendants 
as a Russian diaspora. This, in consequence, brings chaos in the process of determining the status 
of migrants and hinders the management of migration projects, in particular, the elements devoted 
to the animation of repatriation processes. This is where the migration policy of the Russian 
Federation loses its pragmatical character and, despite the advanced modernisation processes, is 
anachronistic and intensely politicised. The clash of views on the future of Russia is disguised 
under the facade of heated political debates over the prospects of immigration and migration 
policy. Proponents of immigration – liberals and pragmatists – focus on the long-term economic, 
demographic and political interests of the country. As the population of Russia decreases by 700,000 
each year, immigration can play a vital role in balancing the shortage of the working-age Russians, 
maintaining the potential for economic development, supporting the stability of individual regions 
and guaranteeing national security. One of the ways to improve the population number of the 
Russian Federation could be to naturalise the representatives of Muslim communities. However, 
a large number of fighters are Muslims originating from the North Caucasus which is the source 
of the repeated negative discourse in Russia that has been developing since the nineties. Many 
Russians now associate the North Caucasus Muslim populations with extremism and terrorism. 
This perception is not entirely unjustified: the North Caucasus region has been plagued by war, 
terror and brutal state repression for over two decades. 
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1. Introduction. The importance of migration policy  
in the multi-ethnic country

Public administrators can follow three basic models for managing multi-ethnic 
populations: integration, differentialist or multicultural. All multi-ethnic nations 
can use public policy to manage the rights and needs of ethnic groups living there. 
What is more, stakeholders dispute whether cultural diversity creates economic 
costs or benefits. On the one hand, a richer knowledge base and experience can 
create organisational synergy leading to better results for everyone. At a macro 
level, diverse societal norms, customs, and ethics can nurture technological in-
novation, the diffusion of new ideas, and also the production of a greater variety 
of goods and services.

On the other hand, heterogeneous environments may produce coordination 
problems – for instance, when multiple languages are spoken – increasing trans-
action costs. Racial fragmentation can also adversely affect social cohesion and 
interpersonal trust and create irreconcilable divisions.

In Russian history, migrations were one of the main features that created 
social, political and economic processes. Constant expansion of Imperium was 
significant as ceaseless conquering new areas, which results by establishing a new 
multinational and multi-ethnic state. It also caused initiating complicated social 
processes and led to long-lasting economic, political and cultural consequences. 
The Russian Federation as a successor of Tsardom of Russia and USSR has 
arisen into the multi-ethnic, multinational, and multireligious country in an 
unbuilt way. During the settlement of the state, immigrants were bringing their 
cultural baggage, ‘spiritual’’ otherness, a set of instruments allowing preserving 
the tradition and different lifestyle. That fact established multi-ethnic country, 
of which the population has never been a monolith since Russian multicultural 
politics has rather a nature of promoting folklore of particular ethnic groups than 
to launch actual socio-political mechanisms. 

Immigration from Central Asia has always had an influence on the more 
industrialised Russian economy and in order to the unprofitable age structure 
of the population of the Russian Federation, became a necessity, without which 
the country would be threatened by demographic collapse and economic stag-
nancy. However, the scale of migration to the Russian Federation resulted in an 
ambivalent attitude towards that phenomenon among society.

The article aims to point out, that due to location, Russian migration policy 
is reactive in high range and serves us answer to assess the effectiveness of 
current solutions condition and changeable geopolitical context of the region. 
Migration flows become a global problem and forced Russia to join an interna-
tional discourse concerning that subject. According to available data, migration 
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phenomenon undergoes revitalisation also in the Russian Federation – this country 
receives the second largest number of immigrants in the world. The purpose of 
the following analysis is to prove, that Russian migration policy has amended. 
National projects of its strict legislation show that this policy was deemed as an 
important determinant of future socio-economic order in the country. The article 
also introduces an influence of geopolitical challenges in the Russian migration 
policy – undoubtedly an addi tional stimulant to its modification was a migration 
crisis of South-East Europe.

For series of ethnopolitical and economic problems that Russia is struggling 
with, the migration could occur as a panacea, in condition that the phenomenon 
will be included in the set of instruments of social engineering processes (filling 
a demographic gaps in particular age group, re-inhabitation of deserted or poorly 
occupied areas, building infrastructural centres with the help of migrants). How-
ever, compensation of population shortfall should be implemented respectfully 
for migrants rights, their safety and protection to their development. Meanwhile, 
migration policy still mainly comprises the argument for the Russian Federation 
international policy and given Russian geopolitical situation and the nature of its 
political system the policy of maximum liberalisation the migration flows on this 
territory is not possible in the near future. Because of the Russian geographic 
location, its political influences in the post-Soviet area and plans of changing 
this country geopolitical situation, the subject of migration policy is continuously 
available in the internal and external Russian Federation policy. In the social 
discourse visible are expressions, that promote individual entity’s fluency status 
of migration policy (economic migrants, refugees, forced migrants, displaced 
people, countrymen from abroad, immigrants from near abroad). The migration 
policy was and still is an instrument to the regional hegemony of the Russian 
Federation. It was clearly concluded by the president Vladimir Putin in an article 
Russia: national matter, which should be seen as the political program of the 
migration policy1 and where country’s migration strategy is explicitly linked to 
projects of reintegration Euro-Asian territory and a plan of strengthening the 
Russian geopolitical role in Southern Europe and the region of Central Asia. 

2. The migration policy  
of the Russian Federation after 1991

The Russian Federation inherited from the Tsardom of Russia and USSR not only 
complicated ethnopolitical structure but also a constant necessity of preparing 

1 www.ng.ru/politics/2012-01-23/1_national.html [accessed: 1.09.2016].
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the country’s structure to individual or group relocation, their reformation and 
project long-lasting solutions. Moreover, it very soon occurred, that apparatus 
(including low) developed by USSR is not enough to solve the current problems 
of the Russian Federation. 

Creating the migration policy by Russia after 1991 was mainly focused on 
forming the legislative framework and developing institutional background. 
Actions mentioned above were strengthening the state’s role in the process of 
creating and implementing the migration policy, thus diminishing the contribution 
of the public-private partnership’s function. The critical legal act, which was 
obligated to organise that field of country’s activity, was the 1993 constitution, 
where unfortunately definitive legislative framework of migration policy was 
not included. Competence to project and pursue that field of state’’s activity was 
assigned to distinct tiers of government. Weaknesses of that solution were visible 
as a practice of overlapping between competences of different authorities and as 
caused by that, chaos in the area of migration policy.

Long-term managing of the migration chaos gave a possibility of constant 
competition between authorities, but it also brought a majority of the migration 
policy to the black economy which allows making a considerable profit. An 
additional difficulty is caused both by the fact of strong politicising the issue 
of migration, and their common objectification to the needs of current political 
infighting. The situation has changed since the president Vladimir Putin assumed 
office. During centralisation of power, central institutions took over part of re-
gional government competencies (especially in financial aspect). Moreover, they 
reinforced control over realisation the migration policy on specific tiers. Beside 
legislative modifications, their beginning has conceptualisation, and realisation 
a number of federal and regional programs in the migration policy. Man of 
actions allowing systematisation and analysis of the migration phenomenon also 
were taken. Furthermore, there were formed databases with information about 
immigrants – likewise an intensive work on that subject taken by the Russian 
scientific community. 

In 2002 two critical legal acts came into force: an act “the Russian Federa-
tion Legal Status of foreign citizens” from 25th July 2002, in which the list of 
limitations about treating migrants was extended and an act Citizenship of Russia 
from 31st May 20022. In the same year, under the federal act from 12th June 2002 
“On basic guarantees of electoral rights and the right of citizens of the Russian 
Federation to participate in a referendum”, the solution allowing foreign citizens 
to participate in the local elections was accepted3. a controversy was sparked 

2 http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102076357 [accessed: 1.09.2016].
3 http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102076507 [accessed: 1.09.2016].
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by the federal act from 25th July 2002 “the Russian Federation Legal Status of 
foreign citizens”, whereby state has a right to determine labour migrants’ quota 
volumes, whose specific entities of state would be ready to receive, and then 
monitor their job careers. Institutions along with legal basis have not changed 
the negative way that society perceives immigration. 

Table 1. Stages of the migration policy for the years 2001-2006

Stage I
2001-2002

Stage II
2003-2004

Stage III 
2005- 2006

Stage IV
since X 2006

The assessment 
of the migration 
policy effects  
in the 90s.

The beginning 
of liberalisation 
the migration 
policy.

The continuation 
of the  
liberalisation 
migration policy.

The inhibition of the migration 
policy.

Strengthening 
the requirements  
about  
renunciation  
of citizenship.

Simplifying 
the procedure 
of assignment 
citizenship.

Promoting  
the economic 
migration from 
the post-Soviet 
zone to Russia.

Strengthening penalties for infringe-
ments of the immigration provisions, 
modifications of quota system  
of migrant quota – new regulations  
in the field of giving passports  
to Russian citizens who live abroad.

Source: own elaboration.

 
The year 2006 brought tightening the migration policy. This change mainly 

derived from the geopolitical situation of the region. Arranged restrictions on 
economy migration were the Russian Federation’s way to put pressure on the 
post-Soviet area, especially in the Central Asian states. These actions were the 
most valuable for countries with high unemployment. Expulsion of 3 million 
immigrants from the country brought certain consequences to the internal policy 
of other states. Deportation of illegal immigrants led to political destabilisation 
in their Fatherlands (it caused a revolution in Kyrgyzstan and overturned Kur-
manbek Bakijew). The next stage in lowering the liberalisation process came 
from a deterioration of Russia-Georgia relations. 

3. The assumptions of the Russian migration policy

The 2012-2025 assumptions of the Russian migration policy are derivatives 
from country’s experiences and answers to current and forecasting labour market 
strength. The most valuable areas of the state’s actions in this field are contained 
in Concept of the State Migration Policy of the Russian Federation for the Period 
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to 20254. That means a set of assumptions that order the migration policy, but 
its success is dependent on implementation and realisation processes. 

Table 2. Project the realisation processes of the Russian migration policy

Stage I
2012-2015

Stage II
2016-2020

Stage III
2021-2025

Main  
assumptions

Establishing migrants’  
accommodation centres.

Providing health care.

Developing new urban infrastructure 
for labour migrants.

Developing infrastructure which 
promotes integration and adaptation 
of migrant workers (information 
centres, legal help centres, education 
centres with language, history  
and culture courses).

Auditing adopted 
regulations  
implementation.

Intensificating 
information tools 
use to analyse and 
to solve  
a migration issue.

Evaluating  
the scope  
of implementation 
and effectiveness.

Planed 
effects  
after ending 
the stage

Establishing of infrastructure that 
promotes integration processes 
between immigrants.

Stalling the 
outflow of people 
from Siberia  
and the Russian 
Far East.

Changing the 
destiny of migrant 
people into regions 
of Siberia and the 
Russian Far East.

Source: own elaboration.

A key determinant of this concept is pragmatism – economic migrants are 
valuable for Russia to continue the development and that is why they will be 
accepted by the country, which is, nevertheless, not adequately prepared for 
this. Migration was qualified as a feature positively creating Russian labour 
market, which, however, should be appropriately adapted to economic and social 
 challenges. There was also predicted a supportive set of facilitation and instru-
ments for labour migrants, to which belong:

– simplifying entry procedure,
– simplifying administrative regulations connected to the legalisation of stay,
– facilitating employment procedure, creation database with employee offer,
– building accommodating and transport infrastructure,
– facilitating access to health care,
– ensuring equal access to education. 

4 http://kremlin.ru/ acts/15635 [accessedp: 1.09.2016].
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In 1991-2015 demographic sytuation was significantly changed on the post-
-Soviet zone. The number of population in Ukraine, Armenia, Georgia and the 
Baltic Sea region diminished. Russia also recorded a decline in population size, 
what is more, effects of national pro-family policy should be noted as insufficient. 
Due to that issue, migration flows were qualified as the capacity of valuable 
compensatory, not only it was agreed to exploit the success of Azerbaijan, Kyr-
gyzstan, Turkmenistan, and Uzbekistan but also it was determined to include 
trends of new Russian migration policy into labour migrants’ (from countries 
above) capability. However, the quality of Central Asia migrants’ social capital 
appeared as challenging, what given the ethnically ageing Russian population and 
the low birth rate is an essential problem. Creating a core of Asian immigrant 
community young Tajiks, Uzbeks and Kirghiz are not able to operate Russian 
language (it is a consequence of the process opposite to Russification in the 90s), 
they are progressively worse educated (40% of them do not even complete 
a professional education). An additional difficulty is caused by the fact of strong 
politicising the issue of migration, its objectification the needs of current political 
infighting. Many of those young immigrants in fields of culture and religion are 
perceived by Russian as “foreign body”.

Elaboration of main assumptions which create current and future Russian mi-
gration legislation was a response to the necessity of an increase in the economic 
migration as well as a reaction to the growing number of refugees. Including:

– building positive reinforcements and incentives, which serve to the popu-
larisation of repatriation and settlement of labour migrants in Russian territory, 

– aiming labour force optimisation due to the implementation of filters that 
help in immigrants selection, 

– building and using expected by state optimal internal migration outcomes, 
– building conditions in order to maintain the population and its future 

development in the south, east and Russian Federation border regions, 
– projecting a coherent refugees policy (legislative background, programs, 

infrastructure),
– fighting against illegal immigration and its criminalising.
New migration’s political idea provides for constant observation the migration 

flows. That concept would allow preparing projects about assumed migrants 
relocation on a territory of Russia. In view of the strategic point, that position 
is meaningful: a part of Russian regions is almost entirely depopulated, and 
the number of people in Russian metropolises is continually increasing. These 
disparities are conducted by elevators between migration movements. Their des-
tination is very often Moscow (30% of all migration flows) or other big cities 
from Central Federal District, inhabited by 1/3 of Russian Federation population 
(50% of migration flows). Mainly in that area migrants allocation enhances 
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territorial disproportion of productive forces apportionment, and also it causes 
strengthening of local labour market issues: long-lasting unemployment or deficit 
of employees in a particular sector or professions. 

The fight with the specific structure of economic migration is an effect of 
implementation of new migration policy and resulted in ethnic work division. 
Labour immigrants monopolised the market of the worst paying jobs, and that 
represents one of the reasons why they are excluded from society. Building 
services sector and utilities are dominated by immigrants from Central Asia, 
transportation – Ukrainian and Belarussians and trading – Chinese. Encourage-
ment from the Russian State is introduced to persuade people from Soviet Central 
Asia, like qualified workers, specialists, higher class representatives – persons 
with more interests in integration with Russian society. That would solve the 
problem of coexistence of parallel cities in Russian metropolis (at least partly), 
which are inhabited by isolated from society diaspora, who often live in poverty 
and tend their reluctance towards Russian culture. Infiltration of that environment 
is very straitened, even though it is commonly known that situations like bigamy5, 
fictional marriages, illegal documents manufacturing industry which allow lega-
lisation of stay, so-called temporary stays. That condition stimulates an increase 
in crime among immigrants – the number of general crimes committing by them, 
especially the number of murders and serious personal injury. Russia is also 
afraid of phenomena accompanying criminalisation the migration-development 
of terrorism on religious background, drug and human trafficking.

4. Radicalisation in the North Caucasus 

Today there are more than 2,000 fighters from Russia on the battlefields of Syria 
and Iraq fighting on behalf of the Islamic State. Russian is estimated to be the 
second most common language spoken by all foreign ISIS militants.

A large number of these fighters are Muslims originating from the Northern 
Caucasus, a fact that feeds a narrative back in Russia that has been growing 
since the 1990s. Many Russians now link the Muslim populations of the North 
Caucasus with extremism and terrorism. That perception is not entirely unjustified: 
the North Caucasus region has been absorbed by war, terror, and brutal state 
crackdowns for over two decades. However, the story of the territory is as much 
about rapid social change as it is about the conflict. Russian state policies over 
the past two decades have done much to build today’s pipeline of radicalised 

5 Already married Central Asian citizens entering into a marriage with Russian women.
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extremists originating from the North Caucasus to spread across Russia and 
beyond to the battle zones of the Middle East [Trier, Turashvili 2007: 34-55].

When the Soviet Union collapsed 25 years ago, the entire Muslim population 
of the south of the post-Soviet area continued to live in traditional rural commu-
nities. Chechnya, Dagestan, Ingushetia and other territories of the Northern 
Caucasus were among the last regions of Russia dedicated to urbanisation. The 
urbanisation processes, which often require generations, have been compressed 
for two short and violent decades there.

Interethnic conflict in 1992 in North Ossetia forced thousands of Ingush pe-
ople out of their homes. The 1994 and 1999 wars in Chechnya displaced hundreds 
of thousands more people. If similar migration from rural to urban areas from 
the Volga, Transcaucasia and Central Asia, which are still part of the common 
economic space with Russia, is taken into account, this constitutes of millions 
of “new residents” who left rural areas of the former Soviet Union to large and 
small towns mainly to Russia [Lewis, Rowland 1977: 44-48].

The situation in Chechnya is particularly difficult. According to the 1989 
census, there were 293,800 Russians in at that time combined Checheno-Ingu-
shetia region. According to the 2002 census, only 40,600 Russians remained in 
Chechnya and 5,600 in Ingushetia. Some experts believe that even these figures 
are exaggerated for Chechnya. The outflow of Russians from Chechno-Ingushetia 
began during the times of the Soviet Union. Between 1979 and 1988, 70,000 
people who left were mainly Russians. When the post-Soviet Chechen wars 
started, many Russians were killed by the separatist fighters; other Russians 
died in consequence of the Russian bombing. Russian refugees numbered in the 
hundreds of thousands. There are no definitive figures on the number of deaths 
and refugees. 

These dislocated populations, severed from their homes and traditions, would 
often turn to their religion of Islam as a way to connect with their past, rebuild their 
identity and forge community. This growing Islamic renaissance gathered strength, 
both in the villages and among the communities that scattered in search of work.

Russian Muslims, economic migrants and traditional communities have wit-
nessed how the Russian state response towards their Islamic awakening evolve 
into a political terror campaign. The fears and reactions of the Russian state 
(and society) to the revival of Islam, one of the four traditional religions in the 
Russian empire, created very radical concerns [Greene 1995: 56-62].

These dislocated populations, severed from their homes and traditions, would 
often turn to their religion of Islam as a way to connect with their past, rebuild 
their identity, and forge community. 

Russian official sources promote the myth that all Muslims who have left 
Russia and other post-Soviet countries are extremists and terrorists. The reality 
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is complex and multilayered. Over the past 25 years, many Muslims left Russia 
to study in Turkey, Syria, the United Arab Emirates and Egypt. Some chose to 
stay in those Muslim countries; others would like to return home, but they are 
afraid of persecution. Some Islamic activists are warned not to come back and 
are threatened with the view of arrest. The last two or three years have seen 
a sharp rise in the number of Islamic activists leaving for Turkey, Egypt, and 
Ukraine. This comes as a result of increased pressure from law enforcement 
agencies – not only in Russia but also in other post-Soviet countries with large 
Muslim populations. a large number of such political emigrants (from several 
hundred to several thousand) find themselves in Turkey. Many, if not most of 
these are people who have always been opposed to violence [Polian 2004: 21-29].

Another group of Muslims – several hundreds of people left to fight in Syria 
for the opposition forces, such as Jabhat al-Nusra and other Islamic fronts. They 
are members of the North Caucasus armed underground, affiliated with Caucasus 
Emirate declared by Dokka Umarov in 2007 as a regional branch of al-Qaeda. 
Most of them withdrew from fighting in 2014 when ISIS declared the establish-
ment of a caliphate and demanded an oath from all the combatants. However, 
some stayed to fight on the side of Jabhat al-Nusra. They actively assist widows 
of fighters, who try to find their way out of areas that are under ISIS control or 
when they need financial support after leaving those areas successfully.

5. Foreign Terrorist Fighters –  
as Returnees to Russia Territory 

More than 42 000 foreign terrorist fighters have travelled to join Daesh from over 
120 countries (between 2011-2016). More than 5 000 FTFs have departed from 
Europe. Many of these left from Belgium, France, Germany and the United King-
dom. However, the significant figure also left from Austria, Denmark, Finland, Italy, 
the Netherlands, Spain and Sweden. The average percentage of FTFs returning to 
Europe is around 30 %, but the amount is higher for Denmark, Sweden and the 
United Kingdom. Nearly half of FTFs from these countries have returned.

One way to understand why individuals are motivated and recruited to join 
these groups is to look at the central themes of Daesh propaganda and the way 
it is constructed. Ingram argues that the building blocks of Daesh propaganda 
are born of three interrelated and interlinked themes: identity, crisis construct 
and solution construct. Accordingly, Daesh uses the interplay between value-, 
dichotomy- and crisis-reinforcing narratives to strengthen in-group and out-group 
identities, as well as the overall system of meaning. Specific themes are projected 



 Migration Policy and Radicalization of the Russian Federation as a Potential... 327

throughout Daesh propaganda, according to Winner, such as mercy, belonging, 
brutality, victimhood, war and utopia. Others have identified themes such as 
military, governance, da’wa (propagation), hisbah (control of Sharia), promotion 
of the ‘caliphate’ and enemy attacks. 

Foreign terrorist fighters are not newbies. Many conflict zones have attracted 
foreigners in the past, such as Bosnia, Chechnya, Afghanistan, Pakistan, and so on. 
The blowback effect has also been evident in several terrorist atrocities, such as the 
2005 London bombings, the perpetrators of which had received terrorist training 
abroad in Pakistan. What is unique about the current foreign fighter contingents in 
Syria and Iraq is the sheer volume of foreign fighters, which is unprecedented. Many 
of these European citizens, who travelled to Syria, Iraq and other conflict zones 
where terrorist groups rule, are now coming back. Many have already returned.

The term “foreign terrorist fighters” is to be found in United Nations Secu-
rity Council resolution 2178, which defines them as “individuals who travel to 
a State other than their States of residence or nationality for the perpetration, 
planning, or preparation of, or participation in, terrorist acts or the providing 
or receiving of terrorist training, including in connection with armed conflict”6.

The Russians have waged a ruthless military campaign against a patchwork 
of Sunni militants from Ingushetia to Ossetia in the Caucasus. Moreover, while 
Russia’s counterinsurgency and counterterrorism strategy have been relatively 
effective in the short term, the draconian tactics employed by Russian forces 
could prove counterproductive in the long run, alienating substantial portions of 
the population and adding to significant grievances exploitable by Salafi jihadists. 
The most highlighted the following areas are: 

– Russia’s recent history with jihadist terrorism, dating back to the end of 
the Cold War and its incursions into Chechnya,

– Russian counterinsurgency and counterterrorism tactics and strategy in the 
Caucasus,

– third, the potential backlash from Russia’s foray into Syria and its military 
campaign there,

– what the future might hold for Russia now that ISIS’s caliphate has collap-
sed and potentially thousands of Russian and Russian-speaking foreign fighters 
could be leaving the battlefield in the Middle East, perhaps heading for new 
destinations, including Russia or countries on its borders.

The implications of Russia’s fight against jihadist terrorism concern the United 
States, and therefore potential areas of cooperation.

FTF can be differentiated from mercenaries and employees of private (military 
or security) companies. States/governments usually recruit the latter, who join the 

6 United Nations, Security Council Resolution 2178, 2014, preamble para. 9.
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warfare out of lucrative motives (though payment of salaries by ISIL (Da’esh) 
has been reported to be a financial incentive for some FTF)7.

In reference to the potential recruits as to the seekers some literature refers 
to four primary types of FTFs: 

– the Revenge Seeker (diffusely frustrated and angry and seeking an outlet to 
discharge that frustration and anger towards some person, group or entity whom 
he may see as being at fault), 

– the Status Seeker (seeking recognition and esteem from others), 
– the Identity Seeker (primarily driven by a need to belong and to be a part 

of something meaningful, and seeking to define their identities or sense of self 
through their group affiliations), 

– the Thrill Seeker (attracted to the group because of the prospects for 
excitement, adventure, and glory) [Venhaus 2010: 8-11].

As the first step in tailoring responses to several groups of returnees, it might 
be beneficial to consider two generations, although a strict differentiation is not 
appropriate:

– the first generation of returnees, predominantly men, and motivated to leave 
for humanitarian reasons and/or to fight the Assad regime, was – with some 
notable exceptions – more prone to disillusionment, arguably less violent and 
relatively free to leave the terrorist-held territory – the current, second generation 
of returnees is more battle-hardened and ideologically committed, had to evade 
pervasive surveillance by Daesh to escape and may have come back with violent 
motives: to harm EU citizens. 

It is also clear that women play an active role in disseminating Daesh propagan-
da on social media to attract more female recruits. Women in Syria have also made 
themselves available to others, who look for advice on things like how to carry out 
hijra, what to pack, how much money to bring, and so on. Female returnees often 
return to their home countries within the EU for one or a combination of several 
reasons: some are disillusioned after their experience of hardship and oppression, 
or after their husband was killed; others come back for medical treatment and 
family support. In a few examples, women have been bought free and rescued by 
their families. Some return due to family pressure [Trew 2016: 2-4].

There are also children returnees to consider. Since they were nine years 
old, some received military and ideological training. Returning children have 
experienced war trauma, witnessed executions and punishments and in some 
cases been forced to execute people. This was highlighted for instance by the 
Dutch intelligence agency AIVD in their publications: Focus on Returnees [Dutch 

7 United Nations, Security Council, Report of the Analytical Support and Sanctions Monitoring 
Team on foreign terrorist fighters, S/2015/358, para. 29.
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General Intelligence… 2017] and Life With Daesh: The Myth Unravelled [Dutch 
General Intelligence… 2016].

European citizens who travelled to Syria, Iraq and other conflict zones where 
terrorist groups have taken control, are now coming back. In recent months, Daesh 
has been under increasing military pressure in Syria and Iraq, causing the group 
to lose ground, leaders, manpower and supply routes. If the Daesh ‘caliphate’ 
is defeated militarily or collapses, the number of FTFs returning to Europe 
(especially from Austria, Belgium, Denmark, France, Finland, the Netherlands, 
Sweden and the United Kingdom) may arise. Although it is difficult to predict 
how the situation will evolve, most affected EU Member States expect a slow 
but gradual rise of returnees, rather than large numbers at the same time. These 
people will have different backgrounds, and a large section of the returnees will 
be women and children.

More than 42 000 Foreign Terrorist Fighters from 120+ countries joined 
terrorist organisations between 2011 and 2016, of which +/–5000 came from 
Europe. Departures peaked in 2015 and have decreased since then. Returners 
are of different nationalities, ethnicities, ages and genders. All have some level 
of trauma and emotional/psychological issues. 

We can distinguish between different reasons and motives behind FTFs 
wanting to return:

1) the intention to carry out an attack (or feel they can do more for the cause 
in Europe than in Syria/Iraq),

2) disillusionment and remorse – some have had enough of the dire living 
conditions, others see no opportunity to remain (due to a loss of power from the 
terrorist group they belonged to),

3) family pressure and intervention,
4) health-care reasons (i.e. injuries or childbirth),
5) return after refuge in Turkey,
6) still driven by ideology, want better living conditions (opportunistic),
7) capture and extradition back to the EU [RAN 2016].
The motivational factors for individuals to join a terrorist group overseas are 

not unique. Some FTF belong to pre-existing kinship gangs for whom joining 
a terrorist group in Syria or Iraq is a shift to another form of deviant behaviour, 
transforming them from ordinary criminals into individuals seeing a political 
cause. Others are individuals without any criminal background who are unknown 
to law enforcement agencies. These tend to be relatively young people who may 
suffer from feelings of exclusion and an absence of belonging to their local 
communities or national societies. Notably, vulnerability, frustration, perceptions 
of inequity and a feeling that by joining the fight in Syria they have nothing to 
lose and everything to gain, are common traits among both groups.
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Across Europe, the majority of FTFs are men (80%). While women constitute 
on average of 20%, there are regional variations, for example, the proportion 
of women is lower in Italy and Spain (10%). For a number of reasons, it is 
important to take into account gender differences due to preventive interventions. 
Motivations for joining jihadist groups must be understood to tailor responses to 
FTF returnees. For men, there is a strong focus on masculinity, life as a warrior 
and the glorification of martyrdom – a sub-culture of jihadi cool fuses sensation-
-seeking youths with popular culture, propaganda and films. Maintaining honour 
is reproduced through war and martyrdom. Researcher Evin Ismail has termed 
this “live fast die young masculinity” within Da’esh. Often, young male recruits 
have a criminal background and asocial psychological disorders which means 
they have a range of difficulties, such as low impulse control, anger management 
issues, a propensity for violence as a tool for power and control, metaphorical 
short-sightedness and so on. Trauma from having inflicted, experienced or wit-
nessed violence must be addressed [RAN Manual 2017: 83].

FTF returnees make their way back to Europe along with several routes:
– some request consular support, especially if they require new passports or 

assistance with children born in Syria or Iraq; some travel on false ID documents,
– some make it back via detours through other European destinations; some 

travel back directly through Russia and Turkey,
– some that are captured by the Turkish or Iraqi authorities, or by the Kurdish 

forces.
Over the past seven years, jihadist activism has proliferated across multiple 

areas, joined by an unprecedented number of individuals who have become 
foreign fighters. Much of the focus has understandably been on foreign fighter 
flows to Syria. However, Russia has also seen a significant influx. 

After fighters streamed from Russia to Syria in 2012-2013, the trajectory 
reversed itself in spring 2014, aimed at bolstering the Islamic State’s attempt 
to establish a base in Syria. This reverse flow, as noted, included Russians who 
had trained and fought with IS in Iraq and Syria, but also a cadre of foreign 
fighters. Such forces would establish relations with some ASL figures who would 
eventually defect, helping Islamic State quickly build its infrastructure in Russia, 
in part by exploiting jihadist resources [Youssef 2013: 2-4].
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Polityka migracyjna i radykalizacja Federacji Rosyjskiej  
jako potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa regionalnego

Streszczenie. W polityce migracyjnej Federacji Rosyjskiej istotne miejsce zajmują takie aspekty, jak 
problem uchodźców, przesiedleń, bezpaństwowości, konieczności dostosowania polityki azylowej 
państwa i przygotowania infrastruktury dla grup uchodźców. Projekty dotyczące repatriacji są 
również związane z koncepcją Federacji Rosyjskiej w zakresie polityki migracyjnej, stosownie do 
znaczenia rodaków mieszkających za granicą. Co więcej, dla potrzeb ekonomicznych, politycznych 
i ideologicznych projektów reintegracyjnych Rosja akceptuje wszystkich byłych obywateli ZSRR 
i ich potomków jako rosyjską diasporę. To w konsekwencji wprowadza chaos w proces ustalania 
statusu migrantów i utrudnia zarządzanie projektami migracyjnymi, w szczególności elementami 
poświęconymi animacji procesów repatriacji. Stanowi to punkt, w którym polityka migracyjna 
Federacji Rosyjskiej traci swój pragmatyczny charakter i pomimo rozwiniętych procesów mo-
dernizacyjnych jest wyraźnie anachroniczna i intensywnie upolityczniona. Fasada gorących debat 
politycznych nad perspektywami polityki imigracyjnej i migracyjnej ukrywa zderzenie poglądów 
na temat przyszłości Rosji. Zwolennicy imigracji – liberałowie i pragmatyści – mają na uwadze 
długoterminowe gospodarcze, demograficzne i polityczne interesy kraju. Ponieważ liczba ludności 
Rosji zmniejsza się co roku o 700 000 osób, imigracja może odegrać istotną rolę w równowa-
żeniu niedoboru Rosjan w wieku produkcyjnym, utrzymując potencjał rozwoju gospodarczego, 
wspierając stabilność poszczególnych regionów i zagwarantowanie bezpieczeństwa narodowego. 
Jedną z opcji, mającą na celu poprawienie stanu osobowego Federacji Rosyjskiej, mogłoby być 
naturalizowanie przedstawicieli środowisk muzułmańskich. Jednakże duża liczba bojowników to 
muzułmanie pochodzący z Północnego Kaukazu, co jest źródłem powrotu negatywnej narracji 
w Rosji, która rozwija się od lat 90. XX w. Wielu Rosjan łączy teraz populacje muzułmańskie 
Północnego Kaukazu z ekstremizmem i terroryzmem. Ta percepcja nie jest całkowicie pozbawio-
na podstaw: region Północnego Kaukazu został ogarnięty przez wojnę, terror i brutalne represje 
państwowe od ponad dwóch dekad.

Słowa kluczowe: Federacja Rosyjska, polityka migracyjna, migracja zarobkowa, radykalizacja, 
FTF, zagraniczni bojownicy/terroryści, Kaukaz Północny, terroryzm, powracający
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Streszczenie. Celem artykułu jest przedstawienie sposobu implementacji zapisów Doktryny bezpie-
czeństwa informacyjnego Federacji Rosyjskiej, dokumentu strategicznego w kontekście prowadzonej 
przez Federację Rosyjską polityki zagranicznej, historycznej i militarnej uwzględniający przekaz 
propagandowy kierowany zarówno do społeczeństwa rosyjskiego, jak i międzynarodowego. W ar-
tykule przedstawione zostaną m.in. algorytmy realizacji ideologii „rosyjskiego świata” („russkij 
mir”)1 [Darczewska 2015: 71] mającej na celu kształtowanie prowadzenia przez Federację Rosyjską 
działań w obszarze militarnym w Republice Serbii. 

Słowa kluczowe: komunikacja strategiczna, soft power, Federacja Rosyjska, Serbia, UE, NATO

1. Wprowadzenie – komunikacja strategiczna

Dobra komunikacja jest zarówno funkcją, jak i dowodem dobrego zarządzania.  
W demokracji informacyjna i przejrzysta komunikacja jest niezbędna dla utrzyma-
nia produktywnych i trwałych relacji między władzą wykonawczą, ustawodawczą, 

1 „Rosyjski świat” („russkij mir”) – to: „rodacy w krajach bliskiej i dalszej zagranicy, emigranci 
z Rosji, ich potomkowie, zagraniczni obywatele mówiący po rosyjsku, studenci i wykładowcy 
języka rosyjskiego i wszyscy ci, którzy szczerze interesują się Rosją. Analogicznie rodakiem staje się 
każda osoba utożsamiająca się z «rosyjskim światem», niezależnie od narodowości i obywatelstwa. 
Jeśli zwróci się o pomoc do Fundacji Wspierania i Obrony Praw Rodaków za Granicą – może na 
nią liczyć”, www.russkiymir.ru [dostęp: 12.05.2018].
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sądowniczą i społeczeństwem. Komunikowanie ma zatem znaczenie konstytu-
cyjne, a proces demokratyczny może zostać uszkodzony, gdy komunikacja jest 
nieszczera, nieadekwatna lub niekompletna.

Poszukiwanie wspólnej definicji często utrudniało, a następnie pomagało  
w komunikacji strategicznej. Rzeczywiście, idealnie elastyczny i adaptacyjny 
charakter komunikacji strategicznej oznacza, że żadna pojedyncza definicja nie 
wystarczy. Niemniej jednak uważa się, że komunikacja strategiczna składa się 
z czterech głównych elementów:

– operacje informacyjne (INFO OPS) [AJP-3.10 2009: 3], 
– operacje psychologiczne (PSYOPS) [AJP-3.10.1(A) 2007: 17], 
– dyplomacja publiczna (Public Diplomacy), 
– sprawy publiczne (Public Affairs) [Freeman 2005: 3-10]. 
Powyższe elementy komunikacji strategicznej zawierają wspólne składniki. 

Po pierwsze, potrzeba informowania, wpływania i przekonywania odbiorców 
w kraju i za granicą zarówno przyjaznych, jak i nieprzychylnych. Po drugie, 
potrzeba promowania koordynacji między rządami, aby uniknąć tego, co armia 
amerykańska nazywa bratobójstwem informacyjnym2 (information fratricide) 
[Paul 2011: 124; Goldman, Maret 2016: 278]. Po trzecie, potrzeba strategicznego 
komunikowania zależna jest od zdolności prowadzenia działań komunikowania 
ze wszystkimi zainteresowanymi odbiorcami.

Steve Tatham definiuje komunikację strategiczną jako systematyczną serię 
trwałych i spójnych działań prowadzonych na poziomie strategicznym, operacyj-
nym i taktycznym, które umożliwiają zrozumienie docelowych odbiorców oraz 
identyfikują kanały skutecznego promowania i podtrzymywania określonych 
rodzajów zachowań [Tatham 2008: 7].

Raport Departamentu Obrony USA z 2009 r. w sprawie komunikacji strate-
gicznej odniósł się do emergent thinking, pojęcia, które wskazuje, że komunikacja 
strategiczna powinna być postrzegana jako proces, a nie jako zespół zdolności, 
organizacji lub odrębnych działań [US Department of Defense 2009a: 1-2].

Komunikacja strategiczna to dostosowanie wielu linii działania (np. realizacja 
polityki, sprawy publiczne, ruch wojsk, operacje informacyjne itp.), które razem 
generują efekty dla wsparcia celów narodowych. Komunikacja strategiczna za-
sadniczo oznacza dzielenie się znaczeniem (tj. komunikowanie się), aby wspierać 
cele narodowe (tj. strategiczne). Działania te obejmują zarówno przyjmowanie, 
jak i przekazywanie treści i odnosi się nie tylko do informacji, ale także do 
fizycznej komunikacji – akcji, która przekazuje znaczenie [US Departament of 
Defense 2009b: 11].

2 Bratobójstwo informacyjne jest wynikiem użycia elementów operacji informacyjnych 
w sposób, który powoduje skutki w środowisku informacyjnym, utrudniające prowadzenie operacji 
lub niekorzystnie wpływają na wojska własne [FM 3-13 2016].
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Według dokumentów normatywnych Sojuszu Północnoatlantyckiego komu-
nikacja strategiczna – to skoordynowane i odpowiednie dostosowane wykorzys-
tanie działań oraz zdolności komunikacyjnych NATO – dyplomacji publicznej, 
działalności prasowo-informacyjnej (PA), wojskowej działalności prasowo-
-informacyjnej, operacji informacyjnych (INFO OPS) oraz działań (operacji) 
psychologicznych (PSYOPS) – w ramach wsparcia sojuszniczej polityki, działań 
i operacji prowadzonych dla osiągnięcia celów NATO [Bentzen 2009: 2; PO 
(2009) 0141 NATO Strategic Communications Policy 2009: 1-2]. 

W zależności od charakteru organizacji komunikacja strategiczna może obej-
mować zakres od marketingu do polityki. Może również odnosić się do procesu, 
a także zawodu – nie mówiąc już o dyscyplinie akademickiej jako takiej. Co 
najważniejsze, implikuje i wymaga ścisłej koordynacji i spójności we wszyst-
kich dziedzinach w celu wdrożenia dużego zestawu różnych, ukierunkowanych 
i dostosowanych działań. 

W praktyce w przypadku organizacji związanych z polityką obejmuje ona 
elementy dyplomacji publicznej, relacji z mediami, reklamy, rekrutacji i szkoleń, 
a przede wszystkim wysoki poziom świadomości sytuacyjnej („wykrywanie 
i pow strzymywanie”). Pod względem operacyjnym obejmuje ona zarówno wymiar 
defensywny, jak i ofensywny.

2. Komunikacja strategiczna Federacji Rosyjskiej 

Federacja Rosyjska postrzega sferę informacji jako kluczową domenę współ-
czesnego konfliktu zbrojnego. Domena informacji jest dla Moskwy strategicznie 
decydującym i krytycznie ważnym czynnikiem niezbędnym do kontrolowania 
swojego narodu i wpływania na państwa przeciwne. Wojna informacyjna jest 
kluczowym środkiem do osiągnięcia ambicji stania się dominujący graczem na 
arenie światowej. Od pierwszej dekady 2000 r. priorytetem dla sił zbrojnych 
Federacji Rosyjskiej było utworzenie sił [DIA Report 2017: 37] i środków dla 
zdefiniowania terminu „konfrontacja informacji”, który będzie holistyczną kon-
cepcją zapewniającą wyższość informacji w czasie pokoju oraz wojny. Koncepcja 
„konfrontacja informacji” (ros. informatsionnoye protivoborstvo – IPb) dotyczy 
konfliktu w sferze informacyjnej i obejmuje:

– kontrolę treści informacyjnej,
– techniczne środki rozpowszechniania informacji,
– placówki dyplomatyczne,
– gospodarcze,
– wojskowe,
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– polityczne,
– kulturalne,
– społeczne,
– religijne [DIA Report 2017: 38]. 
Środkami oddziaływania IPb są: 
– efekt informacyjno-techniczny – jest szacunkowo analogiczny do działania 

sieci komputerowej, w tym sieci komputerowej obrony, ataków i eksploatacji.
– efekt informacyjno-psychologiczny – odnosi się do prób zmiany ludzkich 

zachowań lub przekonań na korzyść rosyjskich celów rządowych [DIA Report 
2017: 38].

IPb ma na celu kształtowanie percepcji i manipulowanie zachowaniem 
odbiorców docelowych. Środki zaradcze w zakresie informacji to działania po-
dejmowane przed wydarzeniem, które może być obraźliwe (takie jak działania 
mające na celu zdyskredytowanie kluczowego komunikatora) lub defensywne 
(takie jak środki zabezpieczające witryny internetowe) zaprojektowane w celu 
zapobiegania atakowi. Cybernetyczne operacje są częścią rosyjskich prób kon-
trolowania środowiska informacyjnego [DIA Report 2017: 38].

Komunikacja strategiczna według wzorców Federacji Rosyjskiej jest złożona, 
zarówno w odniesieniu do pomysłów, jak i instytucji. Działania przeprowadzane 
bezpośrednio oraz przez pośredników kształtują postrzeganie Unii Europejskiej, 
NATO – w Rosji czy w samej UE i NATO, a także w krajach do UE, NATO 
kandydujących. W świetle celów, które zamierza osiągnąć, przekaz Rosji jest 
względnie skuteczny, jednakże nie zawsze spójny: surowy i kłamliwy pod wzglę-
dem treści. Sposób dostarczania jest wyrafinowany, ukierunkowany i dostosowany 
do heterogenicznych odbiorców [Missioli i in. 2016: 1]. Adaptując zachodnie 
terminy, Rosjanie kierują się własnymi założeniami i logiką, przysposabiają je 
do własnych potrzeb, tradycji i kultury. Przenosząc zachodnie teorie na rosyjski 
grunt, mieszają koncepcje obrony i ataku, dostosowując je do własnej geostrategii 
rewanżu [Darczewska 2015: 15].

„Kolorowe rewolucje” w Gruzji [Smite, Tarkhan-Mouravi 2008: 45-68] i na 
Ukrainie [Konieczna 2005: 1-31] były sygnałem ostrzegawczym dla Rosji. Pow-
stała wewnętrzna debata na temat tego, co poszło nie tak, która doprowadziła 
Moskwę do wniosku, że jest zobligowana zbudować własną soft power [Nye 
2007: 30-45], „częściowo poprzez bardziej atrakcyjne oferty, ale częściowo 
również poprzez rozwój mechanizmów służących promocji, wykorzystując do 
tego celu media, organizacje pozarządowe (NGO) oraz inne kluczowe podmio-
ty – od lobby biznesu po partie polityczne. Co najważniejsze, towarzyszyła 
temu świadomość, że «sprzedaż» Rosji to za mało. Lukę atrakcyjności między 
Rosją a Zachodem trzeba było pokonać, poprawiając pozycję Moskwy – głównie 
poprzez promocję «rosyjskiego świata» («russkij mir»), ale również poprzez 
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dyskredytację UE i NATO. Uruchomienie na Ukrainie kanału informacyjnego 
Russia Today (RT) zaledwie rok po pomarańczowej rewolucji było pierwszym 
namacalnym wynikiem wyciągnięcia przez FR wniosków” [Kudoros 2010: 2]. 

Pojęcie „rosyjski świat” definiuje nie tylko samą rosyjską diasporę, ale także 
ideologiczną koncepcję rosyjskiej kultury i jej misji na świecie. Czołowymi 
autorami tej koncepcji są Petr Shchedrovitsky, Efim Ostrovski, Valery Tishkov, 
Witalij Skrinnik, Tatiana Poloskova i Natalia Narochnickaja. Pomysły Shchedro-
vitskiego zostały sformułowane po raz pierwszy już w latach 90. XX w. W 2000 r. 
Shchedrovitsky zidentyfikował język rosyjski jako jeden z kamieni węgielnych 
tej koncepcji. Czyniąc to, podążał za ideami XVIII-wiecznego niemieckiego 
filozofa Johana G. Herdera o wzajemnej korelacji między procesami języka i myś-
lenia. Podobnie jak Herder, Shchedrovitsky uważa, że   kulturę można zrozumieć 
i „nauczyć się” tylko za pośrednictwem jej rdzennego języka. Shchedrovitsky 
założył, że   ci, którzy mówią po rosyjsku w swoim codziennym życiu – również 
myślą po rosyjsku, a co za tym idzie – działają po rosyjsku [Kudoros 2010: 3].

3. Komunikacja strategiczna Federacji Rosyjskiej w Serbii 

W odniesieniu do Bałkanów Zachodnich3 [Babić 2011: 96] Federacja Rosyjska 
realizuje złożoną strategię komunikacyjną, bazując na niebagatelnej infrastruk-
turze. W wyniku badań przeprowadzonych przez belgradzkie Centrum Studiów 
Euroatlantyckich (CEAS)4 stworzono wykaz 109 podmiotów promujących różne 
aspekty stosunków serbsko-rosyjskich, jest wśród nich 10 organizacji rosyjskich 
rodaków, 21 stowarzyszeń obywatelskich, 6 organizacji studenckich, 16 ru-
chów politycznych, 14 partii politycznych, 8 portali internetowych, 2 rosyjskie 
organizacje mające biura w Serbii, 16 prokremlowskich mediów, 6 rosyjskich 
źródeł medialnych, 3 rosyjskie fundacje oraz 5 instytucji kulturalnych i edukacyj-
nych, a także 2 portale internetowe o nieznanym pochodzeniu [CEAS 2016: 7]. 
Obszar Bałkanów Zachodnich nie jest dla Moskwy regionem priorytetowym, 

3 W odniesieniu do Bałkanów w UE stosuje się dwa terminy: Europa Południowo-Wschodnia 
oraz Bałkany Zachodnie. Pierwszy z nich oznacza państwa postkomunistyczne, które wkroczyły 
na ścieżkę przemian ustrojowych (cały region bałkański). Z kolei drugi precyzuje grupę państw 
objętych tym procesem i są to obecnie: Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Była Jugos-
łowiańska Republika Macedonii FYROM, Serbia oraz Kosowo (mianem Bałkanów Wschodnich 
określa się Bułgarię i Rumunię).

4 Centrum Studiów Euroatlantyckich (Center for Euro – Atlantic Studies, srb. Centar za 
evroatlantske studije) – CEAS jest niezależnym, ateistycznym, społecznie nastawionym, lewicowo-
-liberalnym think thankiem założonym w 2007 r. w Belgradzie. CEAS wydaje wysokiej jakości 
analizy z obszaru polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony Serbii – www.ceas-serbia.org.
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szczególnie w porównaniu z fundamentalnie istotnym obszarem dawnego Związku 
Sowieckiego. Niemniej region ten jest dla Rosji ważny z uwagi na fakt rywali-
zacji z innymi globalnymi i regionalnymi aktorami (m.in. USA, UE, ChRL) oraz 
postrzegania Bałkanów Zachodnich jako kluczowego regionu z punktu widzenia 
kontroli szlaków dostaw surowców energetycznych do Europy i umocnienia 
dominującej roli Rosji w europejskim sektorze energetycznym [Szpala 2014: 1].

W polityce wobec Bałkanów Rosja skupia się przede wszystkim na Serbii 
oraz serbskich mniejszościach w Bośni i Hercegowinie, Czarnogórze i Kosowie 
[Szpala 2014: 2]. Rosja wychodzi z założenia, że to od polityki Serbii, jako 
największego państwa regionu, które sąsiaduje z państwami z liczną mniejszością 
serbską, zależy stabilizacja Bałkanów Zachodnich. Społeczeństwo i elity w Serbii 
i w państwach ościennych są najbardziej w regionie podatne na rosyjskie wpływy, 
a w stosunku do samego Belgradu Moskwa dysponuje wieloma środkami nacis-
ku – od uzależnienia energetycznego po poparcie stanowiska serbskiego odnośnie 
do Kosowa w ONZ. W polityce Rosji Serbia zajmuje więc miejsce szczególne. 
Moskwa coraz intensywniej zabiegała o odzyskanie wpływów w regionie, które 
uległy erozji po upadku ZSRR. Dystans geograficzny, słabe powiązania handlowe 
oraz lata zaniedbywania tego kierunku polityki zagranicznej powodują, że Rosja 
wciąż dysponuje mniejszym instrumentarium oddziaływania na tym obszarze 
niż UE. Działania Rosji są jednak coraz skuteczniejsze, przy czym ważną rolę 
odgrywa w nich ugruntowanie przychylności Serbów, z wykorzystywaniem 
szerokiego wachlarza środków z zakresu soft power.

Głównymi metodami realizacji założeń rosyjskiej soft power w Serbii są:
– manipulacja historią i narzucanie narracji „tradycyjnie dobrych relacji 

rosyjsko-serbskich w całej historii”, 
– wzmocnienie stosunków bilateralnych na najwyższym szczeblu, 
– zacieśnianie współpracy między Serbską a Rosyjską Cerkwią Prawosławną, 
– używanie propagandy i nadużywanie wolności mediów5,
– tworzenie i wspieranie funkcjonowania struktur i osób, opowiadających 

się za intensyfikacją relacji Serbia – Federacja Rosyjska.
– narzucanie wizerunku Rosji jako „głównego partnera gospodarczego” 

[CEAS 2016: 28-35].
Wspólną cechą większości promoskiewskich struktur i instrumentów rosyj-

skiej soft power w Serbii jest:
– nieprzejrzysta struktura organizacyjna,
– brak jasno określonych źródeł i sposobów ich finansowania,

5 „Propaganda musi być inteligentna, kompetentna i skuteczna” – powiedział rosyjski minister obro-
ny gen. Siergiej Szojgu pod koniec lutego, ogłaszając utworzenie oddziałów „operacji informacyjnych”  
w przemówieniu do izby niższej rosyjskiego parlamentu. Głównym celem, jak wskazał [Rosja: 
Siergiej Szojgu… 2017].
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– propagowanie niedemokratycznych osiągnięć,
– lekceważenie zasady rozdziału władzy, rządów prawa i ochrony praw 

człowieka,
– niewłaściwe przedstawianie pojęć wolności indywidualnych i zbiorowych,
– niewłaściwa interpretacja przepisów państwowych w zakresie praw mniej-

szości,
– inne formy naruszenia wobec obywateli Serbii [CEAS 2016: 56-64].
Zastąpienie demokracji autokracją w obecnym rosyjskim modelu to główny cel 

rosyjskiej soft power w Serbii i regionie. Inne cele to zmniejszenie wsparcia dla 
integracji europejskiej i dyskredytacja samej koncepcji rozszerzenia. Implementację 
modus operandi instrumentów rosyjskiej soft power realizuje się w podobny sposób 
w UE, podważając funkcjonowanie wspólnoty i jej podstawowe zasady. Oprócz 
osłabienia UE i partnerstwa euroatlantyckiego, kolejnym celem rosyjskiej soft power 
w Europie jest pokazanie rosyjskiej opinii publicznej, że nowoczesny, demokratycz-
ny system i inne elementy zachodniej kultury nie stanowią jedynego atrakcyjnego 
modelu zarządzania. Inne kraje w szerszym otoczeniu Rosji, przede wszystkim 
„bracia słowiańscy i prawosławni, którzy jeszcze nie stali się częścią odrębnej cy-
wilizacji, która jest odpowiedzią na cywilizację Zachodu”, odnoszą się negatywnie  
do zachodnich modeli. Oficjalnie Moskwa uzasadnia, że   przyciąganie zachodniej 
soft power w byłych krajach Układu Warszawskiego lub wśród „braci słowiań-
skich”, którzy rozpoczęli w latach 90. XX w. drogę integracji euroatlantyckiej, 
wynikało z braku konkurencji. W tamtym czasie nie było odpowiedniej alterna-
tywy – silnej Rosji.

Oprócz dewaluacji demokratycznych procedur i odmowy poparcia dla integra-
cji europejskiej, poszczególne priorytety rosyjskiej soft power w Serbii i regionie 
obejmują spowolnienie lub zatrzymanie procesu normalizacji stosunków między 
Belgradem i Prisztiną, a także pełną relatywizację i zawieszenie procesu spra-
wiedliwości okresu przejściowego. Kwestia rozszerzenia NATO na Bałkanach, 
a zwłaszcza kwestia stosunków między Serbią a NATO, jest zarówno celem, 
jak i środkiem rosyjskiej „miękkiej siły” w regionie. Za pomocą tzw. spec pro-
pagandy6 i prób dyskredytacji głównych graczy tej  polityki rosyjska soft power 
dąży do tego, aby stosunki bilateralne między Serbią a NATO nie były oparte na 

6 Rosyjska propaganda dąży do wpływania, dezorientowania i demoralizowania wybranej 
publiczności, często stosując mieszaninę prawdziwych i fałszywych informacji, aby wydawać 
się prawdopodobną i dopasowaną do wcześniejszego światopoglądu określonej publiczności. 
Rosyjska propaganda skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, w tym do własnych 
obywateli, wybranych populacji innych krajów, krajowych i zagranicznych elit politycznych. 
Różnorodne techniki rozpowszechniania rosyjskiej propagandy obejmują prokremlowskie „ newsy” 
oraz telewizję i stacje radiowe, takie jak Russia Today i Sputnik News, boty i trolle w me-
diach społecznościowych, optymalizację wyszukiwarek i płatnych dziennikarzy w zachodnich  
i innych zagranicznych mediach.
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racjonalnych podstawach, takich jak ocena zagrożeń bezpieczeństwa i wyzwań, 
przed jakimi stoi Serbia, tj. opcje indywidualnych reakcji, które naprawdę dzia-
łają jako sojusz polityczno-wojskowy ze strukturą dowodzenia, wyposażeniem, 
procedurami i standardami.

Blokowanie wpływu i wywieranie presji to pojęcia odnoszące się do tech-
nologii działań informacyjnych, sterowania społecznego. Podstawowym ich 
instrumentem jest spec propaganda: współczesne rosyjskie działania informacyjne 
wyraźnie nawiązują do czasów zimnej wojny. Pozostają też w zgodzie z socjo-
technicznymi zasadami skutecznej propagandy, takimi jak:

– zasada masowego i długotrwałego działania (zastosowanie stereotypu 
propagandowego w odniesieniu do Ukrainy, „pomarańczowej dżumy” i „bande-
rowców”, który jest powtarzany nieustannie od 2003 r.), 

– zasada informacji pożądanej (Rosjanie i ludność rosyjskojęzyczna oczekują 
obrony ich praw, uwierzyli w zmanipulowaną informację o zakazie używania 
języka rosyjskiego), 

– zasada emocjonalnego pobudzenia (doprowadzenie odbiorców do takiego 
stanu, by działali bez większego namysłu, wręcz irracjonalnie),

– zasada zrozumiałości (przekaz jest uproszczony, podawany w czarno-bia-
łych barwach, pełen oceniających słów-kluczy, np. rusofob), 

– zasada rzekomej oczywistości (wywołanie skojarzenia propagandowej tezy  
z kreowanymi mitami politycznymi: rosyjska wiosna – patriotyzm, banderowcy – 
faszyzm, Majdan – chaos itp.) [Darczewska 2014: 25]. 

W rosyjskich realiach kontroli państwa nad większością mediów tradycyjnych 
(telewizja, radio, gazety) techniki propagandowe nie napotykają większych przesz-
kód7. Wiadomości pojawiające się w nich, są moderowane przez specjalistów 
od technologii politycznych, którzy decydują, jakie informacje są użyteczne dla 
osiągnięcia określonych celów, a jakie należy blokować jako szkodliwe. Inaczej 
wygląda sytuacja w internetowych mediach społecznościowych, których użyt-
kownicy sami mogą wytwarzać informacje. Informacja niezależna pojawia się 
na blogach, forach dyskusyjnych, portalach Twitter, Facebook itp. Informują one 
w czasie rzeczywistym, a ponadto stały się wpływowymi mediami opiniotwórczy-
mi, charakteryzują się bowiem rozgałęzioną interakcją między użytkownikami. 

7 Rosyjska gazeta państwowa „Rossiyskaya Gazeta” sponsoruje dodatek do miesięcznika 
„R Magazin”, który jest dystrybuowany w całej Serbii przez popularny tygodnik „Nedeljnik”. 
Według „Financial Times” Sputnik prowadzi bezpłatną działalność w Internecie oraz 20 stacjach 
radiowych w całej Serbii. Ponad 100 mediów i organizacji pozarządowych w Serbii można uznać 
za prorosyjskie. Reakcja Zachodu jest znikoma, jednakże w przestrzeni informacyjnej pojawiają 
się oznaki konkurencji. BBC ogłosiło plany ponownego pojawienia się w Serbii w 2018 r., siedem 
lat po zamknięciu usługi serbskiej. Usługa będzie finansowana w wysokości ok. 600 000 funtów 
rocznie i zatrudni 20 pracowników lokalnych.
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Za pomocą narzędzi informatycznych można też automatycznie replikować 
informację i propagandowe memy na dowolne posty i adresy.

Komunikację strategiczną Rosji podtrzymuje rosnąca sieć organizacji, od 
agencji rządowych po finansowane przez rząd organizacje pozarządowe, stowa-
rzyszenia obywatelskie, grupy studenckie, ruchy polityczne lub partie, a także 
związki z Kościołem prawosławnym.

4. Współpraca wojskowa Serbii z Federacją Rosyjską 

Federacja Rosyjska stanowi jeden z czterech filarów, na których opiera się 
polityka zagraniczna Serbii. W założeniu bowiem ma ona zachowywać rów-
nowagę w stosunkach z UE, NATO, Rosją, Chinami oraz USA [Petrović (red.) 
2013: 13]. Zacieśnienie relacji z Rosją nastąpiło bezpośrednio po ogłoszeniu 
17 lutego 2008 r. niepodległości przez Kosowo [Petrović 2010: 6]. Rosja jed-
noznaczne zademonstrowała wsparcie dla dyplomatycznych wysiłków Serbii, 
zmierzających do nieuznania niepodległości Kosowa przez międzynarodowe 
instytucje i organizacje, w tym w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych. 
Rosyjskie stanowisko było bardzo istotne również w przypadku przyjęcia przez 
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Rezolucji A/63/L.2 w sprawie 
zwrócenia się o opinię doradczą w kwestii zgodności z prawem międzynarodo-
wym jednostronnej deklaracji niepodległości Kosowa do Międzynarodowego Try-
bunału Sprawiedliwości. Wsparcie Serbii przez Federację Rosyjską było bodźcem 
zintensyfikowania kontaktów bilateralnych na linii Belgrad – Moskwa. Podczas 
częstych wizyt serbskich polityków w Moskwie oraz rosyjskich w Belgradzie 
padały deklaracje dotyczące „strategicznego partnerstwa” [Petrović 2010: 6].

Współpraca Serbii z Federacją Rosyjską w obszarze militarnym do połowy 
2012 r. ograniczała się do sporadycznych wizyt protokolarnych oraz udziału 
w targach militarnych. W ostatnich czterech latach zauważalna jest intensyfikacja 
w przedmiotowym obszarze. Przykładem powyższego są prowadzone cyklicznie 
ćwiczenia wojskowe pk. SREM [Dragojlo 2016b], Słowiańskie Braterstwo (Slavic 
Brootherhood) [Avramovic, Jovanovic 2015], BARS (Brotherhood of Aviators 
of Russia and Serbia) [BARS 2016 Russian-Serbian… 2016] oraz udział przed-
stawicieli Sił Zbrojnych Serbii w Międzynarodowych Zawodach Wojskowych 
w  Federacji Rosyjskiej [Kukil 2016]. Dodatkowym aspektem współpracy wojsko-
wej jest wymiana szkoleniowa między wojskowymi ośrodkami szkoleniowymi. 
Serbia wyrażała chęć pogłębienia współpracy z Rosją przy modernizacji i roz-
budowie swojego potencjału wojskowego. Jednak, jak wskazują dotychczasowe 
relacje, Rosja raczej wykorzystuje ten kraj w działaniach propagandowych, by 
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umocnić swoją pozycję znaczącego gracza w regionie, niż jest zdecydowana 
dostarczać uzbrojenie do Serbii na preferencyjnych warunkach [Szpala 2016: 4] 
są to tzw. „donacje sprzętu wojskowego” [Zivanovic, Tomovic 2017]. W grudniu 
2016 r. Aleksandar Vucić8 ogłosił, że Rosja ma przekazać Serbii sześć używanych 
samolotów MIG 29, dodając, że rosyjska darowizna obejmowałaby również 
30 czołgów T-72 i 30 opancerzonych pojazdów rozpoznawczych BRDM-2. 
W ocenie serbskiego analityka wojskowego Aleksandara Radica umowa z Rosją 
jest niekorzystna dla Serbii. „Nie możemy tego nazwać darowizną, ponieważ 
jest to standardowa komercyjna sztuczka, w której coś oddajesz, ale bierzesz 
pieniądze na dodatkowe inwestycje, które są wymagane” [Milekic i in. 2018].

W 2013 r. Serbia podpisała z Rosją umowę o współpracy wojskowej i została 
jako jedyne państwo spoza obszaru Wspólnoty Niepodległych Państw obserwa-
torem w Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (OUBZ) [Sadłowski 
2017: 22]. Współpraca w ramach OUBZ zakłada ochronę integracji terytorial-
nej państw członkowskich, zwalczanie terroryzmu międzynarodowego, walkę 
z przemytem narkotyków oraz nielegalną imigracją. Nowością we współpracy 
była przeprowadzona 20 października 2016 r. operacja pomocy humanitarnej dla 
Syrii. Serbia wsparta przez lotnictwo rosyjskie dostarczyła pomoc humanitarną 
w rejon konfliktu. W ocenie serbskiego ministra pracy Aleksandra Vulina pomoc 
skierowana była dla potrzebujących w Aleppo – bez znaczenia, czy wspierają, 
czy nie reżim Bashara al-Assada [Serbia Says… 2016]. 

Kolejnym aspektem kooperacji Serbii z Federacją Rosyjską były zorgani-
zowane dwukrotnie w 2017 r. szkolenia dla serbskich nastolatków w rosyjskim 
„wojskowym, patriotycznym” obozie prowadzonym przez rosyjskich weteranów 
wojennych. Celem szkolenia było poznanie rosyjskiej „duchowej i narodowej 
historii i kultury”, a także szkolenie w zakresie użycia broni [Russian Youth 
Camp… 2017]9. 

Siły zbrojne Serbii prowadzą współpracę na płaszczyźnie wojskowej z ponad 
60 krajami. W roku 2016 Serbia uczestniczyła w 24 międzynarodowych ćwicze-
niach wojskowych, w tym dwukrotnie z wojskami Federacji Rosyjskiej. W ocenie 
serbskiego analityka Boško Jakšićia zauważalny jest niewielki progres w tym 
obszarze. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę prawosławną część Bałkanów, 
ekspansja wpływów Federacji Rosyjskiej gwałtownie wzrasta, co jest nowością 
od początku kryzysu na Ukrainie [Tomovic, Pantovic 2016]. 

8 Aleksandar Vučić – serbski polityk i prawnik. Parlamentarzysta, minister i wicepremier, prze   - 

wodniczący Serbskiej Partii Postępowej. Od 27 kwietnia 2014 r. do 31 maja 2017 r. premier Serbii, 
od 31 maja 2017 r. prezydent Serbii [Cabinet Revealed… 2016]. 

9 Russian Youth Camp Teaches Serbs „Military Patriotism” – obóz odbył się w dniach 
 15-22.09.2017 r. w Pawłowskim Posadzie, około 70 kilometrów na wschód od Moskwy. 
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Mając na uwadze trwający proces akcesyjny Serbii do UE, wszelkie inicjatywy  
o charakterze wojskowym podejmowane przez ten kraj z Federacją Rosyjską 
spotykają się z negatywnym komentarzem Brukseli. W ocenie Jeleny Milić, 
dyrektor CEAS, Serbia powinna dostosować swoją politykę zagraniczną do 
standardów UE. Uczestnictwo w ćwiczeniach wojskowych z Rosją z pewnością 
nie jest sposobem, aby to zrobić. Według Milić w czasie, gdy realizowany jest 
scenariusz ukraiński i gdy nakładane są sankcje na Rosję, jest to bardzo zła 
decyzja dla Serbii i policzek dla UE.

W odpowiedzi na szeroką krytykę postępowania rządu w Belgradzie minister 
obrony Serbii Bratislav Gasić oświadczył, że kierowany przez niego resort stara 
się prowadzić zrównoważoną politykę współpracy w wymiarze wojskowym 
i międzynarodowym. Zaznaczył, że w roku 2016 Siły Zbrojne Serbii zrealizo-
wały zamierzenia zarówno z Federacją Rosyjską, jak i parterami z Zachodu, 
w tym 127 przedsięwzięć, które wynikały z planu współpracy bilateralnej z USA 
[Avramovic, Jovanovic 2015], m.in. ćwiczenia pk. Saber Junction, Platinium 
Wolf, Platinium Eagle, Platinium Lion, Combined Resolve VII [Dragojlo 2016a].

5. Wnioski końcowe

Asymetryczny arsenał stosowany przez rosyjski establishment w Serbii jest 
wielopłaszczyznowy i bardzo skuteczny w utrzymywaniu publicznego wsparcia 
dla silnego związku z Moskwą. W ostatnich latach rosną wpływy Federacji 
Rosyjskiej w Republice Serbii poprzez więzi kulturowe, religijne, propagandę, 
energię i ekspansję w obszarze militarnym. Starannie przygotowana i pielęgnowa-
na narracja znalazła podatny grunt w czasie prowadzonych rosyjskich kampanii 
dezinformacyjnych w Serbii. 

Strategia Rosji na Bałkanach jest częścią szerszego podejścia Kremla do 
polityki zagranicznej, która zorientowana jest na wyszukiwanie „słabych ogniw” 
w zachodniej jedności, wykorzystując je do podważania, dzielenia i kwestiono-
wania modelu zachodniego. Na Bałkanach podejście to koncentruje się na dwóch 
kluczowych celach. Pierwszym jest podważenie wszystkich sponsorowanych przez 
Zachód osiągnięć w regionie: obecnych granic, porozumienia z Dayton i niepodle-
głości Kosowa. Drugi jest prawdopodobnie bardziej priorytetowy dla Kremla – ma 
na celu powstrzymanie jakiegokolwiek przyszłego rozszerzenia NATO w regionie.

Pod względem działań informacyjnych Rosja dąży do osiągnięcia swoich 
celów za pomocą „miękkich” instrumentów: narracji wykorzystujących regionalne 
stereotypy, napięcia etniczne i nierozwiązane spory i konflikty. Dotychczasowe 
podejście Rosji koncentrowało się na etnicznej, serbskiej (lub słowiańskiej) 
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widowni na Bałkanach. Dominującą tu narracją było ukazanie Rosji jako „więk-
szego brata” Serbii, sprzymierzeńca etnicznego, kulturalnego i religijnego, na 
którego zawsze mógł liczyć Belgrad, z naciskiem na serbskich nacjonalistów 
i mit Wielkiej Serbii.

Nowością jest wykorzystanie przez rosyjskie media, w kontekście zawirowań  
w Macedonii, narracji o Wielkiej Albanii i groźby zjednoczenia Albańczyków 
zamieszkujących w granicach Albanii, Kosowa, Macedonii, Czarnogóry i połu-
dniowej Serbii w jednym kraju. Posłużono się tu długotrwałym lękiem przed 
społecznoś ciami słowiańskimi żyjącymi w południowej Europie, którego źródło 
można odnaleźć już w 1913 r. w traktacie londyńskim, kiedy ustanowiono 
granice dzisiejszej Albanii, pozostawiając dużą liczbę etnicznych Albańczyków 
poza granicami kraju.

Paradoksalnie narracja ta przyciąga również bardziej radykalne elementy 
społeczeństwa albańskiego, co mogą tłumaczyć informacje z końca 2016 r., że 
Sputnik planuje otwarcie usługi albańskojęzycznej. Wszystko to pokazuje, że dla 
Rosji priorytetem w regionie Bałkanów nie są strategiczne i długoterminowe 
sojusze, ale elastyczność, niestabilność oraz podsycanie napięć i podziałów, co 
ostatecznie podkopuje współpracę regionalną promowaną przez Zachód.
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Jednym z istotnych tematów poruszanych w książce Tomasza Cebulskiego [2016] 
jest problem polityzacji historii Auschwitz. W dużym skrócie polega on na in-
tencjonalnym podporządkowywaniu bieżącym potrzebom politycznym narracji 
historycznej o byłym niemieckim i nazistowskim obozie śmierci KL Auschwitz. 
Jak wykazują badania historyków [zob. m.in. Heuner 2004; Lachendro 2007; 
Wóy cicka 2009; Kucia 2005; Forecki 2010; Steinlauf 2012; Trojański 2012, 
2013a, 2013b, 2018] oraz obserwacja aktualnej rzeczywistości, zjawisko to ma 
charakter ponadczasowy i występuje praktycznie od samego początku istnienia 
Muzeum Oświęcimskiego1. Rezultatem polityzacji historii KL Auschwitz było 
i wciąż jest jej instrumentalne traktowanie, powiązane często z manipulowaniem 
faktami historycznymi, które – co istotne – dotyczą w takim samym stopniu 
zarówno genezy, sposobu funkcjonowania obozu, jak i liczby oraz różnych 
kategorii ofiar. 

Dlatego polityzacja historii wiąże się bezpośrednio z innym problem, którym 
jest jej mitologizacja, polegająca na intencjonalnym tworzeniu i posługiwaniu 
się mitami historycznymi dla potrzeb socjalizacji danej grupy społecznej. Jan 

1 Dla skrócenia i uniknięcia powtarzania pełnej nazwy Państwowego Muzeum Auschwitz-
-Birkenau, które do 1999 r. nazywało się Państwowe Muzeum Oświęcim-Brzezinka, w niniejszym 
tekście używa się zamiennie określeń: Muzeum Auschwitz i Muzeum Oświęcimskie. Obie te nazwy 
są zwyczajowymi wersjami skróconymi nazwy Muzeum i z różną częstotliwością były stosowane 
przez cały okres jego istnienia. 

O polityzacji i mitologizacji historii KL Auschwitz  
na podstawie książki Tomasza Cebulskiego  

Auschwitz po Auschwitz  
Wydawnictwo Libron, Kraków 2016, ss. 323
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Pomorski wskazuje, że obydwa te zjawiska są pozanaukowymi praktykami 
społecznymi, szeroko rozpowszechnionymi na świecie, a zatem nie mają one 
specyficznie polskiego charakteru. Dodatkowo twierdzi, że „mitologizacja/poli-
tyzacja historii jest warunkiem niezbędnym, acz niewystarczającym, przetrwania 
każdej wspólnoty […] i jej zdolności do wywołania zmiany społecznej” [zob. 
Pomorski 2017]. Idąc tym tokiem rozumowania, można pokusić się o stwierdze-
nie, że obydwie praktyki społeczne, tj. zarówno mitologizacja historii, jak i jej 
polityzacja, mogą efektywnie służyć do budowania tego, co nazywa się dzisiaj 
„kapitałem społecznym”2. Problem jednak w tym, w jaki sposób kapitał ten jest 
dyskontowany. Piotr Sztompka podkreśla, że kapitał społeczny może stanowić 
wielką wartość jedynie wtedy, „gdy jest dyskontowany z umiarem, w sposób 
wolny od cynicznego manipulowania innymi i ich wykorzystywania dla włas-
nych egoistycznych korzyści, ale także, z drugiej strony, nie można pozwalać 
na to, aby inni nim manipulowali i wykorzystywali przeciwko nam” [Sztompka 
2015: 330]. W związku z tym Jan Pomorski apeluje, aby badając konkretne 
praktyki społeczne mitologizacji i polityzacji historii, „wejść na poziom reguł 
sterujących działaniami w obrębie obydwu praktyk podejmowanymi, zrekonstru-
ować gramatyki za nimi stojące i – ewentualnie – dokonać ich dekonstrukcji 
(demaskacji), jeśli uważamy, że służą nie budowaniu kapitału społecznego, lecz 
praktykom manipulacyjnym” [Pomorski 2017].

W tym kontekście należy sobie postawić pytanie, na ile autorowi omawianej 
książki udało się perspektywę tę przyjąć przy analizie problemu polityzacji 
i mitologizacji historii KL Auschwitz. Czy dekonstruując praktyki manipulacyjne 
władz politycznych odpowiedzialnych za kreowanie pamięci Auschwitz, udało 
mu się pokazać, w jaki sposób sterowały one zachowaniami społeczeństwa 
i w konsekwencji zdemaskować je?

Odpowiadając na te pytania, należy zacząć od krótkiej charakterystyki zawar-
tości omawianej książki, której tematyka choć skupia się głównie na najnowszej 
historii Muzeum Auschwitz, to bynajmniej nie marginalizuje wcześniejszego 
okresu. Autor omawia go w pierwszym rozdziale, który ma charakter wprowa-
dzający do dalszych rozważań. Przedstawia w nim nie tylko podstawowe fakty 
z historii obozu, ale także powojenne losy Państwowego Muzeum Oświęcim-
-Brzezinka i dokonuje analizy problemów definicyjnych, które pojawiają się 
w pracy, jak również teorii dotyczących roli miejsc pamięci w kształtowaniu 
tożsamości narodowej. W pierwszej części książki znajdziemy również refleksje 
nad kształtem i rolą pamięci o historii KL Auschwitz, jaką ona odgrywała w ko-

2 Ten „kapitał społeczny” – wg Pomorskiego – należy rozumieć, jako „specjalny, niematerialny 
rodzaj aktywów, jakie dana wspólnota posiada – o więzi i zaufanie, wytworzone w przestrzeni 
międzyludzkich relacji na bazie wspólnie podzielanych wartości, przekonań i idei. Także tych 
odnoszących się do emocjonalnie przeżywanej własnej historii” [zob. Pomorski 2017].
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lejnych dziesięcioleciach po jego wyzwoleniu. Zagadnienia te dają doskonały 
fundament teoretyczny, ułatwiający czytelnikowi zrozumienie dynamiki procesów 
politycznych i sposobu budowania pamięci zbiorowej na podstawie historii 
Muzeum Oświęcimskiego.

Kolejne trzy rozdziały stanową zasadniczą część książki. Obejmują lata 
1980-2010, które – zdaniem autora – okazały się kluczowe dla aktualnego 
sposobu postrzegania Auschwitz, ponieważ „miały największy wpływ na współ-
czesny konstrukt zglobalizowanej pamięci o Auschwitz, a tym samym stały się 
fundamentem naszej odpowiedzialności za jej przyszłość” [Cebulski 2016: 21]. 
Przypadły one bowiem nie tylko na czasy przemian politycznych, które otworzyły 
Polskę na świat i w związku z tym na inne narracje historyczne, ale także na 
lata największych konfliktów wokół Muzeum Oświęcimskiego z przełomu lat 
80. i 90. XX w. Spory te związane były z przemianami symboliki Auschwitz 
i konfrontacją różnych narracji historycznych o charakterze religijnym i naro-
dowym. Wyrazem czego były dwa główne konflikty o umiejscowienie klasztoru 
Karmelitanek Bosych w bezpośrednim sąsiedztwie Auschwitz i obecność symboli 
religijnych na terenach poobozowych, w tym głównie chrześcijańskich krzyży. 
Cebulski w sposób dogłębny analizuje te konflikty, przedstawiając ich genezę 
i różne uwarunkowania, w tym także polityczne. 

Rozdział drugi książki jest zatem chronologicznym opisem najważniejszych 
wydarzeń związanych z Państwowym Muzeum Oświęcim-Brzezinka w latach 
80. XX w. Analizując te wydarzenia, autor słusznie wskazuje na rolę, jaką dla 
zdefiniowania obrazu Auschwitz w społeczeństwie polskim odegrała wizyta 
papieża Jana Pawła II, który w 1979 r. odwiedził Muzeum. Wydarzenie to 
stanowiło bowiem preludium dla nawarstwiających się w przeszłości konflik-
tów. Pokazuje także, jakie znaczenie dla zachowania materialnych artefaktów 
byłego obozu miało wpisanie terenów Muzeum Auschwitz na listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. Na szczególną uwagę zasługuje spostrzeżenie autora, 
że jawna kontestacja istniejącego w ostatnich latach PRL-u konstruktu pamięci 
o historii KL Auschwitz otworzyła drogę do konfliktów pamięci i zmian w spo-
sobie upamiętniania, które nastąpiły na początku lat 90. poprzedniego stulecia 
[Cebulski 2016: 20]. 

Rozdział trzeci pracy obejmuje stosunkowo krótki okres (1989-1995), któ-
ry jednak był bardzo intensywny pod względem wydarzeń zmierzających do 
pogodzenia ze sobą różnych wspólnot pamięci i stworzenia warunków do ich 
współistnienia na terenie Muzeum. W rezultacie tych działań nie tylko dokonano 
zmian narracji historycznej, ale także zainicjowano proces reorganizacji i umię-
dzynarodowienia Muzeum, czego przejawem było powołanie do życia w 1990 r. 
Międzynarodowej Rady Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Autor 
szczegółowo analizuje działania Rady, pokazując dynamikę jej obrad i  proces 
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stopniowego budowania międzynarodowego znaczenia oraz wiarygodności 
Muzeum. Ponadto zwraca uwagę na proces wtórnego upolitycznienia pamięci 
Auschwitz, który nabrał szczególnego wyrazu w 1995 r. podczas obchodów 50. 
rocznicy wyzwolenia obozu.

Z kolei rozdział czwarty jest próbą rekonstrukcji przebiegu konfliktów wokół 
terenu Muzeum Oświęcimskiego, będących wyrazem ciągnących się od lat spo-
rów o kształt pamięci. Cebulski podkreśla, że konflikty te stanowiły katalizator 
politycznych rozwiązań prawnych wprowadzonych przez władze centralne w celu 
uniknięcia podobnych konfliktów w przyszłości. Rozdział ten zamyka ogólna 
refleksja nad nowymi wyzwaniami administracyjnymi Muzeum dotyczącymi 
zarówno zachowania terenów poobozowych, jak i pamięci o Auschwitz.

Jak widać z omówionej pokrótce zawartości książki, problematyka polityzacji 
historii Auschwitz przewija się przez wszystkie jej części. Autor zaczyna od 
polemiki głównie z ustaleniami Jonathana Heunera dotyczącymi okresu sprzed 
1979 r. [zob. Heuner 2004], by potem na tej podstawie zaprezentować własne 
rozważania odnoszące się do lat późniejszych. 

Pytając o znaczenie Auschwitz dla współczesnych, Cebulski zastanawia się, na 
ile Auschwitz jest dzisiaj „laboratorium politycznej manipulacji historii i faktów 
na potrzeby współczesnej polityki” [Cebulski 2016: 313]. Na poparcie swej tezy 
wskazuje, że to szczególne miejsce pamięci jest obecnie zdominowane przez poli-
tyczne spory o kształt pamięci Auschwitz. Dzieje się to w sytuacji systematycznie 
wzrastającego zainteresowania się Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, 
i rosnącej presji politycznej na tę instytucję, która stała się podmiotem kreowa-
nia świadomości i pamięci historycznej nie tylko o KL Auschwitz, ale także 
o całym okresie nazistowskiej okupacji. Należy podkreślić, że zainteresowanie 
to nie ogranicza się tylko do Polski, bowiem od 30 lat – jak pisze Cebulski – 
postępuje proces umiędzynarodowienia pamięci Auschwitz, efektem czego jest 
ścieranie się przeciwstawnych narracji historycznych o tym miejscu i instru-
mentalne oraz wybiórcze traktowanie jego historii na potrzeby bieżącej polityki 
poszczególnych państw. W tym kontekście autor omawia wielotorowy proces 
budowania pamięci historycznej, konflikty wzbudzane przez jego aktorów i rolę 
samej instytucji Muzeum Oświęcimskiego w procesie mediacji i rozwiązywania  
tych sporów.

Należy podkreślić, że pisząc o zaangażowaniu polityków w proces budowy 
pamięci Auschwitz, nie demonizuje ich roli, pokazuje, że miało ono zarówno 
pozytywne, jak i negatywne skutki dla prac Muzeum i upamiętniania ofiar 
Auschwitz. Wskazując na te pierwsze, zauważa, że pozytywną rolą polityków 
było skupianie uwagi na miejscu pamięci, nadawanie mu odpowiedniej rangi 
i pobudzanie globalnej pamięci o wszystkich ofiarach byłego obozu. Z kolei 
negatywna ich rola polegała na wywoływaniu konfliktów oraz – tak charak-
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terystycznej dla polityków – walki o pierwszeństwo w cierpieniu i w formach 
upamiętniania ofiar, wynikających z ówczesnej polityki lub personalnych ambicji 
poszczególnych osób [Cebulski 2016: 314]. 

Cebulski, analizując praktykę polityzacji historii Auschwitz, próbuje pokazać 
reguły sterujące podejmowanymi w jej obrębie działaniami, wskazując na powody 
decyzji politycznych. Jednocześnie dekonstruuje (demaskuje) mity historyczne 
w sytuacjach, gdy nie służyły one budowaniu kapitału społecznego, a jedynie 
manipulacji i osiąganiu partykularnych korzyści politycznych. Pokazując praktyki 
manipulacyjne, wskazuje na potrzebę pewnej dekonstrukcji różnych tekstów, 
interpretacji – znaczeń historii byłego obozu i wywołujących je wydarzeń. 
Argumentując swoje stanowisko, zwraca uwagę na zagrożenia z tym związane. 
Twierdzi, że „w wielu przypadkach kolejne warstwy interpretacyjne narzucane 
terenom KL Auschwitz, definiowanie jego przesłania i przepracowanie tego 
doświadczenia przez popkulturę raczej przyczynia się do zapominania o faktach 
i ofiarach stanowiących historię KL Auschwitz, tworzenia wtórnej pamięci, nie-
korespondującej z tą żywą, lub ostatecznie do całkowitego zatarcia jego historii” 
[Cebulski 2016: 315]. 

Widząc to zagrożenie, jednocześnie podkreśla, że przejście od pamięci żywej, 
nośnikami której byli głównie świadkowie historii, do pamięci wtórnej, co też 
faktycznie nastąpiło w opisywanym w książce okresie, może stanowić pewnego 
rodzaju zabezpieczenie przed polityczną manipulacją historii. Zdaniem autora 
wynika to z faktu, że to właśnie pamięć żywa, poprzez swoje silne emocjonalne 
nacechowanie i tym samym częściowe odrealnienie, stawała się łatwym polem 
do manipulacji politycznych. I dopiero jej zastąpienie pamięcią wtórną, która jest 
oparta na faktach i naukowo zweryfikowanej wiedzy o KL Auschwitz, wolna 
może być od ideologicznych interpretacji. Założenie to, z gruntu rzeczy słuszne, 
budzi jednak pewne wątpliwości, zwłaszcza dzisiaj, gdy jesteśmy świadkami 
nowej fali manipulacji historycznej, wyrazem czego jest prowadzona przez 
państwo polityka historyczna3. Fundamentem tej polityki niestety nie jest meto-
dologia badań historycznych, a chęć osiągnięcia doraźnych celów politycznych. 
W tej sytuacji, o czym dobitnie mogliśmy się przekonać rok temu podczas 
dyskusji na temat zmiany ustawy o IPN, to właśnie pamięć żywa w pewnym 
sensie przyczyniła się do powstrzymania niepożądanych zmian. Bez względu na 
ocenę roli, jaką ona odegrała w tej konkretnej sprawie, należy się zastanowić 
nad nowymi zagrożeniami związanymi z polityzacją i mitologizacją historii, 
jakie niesie współczesność. Można przypuszczać, że po odejściu pokolenia 

3 Więcej na temat polityki historycznej w jej wymiarze teoretycznym i praktycznym można 
znaleźć np. w pracy Polityka wobec pamięci versus polityka historyczna: aspekty semantyczny, 
aksjologiczny i merytoryczny w narracji polskiej [Ponczek 2009].
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świadków na kształt pamięci wtórnej Auschwitz ogromny wpływ będzie miała 
pamięć  kształtowana przez instytucje państwowe powołane do tego, a zwłasz-
cza Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. Czy Muzeum Auschwitz będzie 
w stanie obronić się przed manipulacjami pamięcią Auschwitz, zależeć będzie 
w równym stopniu od prowadzonych tam rzetelnych badań historycznych, jak 
i zachowania pewnych form niezależności i odwoływania się do reliktów pamięci 
żywej, która powinna być w dalszym ciągu reprezentowana na ekspozycjach. 
Bez wątpienia pomocne w tym może stać się odwoływanie do doświadczeń dru-
giego i trzeciego pokolenia świadków, jak również dalsze umiędzynarodowienie 
Muzeum, co pozwoli zachować pluralizm pamięci, a przez to zabezpieczyć ją 
przed polityczną instrumentalizacją. 

Kończąc te krótkie rozważania, należy stwierdzić, że książka Tomasza Ce-
bulskiego stanowi cenny wkład w dyskusję na temat polityzacji i mitologizacji 
historii KL Auschwitz. I chociaż autor skupił się tylko na wybranych aspektach 
politycznych i międzynarodowych funkcjonowania Muzeum, to jednak udało 
mu się w sposób ciekawy i w miarę kompleksowy zarysować interesujący nas 
problem. Cebulski pokazał bardzo dobrze mechanizm, w jaki sposób decyzje 
o charakterze politycznym wpływały na zachowanie fizykalności Miejsca Pamięci 
Auschwitz i kształt jego pamięci. Jak się potem okazało – co warto zaznaczyć – 
miały one szerokie oddziaływanie międzynarodowe i w konsekwencji przyczyniły 
się do poprawy wizerunku Polski na świecie. Zastrzeżenie może budzić jedynie 
stosunkowo małe wykorzystanie materiałów archiwalnych zgromadzonych za-
równo w polskich, jak i zagranicznych archiwach, które to – zwłaszcza te dla 
przełomu lat 80. i 90. XX w. – są już dostępne dla badaczy4. Stąd wydaje się 
zasadne kontynuowanie badań tego tematu i dodatkowo rozszerzenie ich o inne 
perspektywy badawcze, w tym głównie historyczną, która to jednak rzecz jasna 
wymaga odpowiedniej perspektywy czasowej.
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Szkolne lekcje języka polskiego obejmują treści wymagające od dobrego na-
uczyciela rozeznania nie tylko w obszarze literatury, ale i historii, politologii, 
filozofii, psychologii czy historii sztuki. Przybliżanie uczniom różnych kontekstów 
kulturowo-społeczno-historycznych omawianych w szkole lektur umożliwia im 
lepsze zrozumienie treści. 

Agnieszka Kania, autorka publikacji Lekcja (nie)obecności [2017], była 
przez kilka lat nauczycielką w jednym z krakowskich liceów. Obecnie związana 
jest z Wydziałem Polonistyki UJ. W recenzowanej książce analizuje problem 
kształtowania się tożsamości narodowej i kulturowej w nawiązaniu do treści, 
które są przekazywane uczniom podczas lekcji języka polskiego. Przedmiotem 
szczególnego jej zainteresowania jest z jednej strony to, w jaki sposób ukazano 
w literaturze relacje polsko-żydowskie, z drugiej zaś – na ile można te literackie 
treści wykorzystać podczas zajęć z uczniami. 

Zdaniem autorki, poruszanie na lekcjach zagadnień związanych z dziedzictwem 
polsko-żydowskim poszerza wiedzę uczniów i jednocześnie wpływa na kształto-
wanie u nich postaw tolerancji, otwartości i zrozumienia dla wielokulturowości. 
Owa wielokulturowość była przez wieki dla mieszkańców Rzeczpospolitej czymś 
normalnym i oczywistym, wręcz podstawowym składnikiem rzeczywistości, w ja-
kiej wyrastały i żyły całe pokolenia, ale głównie w wyniku niemieckich zbrodni 
okresu II wojny światowej, a także etnicznych czystek dokonanych na Wschodzie 
przez Sowietów oraz powojennych działań  komunistycznych władz Polski (akcja 
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Wisła, wysiedlenia Niemców) – została w skali kraju niemal doszczętnie znisz-
czona, a na pewno – zepchnięta do nielicznych nisz i enklaw. Dla części Polaków 
monoetniczność stała się wręcz pozytywem wyniesionym z wojennej pożogi; 
wedle tej narracji – społeczeństwo pozbyło się groźnych problemów etnicznych. 
Pozytywy kulturowego tygla zaczęły być spychane na margines, a w konsekwencji 
kolejnych działań – niemal nieznane kolejnym młodym pokoleniom po II woj-
nie światowej. Po 1989 r., a zwłaszcza po przystąpieniu do Unii Europejskiej, 
Polska znów stała się krajem otwartym na różne kultury, także te przez wieki 
w Rzeczpospolitej (oraz pod zaborami) obecne i żywe, a teraz przeżywające swój 
renesans. Ale też całkiem nowe. W ostatnich latach III RP stała się ojczyzną dla 
coraz liczniejszych i liczebniejszych grup innej narodowości. 

Autorka książki jest przekonana, że poznanie i omawianie z uczniami relacji 
polsko-żydowskich pomoże kształtować pożądane relacje z innymi grupami 
narodowymi, etnicznymi i kulturowymi. Z kolei – aby zrozumieć współczesne 
relacje polsko-żydowskie, uczniowie muszą poznać wcześniejsze losy Żydów 
oraz mechanizmy, które doprowadziły do Holokaustu.

Zdaniem Agnieszki Kani, mimo licznych publikacji dotyczących Zagłady, 
brakuje nadal opracowań, które „w sposób kompleksowy i komplementarny, 
a równocześnie podpowiadający rozwiązania organizacyjne, odpowiadałyby na 
potrzeby polonistyki szkolnej pod koniec drugiej dekady XXI wieku”. Autorka 
zwraca również uwagę na problem braku tradycji nauczania o polsko-żydowskim 
dziedzictwie i wspólnej historii: „Polska szkoła do dziś nie przełamała spojrze-
nia na tożsamość obywateli poprzez PRL-owskie przyzwyczajenia i ideologię 
monoetniczności” [Kania 2017: 17]. Agnieszka Kania pisze to z perspektywy 
zarówno badaczki, jak i swoich doświadczeń szkolnych. 

Książka podzielona jest na cztery części. W pierwszym rozdziale Od tożsamo-
ści „narodowej” do „kulturowej” Kania odnosi zjawisko tożsamości kulturowej 
do takich pojęć, jak tożsamość narodowa i tożsamość wielokulturowa [zob. 
Borowski 2005]. W tym kontekście sygnalizuje konieczność dzielenia się Polską 
jako ojczyzną między Żydów i Polaków. 

W refleksji nad istotnymi czynnikami wpływającymi na formowanie Polaków 
w naród odwołuje się do znaczenia religii katolickiej, która w momencie utraty 
przez Polskę niepodległości stała się elementem „metafizycznej wizji narodu”. 
Doszukuje się ona w tym okresie genezy kultu bohaterów, którzy oddają życie za 
ojczyznę [Kania 2017: 24]. Za element konstytuujący pod koniec XIX w. naród 
uznaje – odwołując się do prac Floriana Znanieckiego i Stanisława Osowskiego 
oraz Józefa Marii Bocheńskiego – poczucie wspólnoty kulturowej [zob. Burszta, 
Nowak, Wawruch (red.) 2002]. Jak podkreśla, dopiero okres II Rzeczpospolitej 
stał się czasem włączania wszystkich warstw społecznych w proces budowania 
współczesnego rozumienia narodu. 
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Badaczka przywołuje prace m.in. Iwony Morawskiej, wskazując koniecz-
ność „poszukiwania nowych i poddawania refleksji już istniejących w edukacji 
polonistycznej sposobów mówienia o tożsamości narodowej i o związanym 
z nią patriotyzmie” [Kania 2017: 29] oraz zgłasza konieczność opracowania 
„programów edukacji patriotycznej na miarę potrzeb współczesności” [Morawska 
2005: 210]. Podkreśla jednocześnie, że nie powinno to skutkować „zerwaniem 
z symbolami i tradycją, lecz powinno opierać się na ich twórczym wzbogaceniu, 
przetwarzaniu poprzez wybór treści uzasadniających obecność patriotycznych 
zachowań w ludzkiej egzystencji” [Morawska 2005: 210]. Słusznie jednak kon-
statuje Kania, że do tego typu działań należy podchodzić z dużą ostrożnością, 
gdyż często nastawione są one na „obronę przed kimś, przed czymś, albo, co 
gorsza, skierowane przeciwko komuś” [Kania 2017: 29]. 

Kania proponuje, aby edukacja polonistyczna w zakresie wielokulturowo-
ści „opierała się na idei wzbogacania, a nie wykluczania i odtrącania” [Kania 
2017: 35]. Podaje też przykład zajęć o tożsamości kulturowej przeprowadzonych 
na podstawie przemówienia Róży Thun z 2002 r. [Thun 2002]. Autorka prze-
analizowała 150 wypowiedzi uczniów, które są efektem ich refleksji po lekturze 
owego tekstu. Jest przekonana, że warto takie działania podejmować i „zachęcić 
do chwili namysłu nad złożonością naszej tożsamości narodowej i polskości 
jako zjawiska kulturowego” [Kania 2017: 40]. Jako uzupełnienie rozważań Róży 
Thun, proponuje włączenie do zajęć historii Teofili Silberring przedstawionej 
w paradokumencie Aby pamięć nie umarła [Kania 2017: 40]. Celem ma być 
wprowadzenie na lekcje tożsamościowych wątków polsko-żydowskich.

Rozdział kończy się przemyśleniami autorki na temat tego, kim jest „Inny” – 
jak w tym kontekście odnajdują się Żydzi, Polacy, a także współcześni uchodźcy. 
Kania dochodzi tu do konkluzji, że być może większa świadomość tego, że „różni 
i «inni» jesteśmy przede wszystkim my sami, choć określamy się wspólnym 
mianem „Polacy”, ma szanse zrodzić pokolenie wolne od ksenofobii i niechęci 
wobec wszystkich obcych”. 

W rozdziale drugim Dziedzictwa polsko-żydowskiego na lekcji obecność 
obowiązkowa Kania skupiła się na skutkach używania języka dla zobrazowania 
jego konsekwencji we wzajemnym postrzeganiu się Polaków i Żydów. Analizuje 
ona, w jaki sposób „językowy obraz Żyda” wpływał na społeczeństwo w różnych 
okresach. Przywołuje przydatną również i dla polonisty analizę Michała Głowiń-
skiego [2011: 189-216] – «konstrukcji mowy nienawiści i elementy tego typu 
narracji, „czyli sformułowanie podstawowych właściwości dyskursu antyse-
mickiego w jego dzisiejszej polskiej wersji», będącej zarazem «jedną z postaci 
współczesnego dyskursu nacjonalistycznego»” [Kania 2017: 59]. 

Jak przekonuje Agnieszka Kania, „gdy ma się wiedzę o językowym obrazie 
Żyda i mechanizmach manipulacji, można zwrócić uwagę uczniów na nasiloną 
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od 2015 r. mowę nienawiści” [Kania 2017: 61], która dotknęła część mediów 
i wiele wypowiedzi publikowanych w Internecie, skierowaną ku „Innym” – 
szczególnie ku muzułmanom. 

Autorka dokonuje obszernego przeglądu publikacji, przede wszystkim książek, 
które mogą być wykorzystane przez polonistów w pracy z uczniami. Zwraca 
uwagę na język, którym się posługujemy w opisie Żydów, ich kultury i życia. 
Bazuje tu również na swoim doświadczeniu z pracy z klasą o rozszerzonej 
tematyce polsko-żydowskiej. Dochodzi do dość oczywistego wniosku, że język 
w pewnych okolicznościach może być źródłem zła, zaczyna się ono często 
właśnie od „niewinnych” słów. 

W przywołanych pozycjach z literatury pokazuje, jak łączyć nauczanie o Ho-
lokauście z pokazywaniem mechanizmów wykluczenia, które mogą prowadzić do 
zbrodni w każdym czasie. Zwraca też uwagę na utwory, które można wprowadzić 
do pracy z najmłodszymi uczniami np. Spotkanie Innego ze Strażnikiem Myśli 
Małgorzaty Rusiłowicz [2011]. Uczą one tolerancji i szacunku dla odmienności, 
a to stanowi podstawę edukacji międzykulturowej. Kania przywołuje również 
pozycje, które – mimo dobrych intencji autorów – nie spełniają jej zdaniem 
takiej roli. Krytycznie odnosi się np. do zbioru opowiadań Spotkania z Innymi 
Przemysława Grzybowskiego [2011], a jako przykład wybrała z niego opo-
wiadanie Dawidek z modelowym zestawem stereotypów i uprzedzeń wobec  
Żydów. 

Z kolei przykładem dobrego źródła podstawowej wiedzy o losach Żydów 
na przestrzeni wieków jest, w opinii autorki, książka 1000 lat historii Żydów 
Roberta Szuchty [2015]. 

W rozdziale trzecim Holokaust a edukacja na miarę XXI wieku Kania doko-
nuje przeglądu literatury związanej tematycznie z Zagładą, którą można włączyć 
w edukacyjną narrację o polskiej tożsamości. Obok książek, które powstały tuż 
po wojnie i stanowiły kanon lektur szkolnych – jak Opowiadania Tadeusza 
Borowskiego czy Medaliony Zofii Nałkowskiej – dziś ukazały się „dziesiątki 
nie tylko opracowań ich twórczości, ale także innych tekstów z zakresu litera-
tury faktu oraz literatury pięknej. Wiele z tych pozycji rzuca nowe światło na 
utrwalone w szkole dotychczasowe interpretacje [Kania 2017: 89]. Kania czyni 
też odwołania do książek Anny Bikont (My z Jedwabnego) [2004], Łukasza 
Krzyżanowskiego (Dom, którego nie było) [2018] i Moniki Sznajderman (Fał-
szerze pieprzu) [2016]. 

Autorka próbuje wskazać kryteria wyboru publikacji najlepiej nadających się 
do pracy z uczniami. Podkreśla, jak bardzo ważne jest budowanie porównań np. 
miedzy dzieckiem żydowskim uciekającym w czasie II wojny a współczesnym 
dzieckiem syryjskim uciekającym z obszarów, gdzie trwają walki. Stawia pytanie 
o podobieństwa i różnice w ich losach.
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Agnieszka Kania jest przekonana, że brak w polskich szkołach nauczania 
o kulturze i losach Żydów jest błędem, zwłaszcza gdy wspomnimy wielowiekową 
ich obecność na ziemiach polskich oraz olbrzymi wkład w rozwój kultury, nauki 
i innych dziedzin, akcentowany zresztą przez twórców arcydzieł należących do 
kanonu polskiej literatury.

W rozdziale czwartym Problemy polskiej pamięci zbiorowej Agnieszka Kania 
zastanawia się, co i jak pamiętają Polacy, a czego pamiętać nie chcą. Zwraca 
uwagę, że dokonywanie złych wyborów dotyczy wielu narodów i pozostaje prob-
lemem nadal aktualnym, a „postawiony w ogniu uczniowskich pytań nauczyciel 
potrzebuje choćby minimalnej orientacji w najbardziej palących kwestiach, aby 
wyciszyć panujące w klasie emocje, rozwiać choć trochę wątpliwości, oddzielić 
fakty od opinii, przedstawić skalę komplikacji problemu” [Kania 2017: 148]. 

W zakończeniu książki Kania konkluduje, że tematyka żydowska na lekcjach 
powinna być bardziej „«świadoma» i odwoływać się do współczesnych kontek-
stów” oraz „uwzględniać nowe teksty literatury lub reinterpretacje dawnych” 
[Kania 2017: 173]. Powinno się przy tym korzystać z ustaleń dorobku badań 
naukowych poświęconych historii polskich Żydów. Jak dodaje: „interdyscypli-
narny i wieloaspektowy wymiar edukacji polonistycznej wymaga, aby powyższe 
zadania i wyzwania łączyć, […] z takim uczeniem literatury oraz rozbudzaniem 
świadomości językowej, jaki kształtuje postawy empatyczne oraz pozwala zro-
zumieć i otworzyć się na drugiego człowieka – także współczesnego imigranta” 
[Kania 2017: 174]. 

Kania kończy swoje refleksje wnioskiem, że „lekcja języka i literatury wraz 
z coraz szerszymi kontekstami w sporej części powinny zostać wymyślone od 
podstaw lub dookreślone indywidualnie przez nauczyciela”. 

Książa Agnieszki Kani porusza wiele tematów związanych z jednej strony 
z losami Żydów na ziemiach polskich oraz Holokaustem, z drugiej zaś próbuje 
powiązać te tematy z sytuacją we współczesnym świecie. Tematyka ta, umiejętnie 
skomponowana pod kątem percepcji i doświadczeń współczesnych uczniów, 
stanowić ma istotną część zajęć w ramach lekcji języka polskiego. Czynione 
przez autorkę refleksje i formułowane wnioski wynikają też z jej doświadczeń 
jako nauczycielki i edukatorki. 

Problemem dla czytelnika może być poruszenie przez autorkę ogromnej 
liczby tematów, co siłą rzeczy – zwłaszcza w pierwszym i drugim rozdziale – 
skazuje ją na dużą powierzchowność. Zabrakło trochę wyraźnej, świadomej 
selekcji i uhierarchizowania tego, co z wielowiekowej spuścizny relacji polsko-
-żydowskich było z punktu widzenia dzisiejszej edukacji najważniejsze i co 
naprawdę warto włączyć do zajęć. Najciekawsze są przedstawione w publikacji 
obserwacje i przemyślenia autorki wynikające z jej praktyki pedagogicznej. 
Niewątpliwie książka stanowi ciekawy głos w coraz głośniejszej i nabierającej 
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znaczenia dyskusji na temat tego, jak (i czy w ogóle) uczyć młode pokolenia 
o relacjach między różnymi narodami, grupami etnicznymi i kulturami, jak mówić 
uczniom o wieloetniczności, co może być tutaj odpowiednim narzędziem i na 
ile nadają się do tego dzieła literackie – zarówno te kanoniczne, jak i tworzone 
obecnie. Autorka słusznie zwraca uwagę, że kilkusetletnie dzieje wielokulturowej 
Rzeczpospolitej, cenne doświadczenia odrodzonej II RP, tragedia Holokaustu – nie 
mogą być li tylko tematem paru lekcji historii, lecz winny stać się fundamentem 
pogłębionej refleksji o polskiej tożsamości. Lekcje języka polskiego doskonale 
się do tego nadają. Książka Agnieszki Kani może być tu dobrą inspiracją za-
równo dla nauczycieli, którzy chcieliby podążyć tym tropem, jak i uczestników 
wspomnianej dyskusji o kształcie i treści edukacji młodych pokoleń. 
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Autor książki Marcin Menkes jest doktorem nauk prawnych, specjalistą w zakresie 
prawa międzynarodowego. Jako pracownik Szkoły Głównej Handlowej w Kate-
drze Prawa Gospodarczego analizuje stosowanie sankcji gospodarczych. Zajmuje 
się problemami międzynarodowego prawa gospodarczego i economic governance. 
Ogólnie rzecz ujmując, na rynku wydawniczym w Polsce nie ma zbyt wiele pozy-
cji dotyczących sankcji gospodarczych. W literaturze światowej jest to zagadnienie 
szerzej opracowywane. Ze względu na fakt, że sankcje międzynarodowe nakłada 
Organizacja Narodów Zjednoczonych, Unia Europejska, Stany Zjednoczone, 
Polska oraz inne państwa wystąpiła instytucjonalizacja komórek odpowiadających 
za realizację tego instrumentu polityki zagranicznej. Wzmożone badania na ten 
temat miały miejsce po nałożeniu sankcji gospodarczych na Rosję [Fordymacki 
2016: 66-83]. Raporty i analizy były ogólnodostępne, by społeczeństwu prze-
kazać podstawowe informacje [Ćwiek-Karpowicz, Secrieru (red.) 2015:  17-22]. 
Tematyka sankcji ponownie powróciła, gdy Parlament Europejski analizował 
możliwość zastosowania procedury praworządności i nałożenia sankcji. Musimy 
pamiętać o wielu państwach, wobec których sankcje nakłada społeczność mię-
dzynarodowa za nieprzestrzeganie prawa międzynarodowego [Fordymacki 2015:  
161-170]. 

Sankcje międzynarodowe można analizować w ramach różnych dyscyplin 
naukowych. Zarówno wymiar polityczny sankcji, jak i ekonomiczny czy prawny 
inaczej przedstawiają tę problematykę, z naciskiem na konkretne instrumenty bądź 
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ich działanie. Autor przedstawił kompleksową prawnomiędzynarodową ocenę 
instrumentów i przypadków. Brakuje w książce osobnego rozdziału dotyczącego 
skuteczności sankcji. W publikacjach zagranicznych są przedstawione różne 
opinie. Zdaniem autora niniejszej recenzji, każdy przypadek nałożenia sankcji 
należy analizować oddzielnie. Nie ma reguły co do stosowania sankcji. Na sy-
tuację społeczno-gospodarczą mają wpływ różne czynniki ekonomiczne. Sankcje 
indywidualne charakteryzują się obostrzeniami zastosowanymi wobec jednostki. 
Sankcje sektorowe są skierowane wobec określonej gałęzi przemysłowej. Sankcje 
wielostronne są nakładane przez społeczność międzynarodową. Sankcje obu-
stronne to np. embargo, które jest nakładane na państwo, a to państwo, stosując 
odpowiedź na zasadzie bumerangu, reaguje embargiem zwrotnym. 

Autor błędnie napisał, że w systemie prawa międzynarodowego brakuje 
spójnej i zupełnej regulacji tych szeroko rozumianych środków przymuszających. 
Ta kwestia jest poruszana w publikacjach międzynarodowych nie tylko przez 
prawników, ale również przez ekonomistów i politologów [Symonides, Bierzanek 
2004: 24]1. Organizacje międzynarodowe, takie jak ONZ, mają specjalne komisje 
odpowiadające za nakładanie sankcji wobec państw nierespektujących prawa 
międzynarodowego. Wyznacznikiem jest również respektowanie Powszechnej 
Deklaracji Praw Człowieka. Autor odnosi się do stosowania sankcji w przypadku 
„pogwałcenia” – lepsze byłoby określenie „nieprzestrzegania” – praw człowieka. 
Analizuje on przykład Jugosławii, gdzie miała miejsce wojna domowa, Haiti – 
w odniesieniu do nieposzanowania wyników wyborów oraz naruszenia praw 
człowieka. Ciekawe, że autor zajmuje się także nieprzestrzeganiem standardów 
ochrony środowiska i ochrony zdrowia. (Jest to tematyka, która interesuje również 
autora niniejszej recenzji ze względu na Światowy Szczyt Klimatyczny w Ka-
towicach w 2018.) Analizując konkretne przypadki, choć w mniejszym stopniu, 
aniżeli występuje to w raportach międzynarodowych, wskazuje, że zakres analizy 
prawnej nie obejmuje wszystkich czynników rozstrzygających o ewentualnym 
zastosowaniu sankcji gospodarczych [Menkes 2015: 169]. W przypadku norm 
międzynarodowych ONZ oraz inne organizacje powinny rozpocząć dyskusję 
o możliwościach nakładania sankcji wobec państw zatruwających środowisko 
oraz nieprzestrzegających postanowień szczytów klimatycznych.

Warto odnieść się do innej pozycji naukowej z tego zakresu badań. Jest to 
książka Magdaleny Trzcionki Sankcje gospodarcze w polityce zagranicznej USA 
po II wojnie światowej [Trzcionka 2015]. Jako praca amerykanistyczna omawia 
sankcje USA, które korzystają z tego instrumentu od dawna. Można przytoczyć 
chociażby przykład Kuby, wobec której były nałożone sankcje od lat 50. XX w. 

1 Zgodnie z definicją prawa międzynarodowego sankcje są „negatywną reakcją społeczności 
międzynarodowej, z którą spotyka się państwo naruszające normy prawa międzynarododwego” 
[Symonides, Bierzanek 2004: 24].
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W ostatnich latach zostały one ograniczone. Instytucje europejskie chciały, by 
Kuba nie była ograniczana sankcjami, a USA je częściowo zniwelowały. 

Wydaje się, że te dwie pozycje książkowe, choć wstępnie, ale nakreślają 
czytelnikowi tematykę sankcji. Zagraniczne pozycje, np. Ali Z. Marossi, Marisa 
R. Basset Economic Sanctions under International Law: Unilateralism, Multi-
lateralism, Legitymacy and Consequences [2015], Shivangi Sharma Sanction as 
a Tool of Foreign Policy: a Conceptual Framework [2015], Margareh P. Doxey 
Economic Sanctions and International Enforcement [1980], Dina Esfandiary 
Assessing the European Union’s Sanctions Policy: Iran as a Case Study [2013], 
Joy Gordon Economic Sanctions as „Negative Development”: The Case of Cuba 
[2015], to tylko niektóre prace, z którymi warto się zapoznać, pisząc o sankcjach 
gospodarczych. 

Warto zwrócić uwagę również na niezwykle ważny dokument, jakim jest 
Deklaracja Milenijna Narodów Zjednoczonych. Celem dokumentu jest ogranicze-
nie do minimum niekorzystnego wpływu sankcji gospodarczych na niewinnych 
ludzi oraz poddawanie mechanizmów stosowania sankcji regularnym ocenom. 
Usuwanie szkodliwych skutków dla stron trzecich sugeruje, że powyższe me-
chanizmy mogą działać na szkodę tych, którzy nie powinni mieć ograniczanych 
możliwości rozwoju czy obniżonej jakości życia [Kordonski, Struk, Ruciński 
(red.) 2015: 161-170].

Brakuje w książce analizy dokumentów U.S. Department of the Treasury, 
European Union Restrictive Measures (Sanctions) in Force, UN Security Council 
Sanctions Committes. Wstępną analizę przeprowadza autor niniejszej recenzji 
w artykule Międzynarodowe środki ograniczające w XX i XXI wieku. Studium 
przypadku [Fordymacki 2015]. Mimo wszystko autor analizuje wstępnie doku-
menty rządowe i odnosi się do nich w tekście.

W książce autor szczegółowo wyjaśnia definicję sankcji – prawnomiędzynaro-
dową definicję, nie zajmuje się natomiast oceną tych instrumentów pod względem 
innych obszarów nauki. To, co wyróżnia tę pracę badawczą, to zwrócenie uwagi 
na samopomoc. Jest to zagadnienie rzadko omawiane w literaturze przedmiotu, 
jeżeli w ogóle jest poruszane. Tematem badania jest prawnomiędzynarodowa 
analiza stosowania sankcji gospodarczych. Autor zwraca uwagę, że stosowanie 
sankcji jest bardzo rozpowszechnione.

Nie można prowadzić dziś badań naukowych w stosunkach międzynarodo-
wych lub innych dyscyplinach, zajmując się stosunkami międzynarodowymi, 
polityką zagraniczną czy prawem międzynarodowym, nie odnosząc się do tak 
ważnego zagadnienia, jakim są sankcje. Każda osoba publiczna, każdy polityk, 
a najlepiej każdy człowiek, powinien zapoznać się z tą tematyką. Nałożenie sankcji 
dotyka przecież całą ludność. To nie jest jedynie kwestia  ekspertów i specjalistów. 
Sankcje przekładają się na codzienne życie ludzi, na jego jakość.
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Autor niniejszej recenzji przesłał propozycję Agencji Bezpieczeństwa Wew-
nętrznego, czyli najważniejszej instytucji w Państwie, by przygotowała raport, 
które sankcje i embarga spowodują zmniejszenie wzrostu gospodarczego i obni-
żenie jakości życia obywateli. Są obszary, które są zaopatrywane przez polskie 
przedsiębiorstwa i instytucje, ale są również obszary, które są wyłącznie oparte na 
współpracy międzynarodowej. Przygotowanie raportu wskazującego zamienniki 
dla rynku wewnętrznego stanowi wyzwanie, a zarazem jest dzisiaj koniecznością. 
Tylko w taki sposób państwo może dbać o swoją suwerenność i niezależność. 

Jak wiemy, w ostatnim czasie tematyka sankcji nabrała nowego znaczenia. 
Jest to obszar, który został wykorzystany w trakcie konfliktu rosyjsko-ukraińskie-
go. Sankcje wobec Rosji miały na celu powstrzymanie zarówno separatystów, 
jak i przywódców Rosji przed dalszą eskalacją konfliktu. USA nakładała jednak 
sankcje znacznie wcześniej, już w latach 50. XX w. sankcje były nakładane na 
Kubę, a później wobec państw wspierających terroryzm czy Koreę Północną za 
próby jądrowe. Sankcje były nakładane przez wiele państw i organizacji. 

Sankcje stanowią próbę wpływu na politykę danego państwa bądź, jeżeli są 
nakładane przez Organizację Narodów Zjednoczonych, mają na celu powstrzyma-
nie działań szkodzącym ludności. Ostatnio sankcje stały się tematem wiodącym 
w Parlamencie Europejskim. Sankcje miały na celu wymuszenie na państwach 
członkowskich przestrzeganie praworządności. Jak czytamy, stanowią jeden 
z ważniejszych instrumentów politycznych. Można napisać, że jest to praktyczny 
wymiar prawa międzynarodowego bądź – jak czyni to autor tej recenzji – włączać 
je w nauki społeczne stosowane.

W każdym przypadku stosowanie sankcji ma inny wymiar, należy je oceniać 
oddzielnie. Za każdym razem ich skutki są inne, a jako instrument realizacji po-
lityki zagranicznej są inaczej wprowadzane w życie, przez co również są inaczej 
oceniane. W książce brakuje odniesienia się do suwerenności państwa. Sankcje 
ograniczają suwerenność państwa oraz negatywnie wpływają na realizację polityk 
publicznych. Jeżeli są one nakładane bez wiedzy zainteresowanego państwa, 
odbierana jest w pewnym sensie podmiotowość państwa w relacjach między-
narodowych. Autor książki nie poruszył również tematu sankcji gospodarczych 
z punktu widzenia ekonomii, a moją one wpływ na sytuację gospodarczą i giełdę. 
Brakuje konkretnych przykładów i analizy raportów dotyczących wprowadzonych 
sankcji. Właśnie na podstawie raportów wiemy, jak sankcje gospodarcze wpły-
nęły na gospodarkę. Analiza zbiorcza nie wystarcza. Należy każdy przypadek 
analizować osobno i wskazywać, jaki wpływ mają na jakość życia obywateli 
oraz jak gospodarka państwa poradziła sobie z zamrożeniem pewnego obszaru.

Warto zwrócić uwagę, czytając tę książkę i inne o tej tematyce, że nie porusza 
się kwestii stosowania sankcji w ochronie środowiska. Jeżeli państwo na swoim 
terenie dopuszcza do nieprzestrzegania norm międzynarodowych dotyczących 
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tego obszaru, można nałożyć sankcje międzynarodowe. Podobna kwestia dotyczy 
ognisk epidemii i braku reakcji na zagrożenia dla ludności. Stosowanie sankcji 
jest bardzo szerokim obszarem, dlatego klasyfikacja ich jest niezwykle trudna. 
Sankcje są nakładane na państwo, którego realizowana polityka jest przeciwna 
państwu nakładającemu, jest to wówczas embargo.

W książce brakuje odniesienia do teorii stosunków międzynarodowych. 
To teorie pozwalają lepiej zrozumieć stosowanie tego instrumentu w polityce 
zagranicznej. Trudno nie odnieść się do realizmu, liberalizmu czy globalizmu 
(teorii zależności) [Czaputowicz 2008: 142-151]. Jak wiemy, dziś badamy gos-
podarki globalnie, a sankcje międzynarodowe uniemożliwiają państwu realizację 
samodzielnej polityki. Autor porusza bardzo ważne zagadnienia, jakim są różne 
instrumenty: cła, embargo, licencje, inne środki kontroli importu i eksportu, 
definiuje każdy z nich, umiejscawiając w sankcjach handlowych. Poprzez sankcje 
finansowe autor rozumie zamrożenie aktywów i restrykcje finansowe, ogranicze-
nie możliwości kredytowych, wstrzymanie pomocy zagranicznej, wstrzymanie 
negocjacji na temat restrukturyzacji zadłużenia oraz kompleksowe instrumenty. 
Niezwykle ciekawy rozdział jest poświęcony przesłankom faktycznym lub 
prawnym stosowania sankcji gospodarczych.

Autor skonkretyzował obszar badań tylko w kilku wymiarach. Analizuje 
naruszenie interesów partykularnych oraz naruszenie zakazu stosowania siły. 
Ciekawe staje się badanie dotyczące terroryzmu oraz walki z nim poprzez sto-
sowanie sankcji bądź innych instrumentów. Państwa wspierające terroryzm są 
w porządku międzynarodowym wyłączane ze współpracy zarówno politycznej, jak 
i gospodarczej, to działanie ma na celu ochronę ludności. Nieprzestrzeganie (autor 
napisał pogwałcenie) praw człowieka czy naruszenie standardów demokratycz-
nych to bardzo ciekawe postrzeganie przez autora przypadków wymuszających 
reakcję instytucji czy organizacji międzynarodowych bądź państw.

Niezwykle istotne jest to, że Menkes korzysta z różnych źródeł przy opra-
cowywaniu książki. Są to monografie dotyczące prawa międzynarodowego 
(musimy pamiętać, że sankcje międzynarodowe były opracowywane w XX w. 
i wiele monografii nawiązywało tematycznie do poruszanych zagadnień, autor 
nie przytacza podstawowych źródeł na temat sankcji gospodarczych), artykuły 
naukowe (choć nie ma tych najistotniejszych), prace zbiorowe (cieszy fakt 
przytoczenia publikacji Światowej Organizacji Handlu), podręczniki (nie ma tych 
najnowszych, publikowanych przez najważniejsze światowe ośrodki naukowe, ale 
ich cena jest odzwierciedleniem jakości prowadzonych badań naukowych). Autor 
przeanalizował orzecznictwo, dokumenty, rezolucje, z naciskiem na  rezolucje 
Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz Rezolucje Zgromadzenia Ogólnego ONZ, 
rozporządzenia komisji (EWG, EWWiS, WE), a także rozporządzenia minis-
terialne KPRM, choć jest ich znacznie więcej niż wskazano. Implementacja prawa 
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stanowionego została opracowana ogólnie, przez co czytelnik, który nie jest 
fachowcem w tej tematyce, może mieć problem z określeniem norm prawnych, 
jakie stosują państwa członkowskie w przyjęciu dokumentów lub postanowień 
określanych odgórnie.

We wstępie podano informację o braku definicji sankcji gospodarczych w pra-
wie międzynarodowym, jest to błędne spostrzeżenie [Menkes 2015: 9]. Oprócz 
definicji naukowej instytucje na swoich stronach internetowych umieszczają 
definicje. Można się chociażby zapoznać ze stroną internetową Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych czy komisji ds. sankcji ONZ.

Brakuje również odniesienia do opisywanego przez autora recenzji zagadnie-
nia, jakim są sankcje bumerangowe. Jak sama nazwa wskazuje, są to sankcje, 
które po nałożeniu na jedno państwo, to państwo nakłada wobec adwersarza. 
Można się pokusić o stwierdzenie, że są to sankcje obustronne, ale ich znaczenie 
jest inne, co wynika z  analizy przebiegu ich nakładania. Brakuje też konkretnego, 
opracowanego dogłębnie studium przypadku.

Niezwykle interesujący jest rozdział dotyczący ograniczenia możliwości 
stosowania i skuteczności sankcji gospodarczych. Ograniczenia wynikające 
z prawa Światowej Organizacji Handlu a dobrowolnie przyjęte ograniczenia 
możliwości stosowanych sankcji gospodarczych wynikających z prawa WTO 
oraz acquis europejskiego. Stosowanie sankcji jest sprzeczne z ideą liberaliza-
cji handlu międzynarodowego, to zdanie zatrzymuje nas na chwilę i wymusza 
szersze przemyślenia. Jeżeli występuje ogólne przyjęcie definicji liberalizmu 
w stosunkach międzynarodowych, a sankcje są stosowane od dawna, to nie można 
się zgodzić z autorem. W ramach liberalizmu są stosowane sankcje [Menkes 
2015: 171]. Autor wskazuje, że wolność stosowania przymusu gospodarczego 
jest ograniczana obowiązującą członków WTO zasadą traktowania narodowego 
i zakazem stosowania dyskryminujących ograniczeń ilościowych. Dalej czytamy, 
że prawo WTO nie umożliwia stosowania sankcji gospodarczych. 

Odwołanie się do GATT, które to porozumienie określa sytuacje, kiedy ogra-
niczenie swobody wymiany handlowej jest dopuszczalne, jest niezwykle ważnym 
zagadnieniem poruszanym przez autora. Porozumienie rzadko jest analizowane 
w taki sposób. Kolejnym ciekawym stwierdzeniem jest to, że większość sankcji 
gospodarczych narusza zakaz dyskryminującego traktowania, ich legalność winna 
być oceniania w świetle wyjątków. Można się pokusić o stwierdzenie, że na 
podstawie tego zdania sankcje mogą być sprzeczne z prawem międzynarodowym, 
które to te sankcje powinno regulować, by występowała zgodność co do moż-
liwości ich stosowania. Rozstrzyganie sporów przez WTO jest w tym wypadku 
najważniejsze. Ograniczenie wynikające z prawa Unii Europejskiej, a eliminacja 
ograniczeń handlowych pomiędzy państwami członkowskimi oraz ustanawianie 
wspólnych taryf celnych jest zbieżne w przypadku stosowania sankcji między-
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narodowych. Ograniczanie podstawowych wolności wspólnego rynku, wolności 
przepływu towarów, usług oraz kapitału ma na celu respektowanie podstawowych 
zasad współzależności międzynarodowej. Autor wskazuje paragrafy traktatów 
i umów międzynarodowych, które mogą zaskoczyć czytelnika. Na przykład 
odniesienie się do art. 25 TWE: w stosunkach między państwami członkowskimi 
zakazane jest stosowanie ceł lub opłat o skutku równoważnym, oraz art. 110 
TFUE – dotyczący dyskryminującego opodatkowania (dawny art. 90 TWE). 

Ograniczenia wynikające z prawa międzynarodowego praw człowieka jest 
analizowane w dwóch aspektach, jako nieprzestrzeganie norm, co stanowi przes-
łankę stosowania sankcji gospodarczych wobec podmiotu dopuszczającego się 
naruszenia, oraz jako wskazówkę w implementacji sankcji. Autor zwraca uwagę, 
że od niedawna podejmowane są próby objęcia handlu międzynarodowego 
zakresem standardów ochrony praw człowieka. Tym samym nieprzestrzeganie 
praw człowieka będzie się wiązało z nałożeniem sankcji, które odczują nie tylko 
osoby nieprzestrzegające bądź utrudniające przestrzeganie praw człowieka.

Analizując stosowanie sankcji międzynarodowych, po zbadaniu również nie-
przestrzegania praw człowieka, lepszym rozwiązaniem jest wprowadzenie sankcji 
wobec jednostek i grup, które nie przestrzegają lub utrudniają przestrzeganie 
praw człowieka. Niekoniecznie należy stosować sankcje wobec państwa, można 
zastosować sankcje jednostkowe lub grupowe. Zamrożenie aktywów, zablokowa-
nie działalności gospodarczej, zablokowanie dostępu do sieci czy ograniczenie 
możliwości funkcjonowania powinno być stosowane przez ONZ w przypadku, 
gdy organy ścigania lub wymiar sprawiedliwości funkcjonują nieporadnie. ONZ 
ma swoje metody przeprowadzenia śledztwa, nie jest więc koniecznie narażanie 
całego społeczeństwa na konsekwencje za błędy jednostek czy grup. Nieporusza-
nym dotychczas zagadnieniem były sankcje wymierzane w przedsiębiorstwa czy 
też w korporacje. Warto zagłębić się w tę tematykę ze względu na uciążliwość 
działań niektórych podmiotów lub nieprzestrzeganie przez nie powszechnej 
deklaracji praw człowieka bądź prawa międzynarodowego. Chodzi o działania 
psychopatów i socjopatów, których należy eliminować z życia społecznego, bez 
względu na pozycję, jaką mają,+ bądź jakie stanowiska piastują w hierarchii. 
Z reguły łatwiej jest stosować sankcje wobec państwa lub organizacji, trudniej 
jest natomiast wykryć, które jednostki powinny być objęte sankcjami.

Elementy ekonomicznej analizy skutków stosowania i skuteczności sankcji 
gospodarczych, to ważny podrozdział w książce, w którym autor odnosi się do 
znajomości procesów politycznych. Odniesienie się do kilku publikacji na temat 
skuteczności sankcji nie wyczerpuje tematu, a jedynie sygnalizuje czytelnikowi 
potrzebę zapoznania się z tym zagadnieniem. W aspekcie politologicznym 
sankcje są instrumentem realizacji polityki zagranicznej, a ich nakładanie jest 
często uzasadniane zgodnie z wolą nakładającego. Ważna jest ocena nakładanych 
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sankcji przez społeczność międzynarodową zarówno w zakresie politycznym, jak 
i ekonomicznym. Autor wspomina o sankcjach nieskutecznych jako tych, które 
są nakładane przy jednoczesnym niedoszacowaniu kosztów ich wprowadzenia. 
Jest to ciekawe spostrzeżenie, ale w przypadku nakładania sankcji skuteczności 
ich nie analizuje się tym miernikiem. Sankcje skuteczne, zdaniem autora, to te 
determinujące ich nałożenie. Znów nie można się zgodzć z autorem; sankcje 
skuteczne to takie, których stosowanie doprowadziło do zamierzonego celu, 
np. zmiany wewnętrznej polityki.

Najważniejsze z analizowanej problematyki dla czytelnika są zagadnienia 
dotyczące implementowania sankcji, ich stosowania oraz kontroli. Samo wprowa-
dzenie sankcji nałożonych „odgórnie” nie wymaga komentarza. Po prostu sankcje 
przyjęte przez ONZ przyjmuje UE, a później np. Polska. Mogę być te sankcje 
modyfikowane, czyli zmieniony zakres lub obszar ich stosowania. Odpowiednie 
komórki analizują proces ich nakładania, ale problem pojawia się wtedy, gdy 
sankcje są omijane ze względu na tzw. kruczki prawne. Autor się do tego nie 
odnosi, a należy pamiętać, że sankcje to miliardy euro, dolarów czy złotówek. 
Są to ogromne pieniądze, które można zyskać lub stracić. Embargo nałożone 
w danym sektorze powoduje pobudzenie produkcji w państwie nakładającym lub 
zmianę importera. Brakuje w książce uświadomienia czytelnikowi, że sankcje 
to najważniejszy instrument, jaki jest stosowany w prawie międzynarodowym. 
Warto zapoznać się z publikacjami najważniejszych ekspertów światowych, 
którzy dobrze wiedzą, jak omija się sankcje lub jak się powoduje, by były one 
wyrazem realizowanej odpowiednio polityki gospodarczej. 

Należy żałować, że autor nie przeanalizował sankcji nakładanych przez 
USA wobec wielu państw świata. Trudno je ocenić, ale można być pewnym, 
że ich nałożenie wielokrotnie ochroniło świat przez wojną światową, wojną 
domową, atakami terrorystycznymi. Jest to jeden z ważniejszych instrumentów 
pokojowych, oprócz dyplomacji oraz ewentualnego późniejszego stosowania 
rozwiązań militarnych.

Reasumując, książka Stosowanie sankcji gospodarczych – analiza prawno-
międzyarodowa Marcina Menkesa to bardzo dobra pozycja, która wymaga od 
czytelnika jedynie chęci zapoznania się z tak ważnym tematem, jakim są sankcje. 
Autor musiał poświęcić sporo czasu na przeprowadzenie analizy literatury oraz 
dokumentów. Odwoływanie się do norm prawnych wskazuje na wymiar prak-
tyczny tej książki. Warto polecić zapoznanie się z nią politykom, naukowcom, 
doktorantom czy studentom. Ze względu na fakt, że autor opracowuje aspekty 
prawnomiędzynarodowe, z którymi raczej trudno się polemizuje, skoncentrowano 
się w recenzji na kilku zdaniach budzących wątpliwości i wskazano kilka po-
mysłów dotyczących stosowanych sankcji. Z pewnością ta książka będzie służyła 
czytelnikowi jeszcze przez wiele lat.
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from title (of published work) should be quoted instead:

[The Norton Anthology 2012]
• if reports or studies are referenced, name of sponsoring 
institution and year of publication should be given:

[Eurostat 2014] or [GUS 2015]
• additional information may be included if deemed necessary 
or appropriate, e.g.:

[cf. Hadzik 2009: 38] or [as cited in Szromek 2010: 52]
• when simultaneously referencing more than single source, quote 
these in chronological order, separating them with semicolons:

[Mansfeld 1987: 101-123; Jagusiewicz 2001: 40-73; Meyer 
2010: 89-101]

• if citing multiple works published by same author in same 
year, subsequent letters of alphabet should be appended to 
publication year to disambiguate the references, e.g.:

[Nowak 2014a, 2014b]
Other references and footnotes
• any additional comments or explanations, references to 
legislation, court rulings and decisions, as well as links to 
Websites that are provided outside body text must be numbered 
consecutively and placed at the bottom of page (footnote)

• footnotes should be typeset in 10 pt font with single line 
spacing
Bibliography
• apply no numbering
• order all items alphabetically by last name of author/editor, 
or by title of cited work in case authorship is not indicated; if 
more than single work by same author is referenced, order 
these chronologically by publication date
• journal articles – author’s last name and first name initial, 
publication year, title of article [no italics], name of periodical 
[italicized], volume/issue [colon], page range:

Spenner P., Freeman K., 2012, To keep your customers, keep it 
simple, Harvard Business Review, 90(5): 108-114. 

• books – last name and first name initial of author/editor, 
publication year, title of book [italicized], place of publication 
[colon], publisher:

Lane W.R., King K.W., Reichert T., 2011, Kleppner’s Adver-
tising Procedure, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

• chapters in edited books – last name and first name initial of 
chapter author, publication year, title of chapter [not italicized], in: 
first name initial(s) and last name(s) of editor(s) (ed. or eds.), title 
of edited book [italicized], place of publication [colon], publisher, 
page range:

Cornwall W., 1991, The Rise and Fall of Productivity Growth, 
in: J. Cornwall (ed.), The Capitalist Economies: Prospects 
for the 1990s, Cheltenham, UK: Edward Elgar, 40-62.

• legislation
Council Directive 90/365/EEC of 28 June 1990 on the right 

of residence for employees and self-employed persons who 
have ceased their occupational activity.

Act of 4 February 1994 on Copyright and Related Rights, 
Journal of Laws No. 24, item 83, as later amended.

• studies and reports
World Energy Council, 2013, World Energy Resources: 2013 

Survey, London.
• online sources [in square brackets, indicate when website 
was last accessed]

www.manpowergroup.com [accessed May 28, 2015]
Artwork and graphics
• editable, in black and white only, with no shading
• drawings, graphs and diagrams must be supplied in their 
native electronic formats (*.xls or *.cdr)
• photographs – supply source files (preferably *.tif); minimum 
resolution: 300 dpi
• number all graphical components consecutively using Arabic 
numerals
• for any artwork that has already been published elsewhere, 
indicate original source (or otherwise state Source: own)
• apply no lettering in white against black background, whether 
in bold or italics, and no black fills or excess frames
• if figure is referenced in the text, use its number rather than 
expressions such as “above” or “below” (e.g. cf. Fig. 1, not: 
see figure above/below)
• provide explanation of any abbreviations used 
Tables
• numbered consecutively and consistently using Arabic nume-
rals
• including caption and reference to data source (e.g. Author’s 
own research)
• use its number to refer to table in the text rather than 
expressions such as “above” or “below” (e.g. cf. Table 1, not: 
see table above/below)
• with no blank cells
• any abbreviations used must be expanded below table 
Mathematical formulas
• processed using Microsoft Equation 3.0
• special attention should be given to correct placement of any 
sub- or super-scripts
• variables –in italics; numbers and digits – in normal font style
• use “·” or “×” only as the multiplication sign (rather than e.g. 
asterisk or letter X) 
• quantities should be represented in SI units only
• any symbols must explained below formula


