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I. ARTYKUŁY (ARTICLES)
„PRZEGLĄD GEOPOLITYCZNY” 2014, TOM 9

Witold WILCZYŃSKI

GEOGRAFIA I METAGEOGRAFIA
ZIEM DAWNEJ SARMACJI
Abstrakt
Sarmacja to nazwa stosowana w przeszłości na oznaczenie terytoriów położonych
od Polski na wschód, po Syberię i Turkiestan. W polskiej literaturze była ona
powszechna w okresie Renesansu i przetrwała nawet do końca XIX wieku. W
publikacjach w krajach zachodnich jest ona nadal stosowana, choć coraz rzadziej
(najbardziej obecna jest w literaturze geograficznej i publikacjach kartograficznych
we Włoszech). Ponieważ nazwę tę należy jednak uznać za nieaktualną, pojawia się
pytanie: jak należy dzisiaj poprawnie nazywać terytoria dawnej Sarmacji?
Odpowiedź na nie stanowi główny cel studium. Problem ten jest uzasadniony, gdyż,
jak wykazano, nazwy obecnie stosowane na oznaczenie tych obszarów nie są z
naukowego punktu widzenia poprawne. Takie wyrażenia jak Europa Wschodnia,
Europa Środkowa, jak i Europa Środkowo-Wschodnia to nie nazwy geograficzne,
ale formuły metageograficzne, stworzone w celu realizacji pewnych celów
ideologicznych i politycznych. W sytuacji obecnej reorientacji geopolitycznej Rosji
w kierunku idei eurazjatyzmu, coraz częściej stanowią one przedmiot kontestacji.
Odpowiedź na pytanie o poprawną nazwę geograficzną dawnej Sarmacji nie jest
możliwa bez uprzedniego rozwiązania problemu geograficznej istoty i zasięgu
Europy oraz położenia geograficznego Polski. Na podstawie przeprowadzonych
badań ankietowych wykazano, że położenie Polski w Europie jest w społeczeństwie
rozmaicie rozumiane, gdyż nie ma jednomyślności w kwestii granicy wschodniej
Europy. Aby rozstrzygnąć powyższe kwestie autor zastosował sposób pojmowania
regionu właściwy dla klasycznej geografii regionalnej, który wydaje się także bliski
zasadom geopolityki szkoły neoklasycznej. Jest to równoznaczne z odrzuceniem
najbardziej rozpowszechnionych, metageograficznych koncepcji Europy, jak i
Polski, sprzecznych ze stanem wiedzy naukowej i argumentacją empiryczną.
Słowa kluczowe: geografia, metageografia, Sarmacja.
Wstęp: Sarmacja w źródłach archiwalnych
Sarmacja to dawna nazwa rozległych obszarów rozciągających się od Polski, aż
po Syberię i Morze Kaspijskie. Była ona aktualna w wiekach kończących erę
9

starożytną, kiedy Sarmatami nazywano zamieszkujące tam ludy. O Sarmacji pisali
zarówno greccy jak i łacińscy geografowie i historycy, w tym m.in. Strabon,
Pomponiusz Mela, Pliniusz Starszy, Tacyt i Klaudiusz Ptolemeusz. Nazwę tę
przejęli od nich bizantyjscy i europejscy kronikarze i geografowie średniowieczni
oraz z epoki renesansu, tacy jak m.in. Prokop z Cezarei, Joachim Cureus, a także
Jan Długosz i Maciej z Miechowa. Obecnie wyszła ona z użycia, ponieważ ludy
sarmackie dawno opuściły scenę historii. W powszechnej świadomości rzadko
kojarzone są one z naszymi dziejami, będąc raczej na pół legendarnym ich
ornamentem. Warto jednak pamiętać, że Maciej z Miechowa, pisząc na początku
XVI wieku swój wielce odkrywczy „Traktat o dwóch Sarmacjach”1, nie miał
wątpliwości jak powinien nazwać opisywane terytoria, gdyż Sarmacja była dla
niego jedyną opcją. Politycznie ziemie te należały wówczas do Wielkiego Księstwa
Litewskiego połączonego unią z Królestwem Polskim, do Księstwa Moskiewskiego
i chanatów tatarskich (kazański, astrachański, krymski). Obalając starożytne,
pochodzące jeszcze od Ptolemeusza wyobrażenia na temat obszarów w dorzeczu
Dniepru, Donu i Wołgi, Maciej dostosował się jednak do greckiej tradycji
starożytnej, uznając Don (gr. Tanais) za granicę między Europą i Azją, z czego
wzięły się w jego opisie dwie Sarmacje: europejska i azjatycka.
Na pytanie, kim byli Sarmaci, nie ma dzisiaj jednoznacznej i powszechnie
akceptowanej odpowiedzi. Większość autorów uważa, że należeli oni do grupy
irańskiej wchodzącej w skład wielkiej rodziny indoeuropejskiej (Sulimirski 1979),
co różniło ich od tureckich i mongolskich sąsiadów (Chazarowie, Awarowie,
Pieczyngowie, Połowcy, Tatarzy). Mimo to historycy bizantyjscy i łacińscy (m.in.
Prokop z Cezarei relacjonujący najazdy Scytów i Słowian na Illirię) często
obejmowali nazwą Sarmatów różnorodne ludy, co stało się podstawą późniejszej
krytyki: „Sarmatowie naszy różni byli obyczajem i narodem i językiem od Scytów i
Tatarów. Aczkolwiek starzy historykowie greccy i łacińscy wszystkie narody
północne i międzywschodnie Scytami i Sarmatami za jedno zwali, tak Polaki,
Russaki, Litwę i Moskwę jako i Tatary jednym narodem omylnie rozumiejąc. W
który ich błąd przywodziło równe okrucieństwo w zabawach wojennych, w których
[…] ustawicznie się ćwiczyli” (Stryjkowski 1846, s. 16). Bardziej drobiazgowy pod
względem naukowym Pliniusz Starszy w swojej Historii Naturalnej podaje, że
Sarmaci to grupa plemion (m.in. Jazygowie, Alanowie, Roksolanowie), które
jednoczyły się na okresy wojen, a które odróżniają się od Germanów, z którymi
sąsiadują przez rzekę Wisłę. Potwierdza to także Strabon, od którego dowiadujemy
się o krwawych wojnach, jakie toczył przeciwko nim Mitrydates Eupator, król
Pontu, w drugim wieku p.n.e. W następnych wiekach walczyli z Sarmatami kolejni
cesarze rzymscy od Domicjana (I wiek n.e) aż do Dioklecjana i Justyniana
Wielkiego (VI w. n.e). Opisy walk pozwalają na stwierdzenie, że Sarmaci stosowali
taktykę wojenną podobną do współczesnych sił specjalnych. Pomponiusz Mela w
swojej Chorografii tak opisywał relacje, jakie z Sarmatami łączyły cesarza Augusta
(w relacji Macieja Stryjkowskiego):
Jest tu mowa o jednej z najstarszych polskich prac geograficznych, „Tractatus de duabus Sarmatiis
Asiana et Europiana et de contentis in eis” z 1517, wznowionej w 1521 roku pod tytułem „Descriptio
Sarmatiarum Asianae et Europianae et eorum quae in eis continent”.

1

10

„...Sarmatskie narody Sławieńskie zawżdy były nieuśmierzone i wolne, dla czego i
Augustus cesarz, który był prawie wszystek świat zhołdował, i za którego się Pan
Christus narodził, gdy mu radzono podnieść wojnę na Sarmaty, tak mawiał [...]: nie
chcę więcej stracić niż zyskać. Tenże Augustus cesarz pisał do Lentulusa hetmana
swego, aby się nie ważył drażnić wojną Sarmatów, którzy […] w potężności
rycerskiej możni byli” (Stryjkowski 1846, t. 1, s. 91-93). W podobny sposób
Sarmatów traktował pogromca Daków, Trajan, natomiast Justynian Wielki ….”gdy
nie mógł ani wojną ani przyjaźnią Sarmatów uskromić, zamki i twierdze przeciw
nim budował, aby im przebycia Dunaja zabronić, ale ich i to nie ustraszyło”
(Stryjkowski, op. cit. s. 98). Lokalizacja obszarów zajmowanych wówczas przez
Sarmatów miała międzymorski charakter: „od morza Lodowatego daleko za
Moskiewskimi krainami, i potym od morza Baltickiego […], aż do morza
Adriatickiego, Weneckiego i aż do Hellespontu i Pontum Euxinum, w którym
okręgu dziś wszędzie naród Sarmatski i Sławieński ossady swoje ma” (Stryjkowski,
op. cit. s. 99). Powołując się na śląskiego kronikarza Joachima Cureusa,
Stryjkowski informuje także o zmianach zasięgu ludów sarmackich: „Po śmierci
Attyli, króla Węgierskiego okrutnego, narody Sarmatskie sławieńskiego języka od
Lodowatego morza i od jeziora Meotis, z krain Ruskich, Moskiewskich, wielką
mocą przyciągnąwszy, wygnali z tych pól, które dziś Polska w sobie zamyka,
Niemców, Semnonów, Hermundurów i Bojów” (op.cit, s. 72). Podobną relację o
dawnych mieszkańcach ziem polskich zawierają prace Aleksandra Gwagnina i
Bernarda Wapowskiego, którzy powoływali się na autorów łacińskich (Turowski
1860; Wapowski 1848).
Z analizy tekstów Stryjkowskiego i Wapowskiego, zawierających obszerne
cytaty z dzieł autorów starożytnych wynika, że albo Sarmaci byli przodkami
Słowian, albo też część Sarmatów podbiła Słowian, ulegając z czasem slawizacji
(Siwiński 1990). Tylko w ten sposób można wytłumaczyć tak częste ich
utożsamianie przez autorów greckich i łacińskich, przejęte później przez kronikarzy
średniowiecznych i w epoce renesansu. Nazwa Sarmacja przetrwała w polskich
publikacjach geograficznych aż do XIX wieku. Jako jeden z ostatnich użył jej
Wacław Nałkowski w tytule swojej rozprawy poświęconej dorzeczom Wołgi,
Donu, Dniepru i Dniestru (Nałkowski 1877), a także w innych swoich publikacjach.
W związku z powyższym należy uznać, że Sarmacja to wprawdzie poprawny, ale
już nie aktualny termin na oznaczenie obszarów położonych od Polski na wschód.
Dlatego pewnym zaskoczeniem jest fakt, że o Sarmacji traktują geograficzne
wydawnictwa encyklopedyczne publikowane nawet w drugiej połowie ubiegłego
wieku (de Mello Vianna 1979, s. 687-688). Nazwa „Bassopiano Sarmatico” lub
„Pianura Sarmatica” figuruje nawet w najnowszych włoskich atlasach i w
publikacjach encyklopedycznych firmowanych przez znane instytucje naukowe
(Enciclopedia geografica, 2005; Malatesta, Squarcina 2011, s. 125). Trzeba jednak
się zgodzić, że obecnie, kiedy nie ma już ludów nazywających siebie sarmackimi,
nie ma też takiej nazwy geograficznej.
W obliczu zaistniałej sytuacji, pojawia się pytanie, jaka jest dzisiejsza poprawna
nazwa obszarów, które kiedyś stanowiły Sarmację. Odpowiedź na nie to nadrzędny
cel niniejszego studium, którego uzasadnienie polega na wykazaniu
nieadekwatności określeń stosowanych obecnie na oznaczenie tego obszaru, takich
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jak Europa Wschodnia, Europa Środkowa i Europa Środkowo-Wschodnia.
Poprawność tych wyrażeń jest coraz częściej podważana za względów
geograficznych, historycznych, jak i logicznych. Wbrew potocznemu mniemaniu
nie są to bowiem nazwy geograficzne, ale pojęcia metageograficzne, które nie
oddają prawdziwego zróżnicowania tej części świata zgodnego ze stanem wiedzy
naukowej. W opinii Martina W. Lewisa i Kären E. Wigen, geografia od dawna
cierpi z powodu niejednoznaczności stosowanych w niej pojęć ogólnych jak i nazw
jednostkowych, które przenikają do języka potocznego i mediów. Za ich
pośrednictwem w świadomości zbiorowej utrwalają się sprzeczne ze stanem wiedzy
naukowej podziały świata i fałszywe wyobrażenia na temat jego zróżnicowania, co
utrudnia dyskusję geopolityczną, może spowodować błędy w życiu publicznym i
zaburzyć stosunki międzynarodowe (Lewis, Wigen 1997). Do najbardziej znanych
pojęć metageograficznych odnoszących się do naszej części świata należą
wspomniane wyżej wyrażenia, które oznaczać mają pewne subregiony Europy.
Należy dodać, że Europa w powszechnej opinii traktowana jest jako osobny
kontynent. Ponieważ jest to nie tylko sprzeczne z naukową wiedzą ale także kłóci
się z potocznym doświadczeniem, samo pojęcie kontynentu w tym przypadku ma
charakter metageograficzny. Krytyka Europy Wschodniej, Środkowej i ŚrodkowoWschodniej jako pojęć metageograficznych, dokonana w oparciu o zasady przyjęte
w geografii w klasycznym okresie rozwoju tej nauki, jest przedmiotem poniższego
opracowania. Jego założeniem wstępnym jest teza, zgodnie z którą aby znaleźć
poprawne geograficzne nazwy na określenie terytoriów dawnej Sarmacji, konieczne
jest wykonanie dwóch zadań: po pierwsze należy sformułować odpowiedź na
pytanie o położenie geograficzne Polski i, po drugie, sprecyzować przebieg
wschodniej granicy Europy. Polska, która znajduje się w centrum dyskusji o
Sarmacji i sarmatyzmie, oraz wschodnia granica Europy to skrajne obiekty
geograficzne dawnej Sarmacji. Określenie ich poprawnej lokalizacji ma zatem
kluczowe znaczenie dla realizacji głównego celu pracy, jakim jest znalezienie
poprawnej i aktualnej nazwy dla obszarów dawniej nazywanych Sarmacją.
Metody badawcze
Podstawą przeprowadzonych badań nad funkcjonującymi w świadomości
społecznej pojęciami metageograficznymi dotyczącymi obszaru dawnej Sarmacji, a
w szczególności mających na celu zdefiniowanie położenia geograficznego Polski i
przebiegu wschodniej granicy Europy, są wyniki sondaży przeprowadzonych w
latach 2009-2012 wśród studentów pierwszych lat geografii Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie. Jednym z zadań ankietowanych było dokończenie
zdania: „Polska jest krajem średniej wielkości położonym w Europie ….........” (w
wolnym miejscu należało wstawić przymiotnik oznaczający część Europy, do której
w opinii ankietowanego Polska się zalicza). Inne zadanie polegało na zaznaczeniu
na mapie granicy wschodniej Europy oraz słowny opis przebiegu jej
poszczególnych odcinków. Oprócz analizy wyników sondaży dokonano
hermeneutycznej interpretacji tekstów jak i ilustracji, obecnych w encyklopediach i
słownikach, podręcznikach oraz w mediach (uwzględniono zarówno wypowiedzi
osób publicznych jak i wyrażeń zawartych m.in. w spotach reklamowych i
prognozach pogody). Metody tego typu są powszechnie stosowane w wielu nurtach
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geografii współczesnej (Cosgrove 1999; Prosser 1998; Malatesta & Squarcina
2011). Autorzy większości tego typu prac odwołują się do wcześniejszego studium
Hicksa, w którym wykazano wpływ subiektywnych, uwarunkowanych kulturowo
postaw na sposób ujmowania wiedzy geograficznej (Hicks 1980).
Badania tego typu należą do nurtu reprezentowanego w połowie ubiegłego
wieku m.in. przez Williama Kirka, Davida Lowenthala i Johna K. Wrighta, który
jest silnie zakorzeniony w geografii klasycznej. Jego podstawą jest
przeświadczenie, że na charakter krajobrazu, który jest centralnym pojęciem
geografii, wpływają w równy sposób racjonalne czynniki obiektywne (ekologiczne,
ekonomiczne, demograficzne, polityczne i inne), jak i ich subiektywne
odzwierciedlenie istniejące w zbiorowej świadomości. Jednym z nośników tej
subiektywnej wiedzy wpływającej na aktywność ludzką, są funkcjonujące w języku
potocznym i naukowym pojęcia metageograficzne, których wpływ jest tym
większy, im słabsza jest siła oddziaływania samej geografii. Tam, gdzie geografii
jako nauki brakuje, lub gdzie jest ona ułomna, natychmiast pojawiają się pojęcia
metageograficzne, które utrudniają percepcję i zacierają prawdziwy obraz
rzeczywistości. Tolerowanie takiej sytuacji prowadzi do utrwalania w świadomości
obrazu świata, regionów i krajów, który nie jest zgodny ze stanem wiedzy
naukowej i może utrudniać porozumienie i uniemożliwiać dyskusję geopolityczną,
prowadząc do sprzeczności i błędów w życiu gospodarczym i politycznym.
Znajomość położenia geograficznego Polski i granicy wschodniej Europy,
określonych zgodnie z zasadami przyjętymi w nauce, jest niezbędna dla właściwego
rozumienia znaczenia i funkcji obszarów, które w ubiegłych wiekach powszechnie
zwano Sarmacją. Dlatego powinna być ona podstawą elementarnego wykształcenia
geograficznego. Jest to wystarczający argument, uzasadniający badania pojęć
metageograficznych, które opanowały język potoczny i naukowy, efektywnie
zniekształcając obraz naszej części świata.
Metageograficzne wersje lokalizacji Polski
Przeprowadzone badania sondażowe oraz interpretacje tekstów zawierających
informacje odnoszące się do lokalizacji Polski wykazały daleko idące rozbieżności.
Okazuje się, że społeczeństwo polskie, ze względu na sposób tłumaczenia tej
wydawałoby się podstawowej kwestii, podzielone jest na cztery grupy. Jedni
twierdzą, że Polska jest krajem Europy Zachodniej, wraz z Niemcami, Francją i
Wielką Brytanią, z którymi łączą nas najsilniejsze więzi gospodarcze, kulturalne i
polityczne, czego wyrazem jest też przynależność do międzynarodowych
organizacji. Równie często Polska przypisywana jest jednak do Europy
Wschodniej. Tak nas postrzegają zwłaszcza mieszkańcy krajów położonych na
zachód od Niemiec. Dla nich istotnie jesteśmy odległym wschodnim partnerem.
Zdarzało się nawet, że słabo geograficznie wykształceni celebryci zza oceanu mylili
nas z Rosją, stawiając tym samym znak równości między Polakami i Rosjanami,
przez co utwierdzali w powszechnej świadomości naszą wschodnią przynależność.
Nie rozstrzygając obecnie która z dwóch sprzecznych opcji jest bliższa prawdy,
poprzestańmy na stwierdzeniu, że zwolennicy przynależności Polski do Europy
Zachodniej opierają się na naszym pokrewieństwie cywilizacyjnym z zachodnimi
sąsiadami, podczas gdy osoby skłonne przypisać Polskę do Europy Wschodniej
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bardziej akcentują, oprócz samej lokalizacji, naszą słowiańską przynależność
etniczną. Powstrzymanie się od formułowania ostatecznej tezy w kwestii sporu o
określenie położenia geograficznego Polski jest wskazane, gdyż nie wiadomo, czy
przedmioty sporu w ogóle istnieją jako jednostki geograficzne. Nikt nie ma
wątpliwości co do istnienia Europy i Polski. Powszechnie znane są ich różnorodne
cechy i stereotypy, pomimo rozbieżności w kwestii lokalizacji. Jeśli chodzi o
Europę Wschodnią i Zachodnią jednak, bardzo trudno byłoby orzec, jakie terytoria
do nich się zaliczają, tworząc spójne całości. Uświadomienie wielkich różnic
historycznych i geograficznych w obrębie krajów położonych na skrajnym
zachodzie Europy (np. między Portugalią a Islandią), jak i wśród tych, które
znajdują się na jej wschodnich peryferiach (np. Grecja i Finlandia) wystarcza do
stwierdzenia, że o wiele bardziej uzasadnione byłoby wydzielenie jednostek
geograficznych Europy Południowej (region śródziemnomorski) i Europy
Północnej (region nordycki lub Skandynawia) niż doszukiwanie się bytów w
rodzaju Europy Zachodniej i Wschodniej.
Chociaż geografia nie wyróżnia takich regionów, nazwy Europy Zachodniej i
Wschodniej są bardzo często stosowane. Należy więc podkreślić, że nie są to nazwy
geograficzne ale pojęcia metageograficzne wywodzące się z historii i ideologii. W
literaturze historycznej Europa Zachodnia to obszar wpływów zachodniego
chrześcijaństwa, przeciwstawiana Wschodowi zdominowanemu przez prawosławie
i pozostającemu w zagrożeniu ze strony islamu. Po zakończeniu II wojny światowej
Europę Zachodnią zdefiniowano jako domenę liberalnej demokracji, odseparowanej
od totalitarnego Wschodu „żelazną kurtyną” i murem berlińskim. Widać stąd, że
pojęcia Europy Wschodniej i Zachodniej nie należą do geografii, ale mają
znaczenie ideologiczne i polityczne.
Jak wykazały przeprowadzone badania, oprócz przytoczonych wyżej dwóch
wzajemnie sprzecznych opcji, w sprawie położenia geograficznego Polski istnieje
stanowisko kompromisowe. Zgodnie z nim Polska nie należy ani do Europy
Zachodniej ani do Wschodniej, ale znajduje się w środkowej części tego regionu.
Powstaje jednak w tym miejscu pytanie: czy twór geograficzny nazywany niekiedy
Europą Środkową w ogóle istnieje, skoro, jak wykazano, nie ma Europy Zachodniej
ani Wschodniej? Należy zaznaczyć, że problemem nie jest tutaj wskazanie listy
krajów położonych w środkowej części Europy. W takim znaczeniu każdy kraj,
każdy region ma swoją środkową część. Chodzi tu o to, czy istnieje Europa
Środkowa jako miejsce, czyli jednostka geograficzna stanowiąca określoną całość,
posiadająca swoje specyficzne cechy i charakter (fr. qualité maîtresse). W
przeszłości twór taki starali się ukształtować w świadomości społecznej geopolitycy
niemieccy. Jak wykazał Eugeniusz Romer, ich Mitteleuropa obejmowała
początkowo państwa niemieckiego obszaru językowego, a następnie rozszerzano jej
zasięg na inne kraje, także na Polskę2. Żywotność tej koncepcji okazała się
ograniczona w obliczu dwóch niekorzystnie dla Niemiec rozstrzygniętych wojen
Ewolucję koncepcji Mitteleuropa, rozumianej jako doktryna polityczna, przedstawił jako pierwszy
Eugeniusz Romer. Pisał on, że „pojęcie Europy Środkowej powstało w Niemczech i było
wykładnikiem programów niemieckiej ekspanzji […] podkładem tego pojęcia była […] doktryna
polityczna” (Romer 1917, s. 30-31; por. Wilczyński 2011, s. 23-24).

2
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światowych. Przede wszystkim jednak koncepcja Mitteleuropa nie zyskała
szerszego poparcia, ponieważ była to nazwa programu polityczno-terytorialnego, a
nie wyraz rzeczywistości geograficznej. Mitteleuropa, zgodnie z zamysłem jej
twórców, miała oznaczać obszar niemieckich wpływów, albo niemieckiej ekspansji
politycznej, gospodarczej i kulturalnej3. Nie istnieje natomiast Europa Środkowa
jako geograficzny region. Mitteleuropa to nie nazwa geograficzna, dlatego nie
figuruje ona na mapach, podobnie jak Europa Zachodnia i Wschodnia. Nie ma po
prostu miejsc o takich nazwach.
W obliczu powyższych kontrowersji i trudności w prawidłowym przedstawieniu
położenia geograficznego Polski, w ostatnich dekadach ubiegłego wieku wielką
popularność, zarówno w publicystyce jak i w pracach o charakterze naukowym
uzyskała koncepcja Europy Środkowo-Wschodniej. Swoją popularność zawdzięcza
ona Oskarowi Haleckiemu, polskiemu historykowi pracującemu od II wojny
światowej w USA (Lewicki 2012).
We Wstępie do pierwszego wydania swojego studium, Halecki zdefiniował
obszar swoich badań, jako wschodnią część Europy, czyli zespół krajów, które od
późnego średniowiecza związane były kulturowo z Zachodem, ale później utraciły
swoją wolność. Obszar ten nazwał Europą Środkowo-Wschodnią, ale, co należy
podkreślić, uczynił tak w sytuacji braku lepszego określenia (dosłownie: „since
there is no better name”, Halecki 1952, s. 4-5). Z kontekstu wynika, że chodziło mu
o kraje zachodniej (łacińskiej) cywilizacji, które po II wojnie światowej znalazły się
w obszarze wpływów moskiewskich. Nazwy Europa Wschodnia na ich oznaczenie
Halecki nie użył z tej racji, że była ona już zajęta przez rozrastające się tam
imperium („europejska część Związku Radzieckiego”). Pisząc o „szerokim
przesmyku między dwoma morzami” (op.cit. s. 13), Halecki nawiązuje do
koncepcji Międzymorza Eugeniusza Romera, której praktycznym wyrazem była
polityka prowadzona przez Józefa Piłsudskiego. Zmierzała ona do stworzenia
federacji (unii politycznej) Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy, zdolnej
zrównoważyć potencjał Niemiec jak i Rosji. Ponieważ sprzeciw narodów
zamieszkujących terytoria Międzymorza doprowadził do niepowodzenia tego
projektu4, Halecki zrezygnował z tej dźwięcznej nazwy na rzecz nowotworu
językowego jakim jest „Europa Środkowo-Wschodnia”. Ostateczne fiasko idei
Piłsudskiego, które przyniosły rozstrzygnięcia II wojny światowej, spowodowało,
że upadła idea Polski jako głównej siły Międzymorza, zaś Halecki rozszerzył
znaczenie Europy Środkowo-Wschodniej na wszystkie kraje, które znalazły się w
strefie wpływów moskiewskich, bez względu na ich oblicze cywilizacyjne. Termin
O tym, że koncepcja Mitteleuropa nie była bynajmniej utopijna świadczy bardzo wysoka
ekonomiczna i kulturalna pozycja Niemiec. O wielkim znaczeniu kultury niemieckiej świadczy m.in.
fakt, że podczas Zjazdu Słowiańskich Geografów i Etnografów odbywającego się w 1927 roku w
Krakowie, obradowano i dyskutowano nie w żadnym ze słowiańskich języków, nie po francusku ani
po angielsku, tylko po niemiecku. O polskich zwolennikach tego projektu ideologicznego wspomina P.
Eberhardt (2005).
4
W opinii historyków sprzeciw narodów wobec idei unii wynikał w dużej części z polityki rządu
polskiego, który pozbawił autonomii instytucje administrujące terenami zamieszkałymi przez
Ukraińców, Białorusinów i Litwinów, podporządkowując je w 1920 roku Radzie Ministrów (J.
Gierowska-Kałłaur, 2003).
3
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ten oznaczał więc państwa położone między Finlandią, Niemcami i Włochami z
jednej strony, a ZSRR i Turcją z drugiej. Mimo to, Halecki nie stawiał znaku
równości między wszystkimi „towarzyszami niedoli” zlokalizowanymi w
„diabelskim pasie” (Teufel’s Gürtel), który wkrótce miał być odizolowany od reszty
świata „żelazną kurtyną”. Wyraźnie odróżniał on kraje cywilizacji łacińskiej od
państw bałkańskich, które w jego opinii o wiele łatwiej znosiły rosyjskie jarzmo5.
Tak więc Europa Środkowo-Wschodnia dla Haleckiego to przede wszystkim
Polska, Czechosłowacja i Węgry – kraje cywilizacji łacińskiej, które w ubiegłym
wieku doświadczały skutków wcielenia do strefy wpływów wschodniego imperium.
Przynależność do tzw. bloku wschodniego skutecznie zahamowała rozwój tych
społeczeństw, nie wytwarzając jednak wśród nich poczucia wspólnoty i jedności
celów. Dlatego rozpadło się Międzymorze, nie ma też dzisiaj regionu o nazwie
Europa Środkowo-Wschodnia. Tak jak Oskar Halecki, możemy nazywać w ten
sposób określoną grupę państw, które w pewnym okresie rozjechał jeden „walec
historii”, co czyni z Europy Środkowo-Wschodniej pojęcie historyczno-polityczne,
ale nie pozwala na uznanie jej za geograficzny region. Niezwykła żywotność tego
pojęcia bierze się stąd, że wiąże się ono z koncepcjami federalistycznymi, które
ożywiały umysły najwybitniejszych Polaków nie tylko w okresie międzywojennym
(Józef Piłsudski), ale także podczas okupacji niemieckiej (Władysław Sikorski) i
później, kiedy „idea federacyjna stała się obowiązującym paradygmatem myślenia
niemal całej emigracji w kolejnych dziesięcioleciach” (Rojek 2012, s. 52). Obecnie,
w sytuacji zaawansowanego procesu integracji w ramach Unii Europejskiej mówi
się o „teorii Strefy Środkowej” (wyrażenie Kazimierza Smogorzewskiego), która
stanowi współczesną wersję idei jagiellońskiej i koncepcji Międzymorza.
Z powyższych rozważań wynika jasno, że Europa nie składa się z takich
jednostek (subregionów) jak Europa Wschodnia, Zachodnia, Środkowa i
Środkowo-Wschodnia. Wszystkie te określenia to pojęcia metageograficzne,
ustanowione dla osiągnięcia celów ideologicznych i politycznych. Jak w takim razie
powinniśmy nazywać obszary dawnej Sarmacji i jak określać geograficzne
położenie Polski? Odpowiedź na te pytania jest możliwa pod warunkiem
uprzedniego zdefiniowania Europy jako odrębnego regionu. Dla osiągnięcia tego
celu konieczne jest, aby najpierw ustalić kryterium służące do identyfikacji i
delimitacji regionów.
Europa: region geograficzny i pojęcie metageograficzne
Niewiele jest w geografii nazw tak niejednoznacznych, pozbawionych jasnych
definicji, i których zakres i znaczenie jest tak dalece rozmyte, jak Europa. W wielu
publikacjach jest ona określana jako kontynent (pojęcie pochodzące z geologii), i
jednocześnie uważana za synonim Unii Europejskiej (twór polityczny). Tymczasem
Europa to nazwa regionu geograficznego i zadaniem geografii jest określenie
zrozumiałego i precyzyjnego kryterium pozwalającego wyznaczyć jego zasięg.
„Peoples who were subjected to the oppressive Ottoman rule for 500 years learned to accept
corruption, intolerance and despotism, and appeared to be quite willing to live under Communism to
its end without a trace of resistance. These countries needed no occupying Soviet armies to keep them
in line” (Halecki 1952, s. 2).
5
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Chociaż we współczesnej literaturze geograficznej jest to pogląd nader rzadki i
może wydać się kontrowersyjny, w klasycznym okresie rozwoju geografii jednym z
jej kluczowych pojęć była cywilizacja. Wprowadził je przeszło sto lat temu Paweł
Vidal de la Blache, twórca francuskiej szkoły geografii regionalnej, po czym było
ono rozpowszechnione za sprawą jego licznych następców (Febvre, 1930; Gourou,
1964; Gottmann 1966). Jako system norm regulujących stosunki międzyludzkie i
sposoby organizacji życia społecznego, a zwłaszcza metody sprawowania władzy,
gospodarowania, prawo, etykę i edukację, cywilizacja była w geografii traktowana
jako główne kryterium podziału świata na regiony i czynnik zróżnicowania
krajobrazowego. Obecnie cywilizacja to już tylko termin z zakresu nauk
historycznych i politycznych. Geografowie zaś, rezygnując z tej nazwy, utracili
narzędzie służące do opisu i badania struktury regionalnej świata. O tym, jak
przydatne jest to narzędzie, i jak efektywnie pozwala ono wpływać na świadomość
społeczną, świadczą wielkie sukcesy tych autorów, którzy przeciwnie niż
geografowie, postanowili temat cywilizacji podjąć i wykorzystać. Jednym z
najbardziej udanych przedsięwzięć w tej dziedzinie jest światowy bestseller
„Zderzenie cywilizacji” Samuela Huntingtona (2000).
Zgodnie z kryterium stosowanym w klasycznym okresie rozwoju geografii,
Europa to obszar zamieszkany i zagospodarowany przez narody współtworzące
cywilizację łacińską, zwaną także cywilizacją zachodnią. W starożytnych źródłach
greckich i łacińskich, Europą nazywano obszary stosunkowo gęsto zaludnione,
zagospodarowane rolniczo, posiadające system komunikacyjny i osadniczy.
Stanowi ona przeciwieństwo stosunkowo pustych obszarów Azji nawiedzanych
jedynie przez koczownicze ludy pasterskie. Na starej mapie Bernarda
Wapowskiego (ok. 1526) granica wschodnia Europy przebiega południkowo na
wschód od Wilna i Nowogródka, potem wzdłuż Słuczy w stronę Berdyczowa i
doliny środkowego Dniestru. U Wacława Grodeckiego (w 1557) granica Europy
przebiega nieco za Bugiem a następnie wzdłuż doliny Dniestru. Europa sięgała
wówczas tam, gdzie dochodziło polskie osadnictwo i polskie wpływy kulturalne.
Stanice kresowe Rzeczypospolitej wyznaczały zasięg oddziaływania łacińskiej
(zachodniej) cywilizacji, czyli granicę regionu Europy.
Taki sposób rozumienia Europy jest obecnie obcy autorom współczesnych
podręczników. Nowoczesna geografia, odrzucając zróżnicowanie cywilizacyjne
jako wyznacznik identyfikacji regionów, nie zaproponowała jednak innego,
spójnego i niezawodnego kryterium, co stało się przyczyną chaosu
terminologicznego i pomieszania pojęć. We współczesnych podręcznikach Europa
obejmuje tereny od Syberii, Turanu i Morza Kaspijskiego do Atlantyku i jego
odgałęzień. Jest to najbardziej zróżnicowana fizjograficznie i najdalej na zachód
wysunięta część kontynentu Eurazji, w formie rozczłonkowanego półwyspu
zakończonego atakowanymi przez fale oceanu urwiskami iberyjskiego Finisterre.
Wnikliwi czytelnicy współczesnych podręczników mogą ponadto zauważyć, że
wschodnia granica Europy nie przebiega wzdłuż głównego grzbietu Uralu, ale
znajduje się po jego wschodniej, „azjatyckiej” stronie. Inaczej zdecydowali
współcześni geografowie o górach Kaukaz. Orzekli oni, że granica oddzielająca
Europę od Azji biegnie północnym przedpolem tych gór, zostawiając je po stronie
„azjatyckiej”. Wedle współczesnych geografów, wschodnie przedpola Uralu i
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północne podnóże Kaukazu to jedyne lądowe granice Europy. Warto zastanowić
się, jakie badania i naukowe argumenty stały się podstawą takich konkluzji i na
jakiej podstawie ustanowiono taki a nie inny przebieg granicy między dwoma tak
ważnymi jednostkami. Przemierzając rozległe Stepy Kubańskie między Donem (gr.
Tanais) a Kaukazem, wszędzie spotykamy ten sam krajobraz, te same sposoby
gospodarowania, takich samych ludzi posługujących się identycznym językiem. Na
dodatek, po obu stronach dzielącej Eurazję „kontynentalnej” granicy znajdują się
terytoria tego samego państwa. Analogiczną sytuację obserwujemy na obszarach
położonych na wschód od Uralu. Znajduje się tam płaska równina porośnięta tajgą,
niewiele różniąca się od tej, która znajduje się po zachodniej stronie gór. O tym, że
podróżny opuszcza „Europę” i wkracza do „Azji” informują jedynie specjalne
oznaczenia umieszczane tam pieczołowicie przez Rosjan. Znaki te mają podkreślić
ich postulowaną przynależność do Europy i cywilizacji zachodniej. W odróżnieniu
od wielu publikacji polskich, Rosjanie nie nazywają Europy ani Azji kontynentami
(ros. материк), przypisując im miano „części świata”. Należy też podkreślić, że w
przeciwieństwie do polskich map i atlasów, w których równinne obszary dawnej
Sarmacji między Morzem Barentsa i Białym a Kaukazem i Morzem Czarnym
nazywane są „Niziną Wschodnioeuropejską”, niektóre rosyjskie źródła zachowały
tradycyjne określenie Równiny Ruskiej (Русская Равнина). Tak jak w przypadku
pojęcia kontynentu, należy podkreślić większą poprawność obydwu składników
rosyjskiej nazwy. Obszary te bowiem ani nie są w całości niziną, ani też nie są
„wschodnioeuropejskie”. Z całą pewnością jest to równina, którą słusznie można
nazwać ruską (od rzeczownika Ruś), nawet jeżeli jej fragmenty zamieszkują narody
spoza grupy wschodnich Słowian.
Ponieważ współczesna geografia nie sformułowała jasnego kryterium
wydzielania regionów, przebieg granicy między Europą i Azją nie jest jednakowy
we wszystkich podręcznikach. Wielka Encyklopedia PWN podaje, że granica
oddzielająca Europę od Azji jest linią umowną, po czym przytacza cztery jej
warianty, dające możliwość kilkunastu kombinacji. Najbardziej osobliwy jest ten,
wedle którego granica ta przebiega na pewnym odcinku wzdłuż linii brzegowej
Morza Kaspijskiego. Przebywając na plaży należy tam uważać, bo wejście do wody
oznaczałoby jednocześnie przekroczenie granicy dwóch geograficznych jednostek,
nazywanych w dodatku „kontynentami”. Analiza współczesnych podręczników
geograficznych i publikacji edukacyjnych (nie tylko w Polsce) pozwala na
stwierdzenie, że ich treści zaprzeczają oczywistym faktom. Traktują one Europę i
Azję jako odrębne i obiektywnie istniejące jednostki geograficzne („discrete and
objective geographical entities”), rozdzielone górami Ural, które postrzegane jest
jako fizyczne ograniczenie Europy lub „naturalna granica kontynentu
europejskiego” (oryg. „objective physical limit”, „natural boundary of the European
continent”) (Malatesta, Squarcina, 2011, s. 21-24). Europa i Azja jako odrębne i
równorzędne jednostki oddzielone granicą uralską to tylko jedna spośród licznych
koncepcji współczesnej geografii, które jawnie zaprzeczają empirii, a mimo to
królują w podręcznikach, słownikach i encyklopediach, negatywnie wpływając na
obraz geografii w świadomości społecznej, na jej status jako nauki i pozycję w
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systemie wiedzy6. Z ich powodu obniża się poziom dyskusji naukowej zarówno w
geografii jak i w geopolityce.
Aby nie przyczyniać się do pogłębiania powyższego stanu magnum delirium7,
we współczesnej geografii należałoby przywrócić ważność koncepcji klasycznej.
Problem jednak w tym, że klasyczny sposób rozumienia Europy, jako regionu
przypisanego do cywilizacji łacińskiej, nie jest przez współczesnych geografów
respektowany i jest on coraz mniej obecny w świadomości społecznej. Jego
reminiscencją są wypowiedzi autorów takich jak Josif Brodski, który stwierdził, że
Europa Wschodnia nie istnieje, gdyż terytoria te przynależą do Azji Zachodniej8.
Widać stąd, że Brodski geografii uczył się od klasyków, dla których Azja sięga do
polskich Kresów, ponieważ tam dociera turańska cywilizacja, czyli azjanizm (ros.
Азиатчина). W Polsce nazywany jest on sarmatyzmem, którego wyrazem były
„kontusze i podgolone łby” naszej szlachty w czasach saskich (Koneczny 2011, s.
10). Pogląd zgodnie z którym kryterium identyfikacji regionów jest cywilizacja,
został niemal całkowicie wyparty z literatury po porzuceniu przez geografię
współczesną pojęcia cywilizacji. Sytuacja ta okazała się szczególnie korzystna z
punktu widzenia rosyjskich starań o status „europejskości”. Jak pisał I. Neumann:
„Państwo rosyjskie formułowało, rozpowszechniało i nalegało na uznanie Uralu za
wschodnią granicę Europy [...], tak częste potwierdzanie w dokumentach i
wypowiedziach, że Rosja jest potęgą europejską świadczy, że jest to dalekie od
oczywistości”9. Biorąc pod uwagę powszechną dzisiaj akceptację wschodniej
granicy Europy w okolicach Uralu, warto zastanowić się, jak doszło do przyjęcia tej
wydawałoby się absurdalnej koncepcji. Sytuacja ta kładzie się cieniem na autorytet
i pozycję geografii w systemie wiedzy naukowej a także utrudnia dyskusję
geopolityczną.
Jak odseparowano Europę od Azji?
Proces, który doprowadził do bezkrytycznego zaakceptowania konwencji,
zgodnie z którą Europa i Azja stykają się ze sobą wzdłuż Uralu i Kaukazu,
zapoczątkowany został przed trzema wiekami, kiedy Piotr Wielki wdrażał swój
program europeizacji Rusi. Wspierali go w tym zamiarze przedstawiciele
moskiewskiej elity politycznej. Noszący francuskie stroje i peruki Wasyl
6
Na łamach jednego z ogólnopolskich czasopism geograficznych kilka lat temu miała miejsce
dyskusja, której uczestnicy starali się ustalić, czy wskazane jest, aby naukowe terminy geograficzne
posiadały jednoznaczne definicje. Jeden z nich sformułował m.in. następujący sąd: „Europa jest
kontynentem nizinnym, bowiem na niziny przypada aż 3/4 jej powierzchni” (Geografia w Szkole,
5/2008, s. 57). Warto w tym miejscu zauważyć, że zarówno Europa (z racji jej wschodniej granicy) jak
i nizina (obszar którego granicą jest izohipsa 200 m, a w niektórych źródłach 300 m), to pojęcia
czysto „umowne”.
7
Horacy nazywał tak najgorszy okres w historii Rzymu w drugiej połowie II wieku p.n.e., kiedy walka
o urzędy i zaszczyty blokowała autentyczną krytykę, której brak pokrywano frazesami o demokracji i
wolności (Koneczny 1997, s. 266).
8
„Europa niewątpliwie obok Indii jest subkontynentem, ale jej lądowa granica, w przeciwieństwie do
indyjskiej, zawsze była bardziej limen niż limes, i z pewnością leży daleko na zachód od Uralu”
(Toynbee 2000, s. 677).
9
Oryg.: Repeated protestations that Russia was an European power suggest that this was far from
obvious (Neumann 2003, s. 12).
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Tatiszczew10, był prawdopodobnie pierwszym wyrazicielem idei, zgodnie z którą
Ural i Kaukaz wyznaczają wschodnią granicę Europy. Jako carski administrator
zasłużony w dziele rusyfikacji ludów tureckich i ugro-fińskich w dorzeczu Wołgi,
dążył on do utrwalenia efektów swojej działalności. Dla Tatiszczewa i innych
zwolenników programu westernizacji, takie określenia jak Azja lub azjanizm (ros.
Азиатчина), miały znaczenie pejoratywne i kojarzyły się z barbarzyństwem i
zacofaniem (Bassin 1991; Forsyth 1992, s. 146). Aspiracje europejskie, które w
Rosji pojawiły się nie bez związku z kontaktami z Polską (Neumann 2003), nie
dotyczyły wyłącznie arystokracji. Ich wyrazicielami byli także rewolucjoniści, tacy
jak Lejba Dawidowicz Bronsztejn (znany bardziej jako Lew Trocki), który głosił
potrzebę modernizacji, „zerwanie z turanizmem, świętą Rusią, ikonami i
siedemnastym wiekiem”. Oznaczało to pełną asymilację Rosjan w ramach „nowej i
czystej” cywilizacji zachodniej (Rosemont, 1988, s. 7).
Poparcie dla europejskich aspiracji Rosjan nie było jednak powszechne. Główną
siłę opozycyjną stanowili rosyjscy panslawiści, którzy utrzymywali, że Rosja i inne
kraje słowiańskie nie należą wprawdzie do Azji, ale stanowią antytezę Europy
(Walicki 1989, s. 502; 2002). Ignorując przynależność zachodnich Słowian do
cywilizacji łacińskiej, utrzymywali oni, że wszyscy Słowianie mają „nie zachodnią”
duszę, i dlatego powinni oni powstrzymać ekspansję zachodniej cywilizacji.
Wyrazicielem cywilizacyjnej odrębności Rosji od Europy był m.in. prekursor
rosyjskiej geopolityki, Mikołaj Danilewski (Eberhardt, 2012). Ale uczestnictwa w
europejskiej rodzinie narodów odmawiano Rosji z uwagi na odmienną
obyczajowość już w czasach oświecenia i wojen napoleońskich. Hugo Kołłątaj
piętnował panujący tam brak osobistej wolności i sprawiedliwości pojmowanej jako
równość w obliczu prawa (Wierzbicki 2009, s. 44-45). Z kolei Joachim Lelewel
widział w Rosji Romanowów wyrodne dziecko dawnej Rusi, wyrosłe na podłożu
etnicznie słowiańskim, ale pozbawione swoich tradycyjnych wartości, stłumionych
przez elementy cywilizacji bizantyjskiej i turańskiej. Akcentowanie przez Rosję
słowiańskiej jedności służyć miało jedynie idei ekspansji i „połykania” mniejszych
narodów (Wierzbicki 2009, s. 81). Jak się okazuje, są to bardzo trwałe cechy Rosji,
które nie zanikły po upadku caratu, ani po rozpadzie ZSRR, o czym świadczą
metody stosowane przez Rosję w celu odzyskania dawnych wpływów, na
trwającym obecnie etapie „zbierania rosyjskich ziem”. Z koncepcjami
panslawistów, którzy starali się podkreślić duchową odmienność Słowian zgodne są
poglądy niektórych autorów zachodnich, którzy skłonni byli ograniczać pojęcie
Zachodu do krajów germańskich i romańskich (von Ranke 1885). Po II wojnie
światowej uznano nawet, że z Zachodu wykluczyć należy także Niemcy, które
uległy ideologii narodowo socjalistycznej. Nazizm uznano za przejaw ataku
cywilizacji pochodzącej ze Wschodu, której ekspansja wyparła z Niemiec
cywilizację zachodnią (von Laue 1987; Wolff 1994). Granice regionów
geograficznych, w tym także Europy, rozważano tradycyjnie w związku z
zasięgiem poszczególnych cywilizacji. To typowe dla autorów europejskich
10
Wasyl Nikiticz Tatiszczew (1686-1750), twórca rosyjskiej historiografii, wyraziciel europejskich
aspiracji Rosji, założyciel Jekaterynburga, polityk i administrator carski znany z akcji rusyfikacyjnych,
wsławiony m.in. krwawym stłumieniem powstania baszkirskiego na południu Uralu w 1737 r.
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podejście nie odpowiadało Rosjanom, których celem było uzasadnienie europejskorosyjskiej ciągłości.
Pomimo różnorodnych kontrowersji, które pojawiły się zarówno w Rosji jak i w
Europie, Rosjanie nie uznali swojej odrębności od Europy, którą to odrębność
postrzegają jako niższość. Dlatego zawsze dążyli oni do połączenia swojego
wielkiego kraju z Europą w jedną całość, a z uwagi na ogromne rozmiary, chodziło
im o nadanie statusu europejskości przynajmniej jego części. Nie dało się tego
osiągnąć w oparciu o obserwacje geograficzne i czysto geograficzne parametry.
Rozległe sarmackie równiny to zupełne przeciwieństwo europejskiej wielości
małych krain porozdzielanych od siebie górskimi pasmami, lasami lub zatokami
morskimi. Kontynentalny klimat również nadaje krajobrazom Sarmacji charakter
odbiegający od europejskiego oceanizmu. Ale największe różnice dotyczą sfery
ekonomicznej i kulturowej, gdyż ziemie te mają odmienną historię od historii
europejskiej. Inne było tam średniowiecze, Ruś nie doświadczyła renesansu,
niewiele było w niej baroku, odmienne jest wyznanie i używany tam alfabet, inne są
też mentalność i styl życia. Odmienność Rosjan pod względem sposobów
sprawowania władzy, stosunków społecznych, systemów wartości, wydaje się
oczywista, co potwierdzają także autorzy rosyjscy (Abramow 2013, s. 71). Jakie
jest więc kryterium pozwalające przynajmniej część Rosji nazwać „europejską”?
Problem ten rozwiązano za pomocą geografii fizycznej, którą w Rosji radzieckiej
uznano za wiodącą dyscyplinę geograficzną. Jak ustalono na podstawie badań
paleogeograficznych, przed 50 milionami lat, czyli w całkiem niedawnej
przeszłości geologicznej (wczesny eocen), dzisiejsze równiny zachodniej Syberii,
Turanu, Powołża i Kubani stanowiły dno płytkiego morza. Morze Śródziemne było
w ten sposób połączone z Oceanem Arktycznym, a od lądu eurazjatyckiego
oddzielony był duży jego fragment, obejmujący dzisiejszą Europę wraz z zachodnią
Rosją i Uralem. Wprawdzie morza te były płytkie i krótkotrwałe, ale geografom
rosyjskim posłużyły jako wystarczający argument do oddzielenia zachodniej Rosji
od pozostałej jej części i nazwania jej „europejską”. Okazuje się, że ten krótki
epizod w dziejach geologicznych Eurazji, to jedyna podstawa do wykrojenia z tego
kontynentu części zwanej Europą. Mimo znikomej istotności kryterium dokonanego
podziału, jest on respektowany przez redaktorów publikacji statystycznych,
autorów map atlasowych oraz podręczników. Nic więc dziwnego, że Europę mylnie
nazywa się w mediach i podręcznikach kontynentem, a określenie „Europa
Wschodnia” przysługuje zachodniej Rosji. Konsekwentnie, w publikacjach na
temat geografii regionalnej Europy łatwiej znaleźć informacje o chanacie
astrachańskim lub Bułgarii Wołżańsko-Kamskiej, niż o strukturze regionalnej
Anglii, Portugalii lub Belgii, nie mówiąc już o Kaszubach czy austriackim
Vorarlbergu (Kamler 2000). A wszystko to po to, by nasi bracia Rosjanie mogli być
nazwani Europejczykami.
Chociaż rosyjskie zapewnienia o europejskości zachodniej części Rosji
docierały do świadomości społeczeństw zachodnich, trudno byłoby przypuszczać,
że to Rosjanie podyktowali całemu światu, jak należy uczyć geografii. Wygodna
dla nich koncepcja Europy nie miałaby szans na akceptację, gdyby nie pojawił się
jakiś wpływowy sojusznik. Jak zauważył Eugeniusz Romer, uznanie Polski za kraj
środkowoeuropejski jest przede wszystkim zasługą geografów niemieckich, którzy
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z racji geopolitycznych dążyli do poszerzania na wschód obszaru określanego
mianem Mitteleuropa11. Hermann Wagner w 1883 roku nauczał, że Mitteleuropa to
głównie obszar cesarstwa niemieckiego, Szwajcaria i zachodnia część Austrii, z
wyraźnym wyłączeniem Galicji. Pogląd taki podzielał jeszcze Alfred Kirchhoff w
roku 1890. Alfred Hettner w 1907 roku w ramy Mitteleuropy włączył też
Kongresówkę, a Ewald Banse pięć lat później dodał do niej całą dawną Polskę
historyczną, poza Dniepr i Dźwinę, co potwierdzili także R. Tannenberg i W.
Sievers w roku 1916 (Romer 1926: 109−110; Eberhardt 2005). Nieco mniejszy
zasięg ma Mitteleuropa w koncepcji Fryderyka Naumanna z 1915 roku, który był
redaktorem pisma „Mitteleuropa”, niemniej zaliczył on do niej niemal całość ziem
etnicznie polskich (Naumann 1915). Jest to fakt znaczący, gdyż włączenie Polski do
Mitteleuropy jest równoznaczne z uznaniem zachodniej Rosji za kraj
wschodnioeuropejski. To właśnie Niemcy pomogli Rosjanom w upowszechnianiu
wygodnej dla nich idei Europy, podobnie jak współcześnie skutecznie przyczyniają
się do zwiększenia uzależnienia państw zachodnich od rosyjskich dostaw gazu
ziemnego. Najwyraźniej postępują oni zgodnie ze znaną maksymą, że „z Rosją nie
należy walczyć, tylko z nią handlować”. Z kolei rosyjskie władze, widząc
ekonomiczny pragmatyzm Zachodu i jego krótkowzroczną pazerność, wydają się
sprzyjać realizacji celów ekonomicznych państw zachodnich w myśl innej starej
zasady, która głosi, że „oni sprzedadzą nawet nam ten sznurek, na którym ich
powiesimy” (powiedzenie przypisywane samemu W.I. Leninowi).
Chociaż wszystkie chyba polskie publikacje kartograficzne i geograficzne
potwierdzają, że granica między Europą i Azją przebiega przez terytoria rosyjskie,
teza o europejskości zachodniej Rosji, oparta wyłącznie na podstawie
fizycznogeograficznej, a właściwie paleogeograficznej, nie wydaje się
przekonująca. Bo jakie znaczenie dla współczesnego życia może mieć fakt, że
przed pięćdziesięcioma milionami lat obecne obszary Rosji zachodniej stanowiły
jeden ląd z Europą, zaś od Chin, Tybetu, Mongolii i Turkiestanu oddzielone były
morzami? Nie żyjemy w eocenie, dlatego musimy przyjąć do wiadomości, że
istnieje jedna Rosja i jeden rosyjski naród. Jego podział na „Europejczyków” i
„Azjatów” jest tak samo absurdalny jak dzielenie Polaków ze względu na to, czy
mieszkają po południowej czy północnej stronie pradoliny warszawsko-berlińskiej,
która też w swoim czasie (w plejstocenie) była przecież płytkim akwenem.
Rosjanie, tak jak Polacy, mimo lokalnych zróżnicowań są jednolitym narodem.
Mają własną kulturę, która widoczna jest w sposobie gospodarowania, stylu życia, i
której odbiciem są rosyjskie krajobrazy. Jaki jest więc sens dzielenia tych
krajobrazów na europejskie i azjatyckie, skoro wszystkie są jednakowo rosyjskie?
Okazuje się, że podział Rosji na część europejską i azjatycką nie jest geograficzny,
ale metageograficzny. Z czysto naukowego punktu widzenia jest to wyłącznie
podział paleogeograficzny, który mógł być istotny dla przodków mastodontów i
driopiteków (o ile organizmy takie wówczas w ogóle istniały), ale nie może być

11
Wcześniej, bo już w XVIII wieku caryca Katarzyna II, korzystając z osobistych kontaktów z
Francuzami, pozyskała przychylność autorów Wielkiej Encyklopedii dla idei europejskości Rosji. W
efekcie przesunęli oni wschodnią granicę Europy aż do ujścia rzeki Ob.
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ważny dla obecnie żyjących istot, w szczególności tych, które posiadły zdolność
racjonalnego myślenia.
Eurazja: koncepcja cywilizacyjnej jedności Rosji
Pomysł oddzielenia Rosji zachodniej od Syberii z jednej strony daje Rosjanom
poczucie europejskości, ale z drugiej wiąże się z dyskomfortem wynikającym z
podziału ojczyzny i narodu na dwie części odseparowane granicą rangi
„kontynentalnej”, uwidocznioną na wszystkich mapach świata. Aby uniknąć tego
dyskomfortu, zaproponowali oni inne rozwiązanie, które polega na połączeniu z
Europą nie części Rosji, ale jej całości. Efektem tego połączenia ma być „Eurazja”,
lub „Europa od Atlantyku do Pacyfiku” (Meller, Sykulski, red., 2013). Niektórzy
zwolennicy eurazjatyzmu przyznają, że między Rosjanami a Europejczykami „są
różnice w rodzaju stosunków władzy i społeczeństwa, mentalności, systemie
wartości”, które „znalazły swój wyraz w kierunku rozwoju społecznoekonomicznego i w ewolucji instytucji administracyjno-politycznych” (Abramow
2013, s. 71). Źródłem tych różnic jest odmienne dziedzictwo cywilizacyjne: Europa
jest spadkobiercą Rzymu, a Rosja czerpała wzorce z Bizancjum i „efemerycznych
państw azjatyckich koczowników” (op.cit. s. 72). Władimir Abramow, wskazując
na niebezpieczeństwa związane z powstawaniem bariery mentalnej, cywilizacyjnej,
a także militarnej między Europą a Rosją słusznie wskazuje na niekonsekwencję
Unii Europejskiej, przyjmującej do siebie kraje spoza cywilizacji zachodniej.
Podkreśla on także „europejski” charakter twórczości wielu rosyjskich literatów i
artystów. Cały wywód tego autora opiera się jednak na błędnym, przyjętym na
wstępie założeniu metageograficznym, że historyczne jądro państwa rosyjskiego
zawsze znajdowało się we wschodniej części „kontynentu europejskiego”.
Stwierdzenie to byłoby prawdziwe tylko wówczas, gdyby granica uralska miała
sens geograficzny i cywilizacyjny, a nie tylko metageograficzny. Podobny tok
myślenia znajdujemy także u Walentina Michajłowa, który niesłusznie
przeciwstawia Europie jako pojęciu geograficznemu, Europę jako kategorię
cywilizacyjną (Michajłow 2013, s. 94). Takie przeciwstawienie może być
uzasadnione jedynie wówczas, gdy geografię uznamy za naukę czysto
przyrodniczą, nie mającą nic wspólnego z cywilizacją. Wymagałoby to jednak
odrzucenia całej tradycji klasycznej geografii i ograniczenia się do takiego jej
pojmowania, jakie upowszechnione zostało w Związku Radzieckim.
Argumenty zwolenników eurazjatyzmu niejednokrotnie wydają się spójne i
logiczne. Byłyby one całkiem przekonujące, gdyby nie wychodziły od fałszywej,
metageograficznej koncepcji Europy jako „kontynentu” kończącego się tuż za
Uralem, i gdyby nie ignorowały istoty geografii jako nauki humanistycznej, której
centralnym pojęciem jest cywilizacja. Wydaje się, że rosyjskim zwolennikom
europejskości Rosji brakuje odwagi bycia odrębną cywilizacją, a niektóre ich
wypowiedzi wskazują na zasklepienie w tradycyjnych, metageograficznych
formach i ciągle trwające poczucie niższości. Świadczy o tym następująca
wypowiedź: „Mimo, że od kilku wieków wschodnia granica Europy utrwalona jest
na Uralu12, na mentalnych mapach Rosja pozostaje [...] osobną cywilizacją, którą
12

Wypowiedź ta jest wyrazem niekonsekwencji autora, który z jednej strony popiera ideę
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opisuje się wyniosłym tonem i pogardliwymi epitetami” (Michajłow 2013, s. 108).
W wypowiedziach tego typu rzuca się w oczy wpływ starożytnej opozycji
cywilizacji i barbarzyństwa, która przekładana jest na opozycję Zachodu i
Wschodu. Warto więc podkreślić, że nie jest to opozycja aktualna. Nie ma bowiem
dzisiaj barbarzyństwa w sensie braku cywilizacji. Tam, gdzie w starożytności i
później takie barbarzyństwo miało miejsce, dzisiaj są cywilizacje, których wartości
bywają ignorowane na skutek europocentrycznej postawy wielu zachodnich
autorów. Być może taka ich postawa jest przyczyną odczucia W. Michajłowa,
piszącego o „pogardliwych epitetach” pod adresem Rosji. W dostępnej literaturze
naukowej bardzo trudno jest jednak znaleźć uzasadnienie dla stwierdzenia
bułgarskiego autora, a w publicystyce daje się zauważyć nie pogarda wobec Rosji,
ale raczej strach przed tym, co może ona zrobić w stosunku do swoich sąsiadów. Jej
obecna polityka wobec Ukrainy pozwala bowiem na stwierdzenie, że Rosja to nie
mocarstwo europejskie, ale współczesny odpowiednik dawnych Sarmatów, wobec
których przez kilka wieków bezradni byli nawet rzymscy cesarze.
Nie wszyscy zwolennicy eurazjatyzmu upierają się przy przynależności Rosji do
zachodniej cywilizacji. Rosyjskie państwo i opinia publiczna wydaje się obecnie
rozdarta między dwie wizje państwa rosyjskiego i odpowiadające im koncepcje
polityki zagranicznej. Pierwsza, pro-zachodnia, ma swoje źródło w programie
europeizacji Piotra Wielkiego, którego zwolenników w kolejnych wiekach
nazywano zapadnikami. Metageograficzna teza, zgodnie z którą najważniejsza
część Rosji należy do Europy kończącej się na Uralu, stanowi jedną z podstaw ich
wizji. Wpływy zwolenników europeizacji wzrastały w okresach względnego
spokoju i stabilności politycznej. W czasach przełomowych, tak jak obecnie,
popularność wśród Rosjan zdobywali jednak zwolennicy cywilizacyjnej odrębności
Rosji, których poprzednikami są słowianofile i panslawiści. Wyższość tego
kierunku polega na tym, że opiera się on na silniejszych podstawach
historiozoficznych (Mikołaj Karamzin, Mikołaj Danilewski, Fiodor Tutczew, Piotr
Siemionow Tian-Szanski), a zwłaszcza na realiach geograficznych, a nie
sztucznych konwencjach i pojęciach metageograficznych. Ponadto, europeizacja
sprowadza się w Rosji głównie do imitowania zachodnich wzorców
technologicznych, organizacyjnych, politycznych i kulturowych. Transfer wzorców
kulturowych między cywilizacjami nie odbywa się w sposób przypadkowy. Jeżeli
mamy do czynienia z cywilizacjami o różnych poziomach rozwoju ekonomicznego,
to transfer zawsze odbywa się od cywilizacji wyższej do niższej. Rosja przejęła już
wiele cech zachodniego społeczeństwa konsumpcyjnego. Nie wszyscy jednak zdają
sobie sprawę z tego, że w pierwszej kolejności przejmowane są nie te najlepsze
cechy Zachodu, dzięki którym stał się on wielki (wolność osobista i
odpowiedzialność, przedsiębiorczość i uczciwość, praworządność i poczucie
sprawiedliwości). Zgodnie z zasadą sformułowaną przez Feliksa Konecznego,
cywilizacja niższa przejmuje najpierw te cechy cywilizacji wyższej, które są
najłatwiejsze do adaptacji, a więc te, które obecnie są przyczyną widocznej
dekadencji zachodniej cywilizacji (Koneczny 1997, s. 315-319). Rozwój rosyjskiej
geopolityki w ostatnim okresie wskazuje, że Rosja szybko uświadomi sobie
eurazjatycką, a z drugiej uznaje granicę uralską za „utrwaloną”, czyli nienaruszalną.
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ułomność koncepcji, zgodnie z którą jest ona częścią Europy, i zrozumie
beznadziejność polityki opartej na naśladownictwie, które skazałaby Rosję na
wieczne względne zacofanie. Rosjanie, którzy są inicjatorami ustanowienia granicy
Europy na Uralu, sami będą domagać się powrotu do realiów geograficznych. Nie
do pomyślenia jest bowiem sytuacja, w której treści zawarte w podręcznikach
geograficznych są sprzeczne z sytuacją geopolityczną, przedstawiając fałszywy
obraz sytuacji na arenie międzynarodowej. Obecne podręczniki zostały
zaprojektowane tak, aby propagować europejskość części Rosji i jej podział. Bez
względu na to, czy jest to korzystne z polskiego punktu widzenia, nadchodzi czas w
którym Rosja zdecydowanie opowie się za jednością oraz cywilizacyjną i
geograficzną odrębnością, co wiąże się z odrzuceniem utrwalonych obecnie
sztucznych podziałów na „kontynenty”. Zwiastunem tej zmiany jest wzrost
popularności idei eurazjatyzmu, w której idea jedności Rosji łączy się z jej
cywilizacyjną odrębnością w stosunku do Europy oraz z odrodzeniem
mocarstwowych aspiracji Rosjan (Eberhardt 2012).
Wschodnie przedmurze Europy
Stwierdzenie, że podział Rosji na część europejską i azjatycką jest pozbawiony
racjonalnych podstaw jest równoznaczne z uznaniem granicy uralskiej między
Europą i Azją za czystą konwencję, czyli sztuczny twór o charakterze
metageograficznym. W tych okolicznościach uzasadnione wydaje się przywrócenie
ważności koncepcji klasycznej, zgodnie z którą Europa to region zagospodarowany
przez narody współtworzące cywilizację zachodnią, którego wschodnie rubieże
wyznacza Polska.
W nauce polskiej klasyczne rozumienie Europy, w którym europejskość
oznaczała łacińskość w sensie cywilizacyjnym, żywe było jeszcze przed II wojną
światową. Krakowski geograf Jerzy Smoleński uważał, że wschodnia granica
Europy pokrywa się ze wschodnimi rubieżami Polski (tzw. strefa Waregów tożsama
z linią Dźwiny i Dniepru łączącą Morze Czarne z Zatoką Fińską), dokąd sięgały
wpływy cywilizacji łacińskiej (Smoleński 2012). Wpływy te w ciągu ostatnich
stuleci zostały silnie ograniczone i Polska utraciła pozycję głównej siły
Międzymorza. Tym samym wschodnia granica Europy cofnęła się na zachód. Po II
wojnie światowej sięgnęła ona za Łabę, ale po korekcie z lat 1989-91 znalazła się
na Bugu (Eberhardt 2004). Polska i sąsiednie kraje wyzwolone z komunistycznego
jarzma próbują odrabiać utracony dystans, starając się zacierać piętno braków
cywilizacyjnych, odziedziczone po okresie totalitaryzmu. Sytuacja polityczna i
społeczna na Białorusi i na Ukrainie podpowiada, że powrót cywilizacji zachodniej
na Kresy byłby sprawą niezwykle trudną. Tak więc podobnie jak w ciągu całych
tysiącletnich dziejów, Polska nadal pozostaje najdalej na wschód wysuniętym
krajem Europy (wraz z Litwą i pozostałymi krajami bałtyckimi), przedmurzem
zachodniej cywilizacji. Tak właśnie powinniśmy określać położenie Polski, z
którego wynika jednocześnie jej rola na arenie międzynarodowej.
Lokalizacja Polski na wschodnich peryferiach Europy wyznaczyła nam
szczególną rolę tzw. „przedmurza”, którą wypełnialiśmy w ciągu wieków ze
zmiennym powodzeniem. Wyrazem naszych największych ambicji cywilizacyjnych
pozostaje do dzisiaj wspomniany we Wstępie XVI-wieczny „Traktat o dwóch
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Sarmacjach” Macieja Miechowity. Uczony ten obalając starożytne, pochodzące
jeszcze od Ptolemeusza poglądy dotyczące terenów położonych na wschód od
Polski, uznał je za pole ekspansji Królestwa Polskiego, które ziemie te powinno
odkryć, zbadać i zdobyć dla powiększenia obszaru chrześcijańskiej cywilizacji.
Potęga ówczesnego Królestwa Polskiego, a zwłaszcza moc polskiej kultury
pozwoliła Maciejowi postawić Polaków w jednym rzędzie z narodami
realizującymi największe osiągnięcia epoki wielkich odkryć geograficznych. W
dedykacji na wstępie swojego dzieła napisał bardzo ambitne i dumne słowa:
„Jak zaś kraje południowe i ludy sąsiadujące z Oceanem aż po Indie zostały
odkryte przez króla Portugalii, tak niech będą otwarte dla świata i staną się
znanymi kraje północne z ludami przyległymi do Oceanu Północnego i
mieszkającymi ku wschodowi, odkryte przez rycerstwo i wojny króla polskiego” (za:
Olszewicz, Małuszyński 1967, s. 41). W następnych wiekach podobnych
dokumentów świadczących o międzynarodowych ambicjach i potędze naszej
kultury już nie było. Z coraz większym trudem musieliśmy odpierać uderzenia ze
strony zamieszkujących na Wschodzie ludów reprezentujących obce cywilizacje.
Polska była odpowiedzialna za utrzymanie kontroli na Kresach, gdzie Kozacy
wzniecali częste rewolty, by w końcu zrezygnować z oferty polskiej i zwrócić się
ku Moskwie. To Polska wreszcie powstrzymała w 1920 roku zakrojoną na wielką
skalę inwazję bolszewicką, która miała całej Europie narzucić „nową wiarę”.
Dysponując największym w Europie doświadczeniem w stosunkach z Rosjanami,
obecnie powinniśmy podjąć zadanie kształtowania stosunków Europy ze
Wschodem. Polityka wobec Rosji powinna uwzględniać jej cywilizacyjną
odrębność, na którą składa się indywidualność geograficzna i odmienność
obyczajowa, a także jej imperialne interesy wynikające z historii jak i aktualnego
potencjału. Uwzględnienie cywilizacyjnej odrębności Rosji w praktyce politycznej
polega na tym, aby nie oczekiwać od niej zachowań zgodnych z zachodnimi
standardami, a zwłaszcza takich, które łatwo jest przewidywać na podstawie
rachunku ekonomicznego lub tych, które wynikają z międzynarodowych umów i
traktatów. W odróżnieniu od państw zachodnich, ponad rachunek ekonomiczny,
ponad traktaty, a także ponad dobrobyt i przetrwanie własnej ludności, Rosja
przedkłada imperialny interes państwa, któremu podporządkowane są wszystkie
przedsięwzięcia i decyzje, obliczone na wiele lat do przodu. Społeczeństwa
zachodnie, które nigdy nie żyły w warunkach tej cywilizacji, nie są w stanie jej
zrozumieć. Nie pomagają im w tym zachodzące obecnie na Zachodzie procesy
dekulturacji i towarzysząca im stagnacja ekonomiczna, na co część rosyjskich elit
patrzy z wyraźną satysfakcją, coraz bardziej skłaniając się ku idei eurazjatyzmu.
Zakończenie
Europa jako region, którego wschodnia granica pokrywa się z zasięgiem
zachodniego chrześcijaństwa (cywilizacji łacińskiej), to idea, która niewątpliwie
spotka się ze zdecydowaną
krytyką, co wynika ze zrozumiałej inercji
intelektualnej. W obliczu ujawnionych słabości obecnie respektowanej koncepcji
Europy jako „kontynentu” sięgającego do okolic Uralu i Kaukazu, a zwłaszcza
wobec braku naukowego uzasadnienia takiego rozgraniczenia, powrót do
klasycznej koncepcji geografii wydaje się najlepszym rozwiązaniem.
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Konsekwencją tej decyzji jest uznanie granicy wschodniej cywilizacji łacińskiej za
granicę regionu Europy. Obecnie pokrywa się ona z wschodnią granicą Polski, co
sprawia, że nadal pozostajemy najdalej na wschód wysuniętą częścią Europy.
Rozstrzygnięcie to nie rozwiązuje jednak głównego celu badań, jakim było
znalezienie poprawnej nazwy obszarów położonych na wschód od naszych granic,
które dzisiaj powszechnie określane są mianem Europy Wschodniej. Tymczasem
wydaje się to konieczne z uwagi na wykazany metageograficzny charakter tego
określenia. Nie są przydatne do tego celu również takie nazwy jak „Rosja
europejska”, „Rosja” i „Eurazja”. Pierwsze ze względu cywilizacyjnego, pozostałe
dwie z uwagi na zbyt duży zakres (obydwa obejmują tereny sięgające do Oceanu
Spokojnego). Nie wydaje się także, aby właściwym określeniem była „Zachodnia
Rosja”, gdyż chodzi również o terytoria nie wchodzące obecnie w skład rosyjskiej
federacji. Skoro więc nadal brakuje odpowiedniej nazwy dla tak rozległego
obszaru, jakim jest historyczna Sarmacja, należałoby poważnie zastanowić się nad
tą kwestią i wypełnić tę dotkliwą lukę w geograficznym nazewnictwie. Zarówno dla
geografii jak i dla geopolityki jest to sprawa o dużej doniosłości. Jeżeli wolno
objawić własne zdanie, sądziłbym, że byłoby najlepiej przywrócić dawną nazwę
Rusi na określenie wszystkich ziem zamieszkałych przez wschodnich Słowian na
zachód od Syberii. Rosja to określenie wprowadzone dość późno (w związku z
dążeniami Piotra Wielkiego do europeizacji Rusi) i dzisiaj stanowi oficjalną nazwę
państwa. Ruś natomiast to wielki region obejmujący wschodnią Słowiańszczyznę
wraz z terenami przyległymi. Obejmuje m.in. Ruś Wielką (czyli Starą), Ruś Małą
(czyli Nową), ale także Białoruś, Ruś Czarną i Czerwoną. Na mapie fizycznej
zasięg Rusi w dużym stopniu pokrywałby się z jednostką nazywaną na niektórych
współczesnych mapach rosyjskich Równiną Ruską. Nazwa Ruś, obok wszystkich
swoich zalet, ma jednak istotne ograniczenie. Należy sobie bowiem uświadomić, że
istnieje ona chyba tylko w językach słowiańskich. Jak zatem obszar dawnej
Sarmacji będą nazywać przedstawiciele pozostałych narodów? Pozostanie im chyba
tylko „opcja włoska”, czyli zaakceptowanie nazwy historycznej. Nie byłby to
jedyny wyjątek w nazewnictwie geograficznym, skoro m.in. nazwy głównych
regionów Polski to przecież nazwy historyczne. Obecność nazw historycznych w
nazewnictwie geograficznym jest świadectwem związków historii i geografii i
potwierdzeniem oczywistej prawdy, że współczesny krajobraz jest rezultatem
nawarstwiających się sytuacji tworzących historię. Ostateczną decyzję w tej kwestii
powinni jednak podjąć geografowie rosyjscy, ukraińscy i białoruscy. Skoro jednak
nie razi ich wyrażenie „Równina Ruska” na mapie fizycznej, nie wydaje się aby
znaleźli oni jakieś kontrargumenty dla nazwy Ruś. Jest to nazwa poprawna z
geograficznego punktu widzenia i powinna ona zastąpić dotychczas używane
pojęcia metageograficzne, których dalsze bezkrytyczne stosowanie zaprzecza
argumentacji empirycznej i stanowi obrazę dla racjonalności.
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SUMMARY
Geography and Meta-Geography of Former Sarmatia Lands
According to contemporary dictionaries Sarmatia is the ancient district between
the Vistula River and the Caspian Sea. In Polish geographical literature this name
was popular during the Renaissance and remained quite well-known till the end of
XIXth century. Till now Sarmatia seems to be present in few English sources,
however is much more utilized by authors of geographical publications and editors
of cartographical materials in Italy. The areas of ancient Sarmatia are universally
called Eastern Europe, Central Europe, or East Central Europe. These expressions
are however not proper geographical names, and instead they constitute
metageographical creations formulated for ideological and political purposes. They
are more and more often contested due to the geopolitical re-orientation in Russia.
For these reasons there appears question of what is the exact geographical name for
these territories. An answer to this question seems to be possible only when the
concepts of Europe and Poland are properly defined, since these two terms are very
often used in entirely improper way. For this reason it is necessary to answer the
question as to Poland's place in Europe, by pointing to the part of Europe to which
Poland belongs. Although Polish society is characterized by a high level of
competency in the area of geographical studies, according to the questionaires and
polling conducted among the students, Poles themselves are not able to define what
Europe is and what exactly defines her territory. To formulate answers to all these
questions the author decided to utilize the classical concept of geographical region,
which seems to be acceptable from the point of view of modern neoclassical
geopolitics. It is tantamount with the ultimate rejection of the widely accepted
metageographical concepts of Europe and Poland, whose continued uncritical use
stands as an insult to that which is rational, and a negation of empirical argument.
Key words: Sarmatia, geography, meta-geography.
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ANALIZA POZIOMU ROZWOJU SPOŁECZNOEKONOMICZNEGO I POTĘGI PAŃSTW
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
Abstrakt
Niniejszy artykuł ma na celu zwrócenie uwagi na sytuację we wszystkich państwach
Europy Środkowo-Wschodniej1. Dokonano oceny względnej poziomu rozwoju
społeczno-ekonomicznego oraz oceny poziomu potęgi dwudziestu państw tego
regionu. W wymiarze społeczno-ekonomicznym najwyżej ocenia się poziom rozwoju
Słowenii, Czech, Estonii i Słowacji. Natomiast najwyższymi potęgami w Europie
Środkowo-Wschodniej są Polska i Ukraina (chociaż po ostatnich wydarzeniach
poziom ten znacznie się obniżył) oraz na znacznie niższym poziomie Rumunia i
Czechy.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, potęga, geopolityka, Europa ŚrodkowoWschodnia.
Wprowadzenie
W wyniku rozwoju i zmian sytuacji geopolitycznej w Europie2, po okresie
rozpadu świata dwubiegunowego, powstała w strefie buforowej między Wschodem
a Zachodem grupa państw, które nazywane są państwami Europy ŚrodkowoWschodniej. Państwa te budują swoją tożsamość narodową, umacniają
suwerenność, opierają się w większości o demokratyczne zasady swojego
funkcjonowania. Kierunki realizacji polityki w wymiarze regionalnym i
subregionalnym są dla wielu państw tej przestrzeni spójne, szczególnie uwypukla
się tu dążenie do członkostwa w Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckim.
Realizacja interesów państw Europy Środkowo-Wschodniej, również w ramach
Unii Europejskiej i NATO, coraz częściej wymaga wspólnych działań, zarówno
bilateralnych jak i multilateralnych. Problematyka wspólnych interesów dotyczy nie
Europa Środkowo-Wschodnia jest regionem posiadającym pewne cechy wspólne. Jak w żadnej innej
części Europy następowały tu w przeszłości historycznej zmiany granic państwowych i terytoriów.
Obszar należał do strefy wpływów Rosji, Austrii, Niemiec i Turcji. Narody tego regionu były w
swojej przeszłości historycznej przez dłuższy lub krótszy okres pozbawione państwowości,
[w:] J. Bański, Polska i Europa Środkowo-Wschodnia w koncepcjach podziału Europy,
http://globus.igipz.pan.pl/zpz/banski/PDF/29_Polska_w_Europie.pdf
2
Europa, jak każdy duży region na świecie, jest plątaniną konwencjonalnych i niekonwencjonalnych
granic geograficznych, historycznych, politycznych, gospodarczych, etnicznych, kulturowych i
religijnych.
1
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tylko kwestii politycznych i militarnych, ale również ekonomicznych, kulturowych,
społecznych oraz ekologicznych.
Takie państwa jak Polska, Estonia, Łotwa, Litwa, Słowacja, Rumunia i Bułgaria,
stanowiąc część Europy Środkowo-Wschodniej, stanowią jednocześnie wschodnie
rubieże NATO i Unii Europejskiej. W tej przestrzeni jak również w jej najbliższym
otoczeniu dochodzi do ciągłych dynamicznych zmian3, stąd bez wątpienia
przestrzeń ta ma strategiczne znaczenie i stąd cały region jest traktowany jako
region geostrategiczny4. W dalszy ciągu położenie państw Europy ŚrodkowoWschodniej określane jest jako: „strefa ryzyka”, „bliska zagranica”, „szara strefa”,
buforowe, graniczne, tranzytowe, komunikacyjne, pomostowe oraz osłonowoobronne, co dodatkowo podkreśla szczególnie znaczenie geostrategiczne tej
przestrzeni. Rozwój i bezpieczeństwo całej Europy Środkowo-Wschodniej ma
strategiczne znaczenie dla całej Europy i świata, a szczególne znaczenie dla
każdego państwa tego regionu. Stąd podjęta problematyka oceny poziomu rozwoju
społeczno-ekonomicznego, jak również wielkości potęgi państw omawianej
przestrzeni, co ma szczególne znaczenie w kontekście realizacji polityki
międzynarodowej oraz określenia znaczenia państw Europy Środkowo-Wschodniej
w wymiarze regionalnym i globalnym.
Celem artykułu jest prezentacja wyników analizy wieloczynnikowej
(wielozmiennej) którą przeprowadzono na gruncie porównania państw Europy
Środkowo-Wschodniej w dwóch istotnych aspektach geopolitycznych,
określających poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego oraz potęgi w wymiarze
względnym.
Pojęcie Europy Środkowo-Wschodniej
Efektem odmiennych podejść do podziałów terytorialnych Europy są liczne
regiony, często przenikające się, rzadko zaś, o wspólnych jednorodnych granicach.
Prócz Europy Wschodniej i Zachodniej, wyróżniamy Europę Północną i
Południową, Środkową, Środkowo-Wschodnią, katolicką, prawosławną, bałkańską,
skandynawską, bałtycką, śródziemnomorską, karpacką, alpejską itd.5
Przestrzeń określana mianem Europy Środkowo–Wschodniej dotyczy
geopolityki, stosunków międzynarodowych, czy rozważań na gruncie
ekonomicznym, gdzie w stosowanych regionalizacjach występują różnorodne
sytuacje determinujące różne przestrzenie określane tym mianem. Stąd nie ma też
jednego poglądu, co do zasięgu przestrzennego obszaru określanego tą nazwą.
Oczywiście na gruncie polityki i geopolityki z reguły nie ma trwałych przestrzennie
regionów do których odnosiłyby się te same nazwy, szczególnie w dłuższych
okresach trwania. Stąd obszary (ich zasięg przestrzenny) i nazewnictwo ulegają
Aneksja Krymu przez Federację Rosyjską, walki z separatystami we wschodniej części Ukrainy,
podpisanie umów stowarzyszeniowych UE z dwoma kolejnymi krajami tej przestrzeni tzn. Ukrainą i
Mołdawią, świadczą o kierunku dalszych przemian.
4
Region geostrategiczny – obszar lądowy, morski lub lądowo-morski wraz z przestrzenią powietrzną,
na którym wydarzenia polityczne, gospodarcze lub militarne maja wpływ na sytuację światową [w:]
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2009, s.117.
5
J. Bański, Polska i Europa Środkowo-Wschodnia w koncepcjach podziału Europy, IGiPZ PAN,
[w:] http://globus.igipz.pan.pl/zpz/banski/PDF/29_Polska_w_Europie.pdf
3
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częstym przemianom wynikającym ze zmienności granic, zasięgów terytorialnych
państw, dominacji, wpływów, tworzonych struktur politycznych lub innych
czynników wynikających z przyjętej metodologii badań. Jako przykład takiego
podejścia można przytoczyć raport „Reach the Central and Eastern Europe”, w
ramach którego analizie została poddana atrakcyjność inwestycyjna jedenastu
państw Europy Środkowo-Wschodniej. Wśród nich znalazły się wszystkie kraje
regiony należące do Unii Europejskiej oraz Chorwacja, która wówczas aspirowała
do UE a jej przystąpienie planowane było na lipiec 2013 roku. Tym samym, w
raporcie termin Europa Środkowo-Wschodnia odnosił się do poddanych badaniom
jedenastu krajów6.
Rys. 1. Państwa Europy Środkowo-Wschodniej (EU 11),
na podstawie raportu „Reach the Central and Eastern Europe”

Źródło: Raport „Reach the Central and Eastern Europe”, ConQuest Consulting,
http://www.oferta.conquest.pl/reach-the-cee/
Trzon omawianej przestrzeni stanowią bez wątpienia państwa grupy
wyszehradzkiej, a więc Polska, Czechy, Słowacja i Węgry zaliczane również do
państw Europy Środkowej7. W szerszym jednak ujęciu przestrzennym do Europy
Środkowo-Wschodniej zaliczane są także kraje byłej Jugosławii. Pojęcie Europa
Środkowo-Wschodnia nie odnosi do umiejscowienia na mapie Europy czterech
6
Do państw zaliczonych do Europy Środkowo-Wschodniej należą: Estonia, Łotwa, Litwa, Polska,
Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria i Słowenia oraz Chorwacja.
7
Chociaż już sam podział i wskazanie na mapie granic pomiędzy Europą Środkową (lub ŚrodkowoWschodnią) a Wschodnią nastręcza dużych trudności.
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wymienionych krajów – to także coś bardziej skomplikowanego – ustrój, historia,
kultura polityczna, doświadczenie i mentalność narodów.
Położenie państw Europy Środkowo-Wschodniej to położenie bez wątpienia
między dwoma potęgami – Niemcami i Rosją – co już samo przez się wiele
wyjaśnia8. Było ono przyczyną rozbiorów, walki o niepodległość, inkorporacji,
zapóźnienia w rozwoju gospodarczym oraz następstw tego w formie: nacjonalizmu,
mesjanizmu i kompleksów wobec Europy Zachodniej. Niemieckie „Drang nach
Osten”, czyli „parcie na wschód” przenikało się w Europie Środkowo–Wschodniej
z rosyjskim ekspansjonizmem i rozszerzaniem rewolucji. Ta część naszego
kontynentu zawsze pełniła funkcję przedmurza wartości Wschodu i Zachodu bądź
muru oddzielającego Wschód od Zachodu podczas zawirowań wojennych.
Rys. 2. Europa Środkowo-Wschodnia – ujęcie geopolityczne

Źródło: opracowanie własne
Według A. Podrazy (2004) Europa Środkowa, po I wojnie światowej, była kojarzona głównie z
państwami położonymi pomiędzy Niemcami a Rosją Radziecką. Lepszym terminem dla tego obszaru
była Europa Środkowo-Wschodnia, dlatego zaczął on wówczas stopniowo wchodzić do terminologii
politycznej.
8
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Europa Środkowo-Wschodnia to więc również przestrzeń obejmująca kraje
byłego bloku socjalistycznego. Termin ten występuje także w oficjalnych
dokumentach instytucji Wspólnoty Europejskiej, czy NATO. Dla Unii Europejskiej
były to więc kraje EU10+1 (Czechy, Polska, Słowacja, Węgry, Bułgaria, Rumunia,
Estonia, Litwa, Łotwa, Słowenia, Chorwacja)9.
Kolejna koncepcja10 zdefiniowania przestrzennego Europy ŚrodkowoWschodniej określa, że należą do niej prócz Polski, Czech, Słowacji i Węgier,
państwa nadbałtyckie (Litwa, Łotwa, Estonia), państwa dawnej Jugosławii (Serbia,
Chorwacja, Słowenia, Macedonia, Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina) oraz
Rumunia, Bułgaria i Albania. Historycznie do Europy Środkowo-Wschodniej
należą też zachodnie części Białorusi i Ukrainy. Po ewentualnym przystąpieniu do
struktur europejskich (NATO i UE) będą one prawdopodobnie chętniej włączane do
tego regionu. Obecnie są raczej traktowane jako zachodnie rubieże Europy
Wschodniej.
W celu prowadzenia dalszych rozważań i przedstawienia wyników
przeprowadzonych analiz przyjmuję więc, że rozpatrywany region określany
mianem Europa Środkowo–Wschodnia, będzie obejmował w kontekście
przestrzennym jedną z najszerszych koncepcji regionalnych, która obejmuje
następujące państwa (rys. 2):
 państwa Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry);
 państwa nadbałtyckie (Litwa, Łotwa, Estonia);
 Białoruś, Ukraina, Mołdawia;
 państwa powstałe z dawnej Jugosławii (Słowenia, Chorwacja, Bośnia i
Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia oraz Serbia i Kosowo);
 pozostałe kraje bałkańskie (Albania, Bułgaria, Rumunia).
W wielu współczesnych rozważaniach dotyczących wymiaru subregionalnego, a
prowadzonych na gruncie stosunków międzynarodowych, geopolityki, czy
geoekonomii, tak postrzegana jest w wymiarze przestrzennym Europa ŚrodkowoWschodnia.
Zauważyć to można szczególnie na gruncie ekonomicznym, gdzie wszelkie
problemy, dotyczące któregokolwiek z większych, czy mniejszych państw regionu
(Polska, Ukraina, Węgry, Czechy, Rumunia), natychmiast znajdują
odzwierciedlenie w kursach giełdowych spółek i rankingach pozostałych państw w
całym subregionie. Zdecydowana jednak większość gospodarek państwa Europy
Środkowo-Wschodniej (szczególnie EU 11) odnotowuje wzrost, dość szybka i
skutecznie podnosząc się po kryzysie finansowym z 2009 roku. Mimo tego, że rok
2012 odznaczał się niewielką stagnacją, coraz większa integracja ze światową

Obecnie EU 11, gdyż Chorwacja została oficjalnie przyjęta do Unii Europejskiej 1 lipca 2013 roku.
Inne koncepcje zaliczają również do tej przestrzeni ponadto również pozostałe państwa byłej
Jugosławii oraz Albanię. Dlatego też trudno o jednolity i powszechnie akceptowany podział
regionalny i zasięg terytorialny Europy Środkowo-Wschodniej.
10
J. Bański, Polska i Europa Środkowo-Wschodnia w koncepcjach podziału Europy, IGiPZ PAN,
[w:] http://globus.igipz.pan.pl/zpz/banski/PDF/29_Polska_w_Europie.pdf
9
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gospodarką stanowi obiecującą, długoterminową prognozę w kontekście rozwoju
ekonomicznego regionu11.
Oczywiście, łatwo zauważyć, że niemal wszystkie państwa tak postrzeganego
subregionu to kraje wpływów byłego bloku radzieckiego, które znajdowały się w
okresie zimnej wojny w strefie buforowej tego państwa. Niektóre kraje zostały
anektowane i tworzyły terytorium byłego ZSRR a niektóre państwa o ograniczonej
suwerenności znalazły się pod dominacją sowiecką. Po rozpadzie układu
dwubiegunowego sytuacja geopolityczna w tej części Europy zmieniła się
diametralnie, przy czym wiele nowopowstałych państw ciągle jeszcze boryka się z
wieloma problemami rozwoju i bezpieczeństwa, a sytuacja w tych krajach nie jest
w pełni ani politycznie, ani ekonomicznie ukształtowana.
Zmiany geopolityczne dotyczące regionu środkowo-wschodnioeuropejskiego
były w ostatnich ponad 20 latach największe na świecie, powodując
zainteresowanie wszystkich graczy globalnych tą przestrzenią, stąd uznaje się
powszechnie ten obszar za region geostrategiczny. Pomijając graczy tradycyjnie
zainteresowanych tą przestrzenią, w kontekście budowania czy odbudowywania
swoich stref wpływów, daje się również zauważyć rosnące zainteresowanie Europą
Środkowo-Wschodnią12 przez Chiny. Dobre prognozy wzrostu dla państw
omawianego regionu oraz spowolnienie gospodarcze w największych krajach
Europy Zachodniej powodują, że dotąd słabo zauważalny region staje się dla
inwestorów z Państwa Środka atrakcyjnym celem13.
Ogólnie należy jednak stwierdzić, że brakuje analiz kompleksowo
prezentujących sytuację w poszczególnych państwach tego regionu, stąd pojawiła
się potrzeba uzupełnienia tej wiedzy również na gruncie geopolitycznym poprzez
przeprowadzenia badań i prezentację wyników, co stara się przedstawić autor w
niniejszym artykule.
Rozwój społeczno-ekonomiczny państw Europy Środkowo-Wschodniej
W literaturze ekonomicznej i społecznej oraz w języku potocznym bardzo często
operuje się terminem rozwój. Pojęcie rozwoju opiera się na gruncie takich kategorii
przedmiotowych, jak zmiana i struktura. Rozwój jest pewnym ciągiem zmian
Patrz raport „Reach the Central and Eastern Europe”, ConQuest Consulting, s. 7.
http://www.oferta.conquest.pl/reach-the-cee/
12
W latach 2004-2010 kapitał inwestycyjny w Europie Środkowo-Wschodniej wzrósł 18 razy i sięgnął
ponad 820 mln dolarów. W tym samym czasie wartość światowych inwestycji była zaledwie 7 razy
większa.
13
Z prośbą, aby Polska odegrała rolę lidera w realizacji programu współpracy zwróciła się delegacja
chińska w czasie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. W trakcie spotkania z
przedstawicielami przedsiębiorców i chińskich władz zostało skierowane do prezydenta wyraźne
oczekiwanie, że to Polska będzie koordynatorem i liderem 12-punktowego planu premiera Wen Jiabao
- informuje Olgierd Dziekoński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta. 12-punktowy program
współpracy chińskiej z regionem zakłada m.in. postanowienie o uruchomieniu linii kredytowej o
wartości 10 mld zł, częściowo finansowanej przez Chińczyków, na wspieranie innowacyjności i
tworzenie nowych technologii. To właśnie tym obszarem miałaby zająć się Polska. Wymiana
handlowa między Chinami a państwami regionu rośnie średnio 30 proc. rocznie. W 2010 roku jej
wartość przekroczyła 41 mld dolarów. Program współpracy chińsko-środkowoeuropejskiej zakłada, że
wymiana handlowa w ciągu najbliższych 5 lat ma się podwoić i wzrosnąć do poziomu 100 mld euro.
11
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ukierunkowanych i nieodwracalnych dokonujących się w strukturze obiektów
złożonych, tj. systemów. Ciąg zmian składających się na rozwój ma generalnie
charakter długotrwały i składa się z faz, stadiów i etapów. Czasokres tych zmian,
jak i podział na poszczególne fazy ma charakter zróżnicowany i zależy od rodzajów
systemów. Jest on inny w zmianach świata przyrody nieożywionej, ożywionej i
społeczeństwa (państwa). Rozwój charakteryzuje się zawsze określonym
kierunkiem zmian. Zmiany te dotyczą aspektu ilościowego, a więc wzrostu lub
zmniejszania się pewnych cech obiektu, jak też aspektu jakościowego, tj.
powstawania nowych własności obiektu.
Rozwój społeczno-gospodarczy (społeczno-ekonomiczny), to proces
pozytywnych zmian ilościowo-jakościowych, dzięki którym w sferze wszelkiej
działalności gospodarczej, kulturowej i społecznej oraz stosunków społecznoprodukcyjnych i polityczno-ustrojowych zwiększają się i udoskonalają istniejące
zjawiska a także powstają i rozwijają się nowe zjawiska. Zmiany te zachodzą w
ujęciu czasowym i przestrzennym. Rozwój możemy także rozpatrywać w ujęciu
opisowym i wartościującym oraz jakościowym i ilościowym. Jakościowy aspekt
rozwoju dotyczy przekształceń struktur społeczno-gospodarczych, w wyniku
których nabierają one nowych cech i własności. Natomiast ilościowy aspekt
rozwoju obejmuje pojęcie wzrostu gospodarczego, a więc powiększania rozmiarów
produkcji dóbr i usług, dochodu narodowego itp.
Badania rozwoju gospodarczego dotyczą ukierunkowanych i nieodwracalnych
zmian struktury społeczeństwa i systemów społeczno-gospodarczych. Badania te
obejmują ujęcia całościowe (odnoszące się do zmian własności globalnych
systemów społecznych) oraz częściowe (dotyczące poszczególnych składników
systemu społeczno-gospodarczego).
Mierniki rozwoju gospodarczego określane są najczęściej w następujących
kategoriach: społeczne; ekonomiczne; gospodarcze; demograficzne oraz
uwzględniające jakość życia. Stąd na przykład sytuację demograficzną i społeczną
określają m.in. następujące mierniki: gęstości zaludnienia; odsetek ludności
miejskiej i wiejskiej; wskaźniki ruchu naturalnego; wskaźniki migracji; wskaźniki
skolaryzacji; ludność według głównych źródeł utrzymania; struktura pracujących;
stopa bezrobocia; bezrobotni według płci, wieku, wykształcenia, czasu
pozostawania bez pracy; przeciętne dochody ludności; wyposażenie mieszkań w
urządzenia wod.-kan. i gaz oraz lekarze i łóżka w szpitalach.
Z kolei rozwój gospodarczy i pozycja danego państwa w gospodarce światowej
zależy głównie od: wielkości jego obszaru; jakości środowiska geograficznego i
jego zasobów naturalnych; możliwości finansowych i naukowo-technicznych;
wykwalifikowanej kadry; organizacji gospodarki. Ponadto wyróżnia się także
bardziej dokładne wskaźniki: strukturę zatrudnienia ludności; ilość
wyprodukowanej energii na 1 mieszkańca w kWh; udział danego kraju w
międzynarodowym handlu; liczba samochodów, telefonów, odbiorników
telewizyjnych czy komputerów na 1000 mieszkańców; poziom wykształcenia
społeczeństwa (procentowy udział ludności z wykształceniem wyższym i średnim).
W kontekście tych ogólnych wskazówek należało zastanowić się nad doborem
wskaźników do przeprowadzenia analizy poziomu rozwoju społecznoekonomicznego państw regionu. Ponieważ jak widać ocenie ma podlegać rozwój
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społeczny i ekonomiczny, to należało poszukiwać wskaźników w ramach tych
dwóch kategorii. Już samo to wskazuje, że powinno się wybrać co najmniej kilka
wskaźników, gdyż trudno byłoby dobrać tylko jeden reprezentatywny dla rozwoju
społecznego i rozwoju ekonomicznego, gdyż są to dość zróżnicowane kategorie w
których badamy rozwój państwa. Kolejną kwestią będzie przyjęcie metody
niezbędnej do przeprowadzenia analizy i tu również widać, że będzie to analiza
wielozmienna (wieloczynnikowa). Istnieje tu wiele możliwości doboru konkretnej
techniki badań ale najkorzystniejsze wydaje się zastosowanie metody rangowowagowej, która została tu przyjęta.
Do wykonania analizy autor przyjął następujące wskaźniki oraz wagi dla nich:
1. Liczba łóżek w szpitalach na 1000 mieszkańców (waga 0,05);
2. Wskaźnik rozwoju społecznego HDI (waga 0,15);
3. Produkt krajowy brutto PPP na mieszkańca w $ (waga 0,25);
4. Śmiertelność niemowląt (liczba zgonów niemowląt na 1000 urodzeń
żywych) – destymulanta, którą należało przekształcić na stymulantę, (waga
0,05);
5. Zużycie energii elektrycznej na mieszkańca w kWh (waga 0,25);
6. Wartość eksportu na mieszkańca w $ (waga 0,10);
7. Gęstość sieci dróg utwardzonych w km/100 km2 (waga 0,10);
8. Liczba lotnisk, o drodze startowej powyżej 0,9 km na 10 000 km2
powierzchni terytorium (waga 0,05).
Na podstawie przyjętej metody rangowo-wagowej obliczona została dla każdego
państwa Europy Środkowo-Wschodniej wartość syntetyczna, którą można
traktować jako poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego w wymiarze względnym
(załącznik 1). Obliczenie wartości przedstawiającej poziom rozwoju społecznoekonomicznego dla każdego państwa wykonano na podstawie wzorów:
i=n
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i=1

gdzie: Ri - rangi obliczone ze wzoru [2]:
Ri =
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Limax

[2]

w tym: Limax - największa wartość „i”-tego wskaźnika ze zbioru wszystkich
państw przyjętych do oceny; Lik - wartość wskaźnika „i”-tego dla danego państwa.
Jak widać ze wzoru [1], zastosowano tu również system wag (Wi), czyli wartości
różnicujących wskaźniki, tzw. „ważkość”, przyjęte do oceny poziomu rozwoju
społeczno-ekonomicznego. Konieczność zastosowania wag wynika z tego, że
praktycznie niemożliwym jest dobrania wskaźników, których istotność (ważkość)
byłaby identyczna. Przydział wag dla poszczególnych wskaźników dokonany został
przez zastosowanie metody eksperckiej. Obliczenia względnych wartości poziomu
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rozwoju społeczno-ekonomicznego metodą rangowo-wagową dla poszczególnych
państw Europy Środkowo-Wschodniej przedstawiono w załączniku 1.
Wyniki końcowe w formie graficznej przedstawiono natomiast na wykresie 1.
Wykres 1. Wskaźniki poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego państw Europy
Środkowo-Wschodniej w wymiarze względnym, stan na rok 2013

Źródło: opracowanie własne
Jak widać z przedstawionego powyżej wykresu na najwyższym poziomie
rozwoju społeczno-ekonomicznego są następujące państwa: Słowenia (0,950),
Czechy (0,935), natomiast wysoki poziom to: Estonia (0,767), Słowacja (0,765),
następnie Litwa (0,652), Polska (0,651) i Węgry (0,642). Najniższy poziom
rozwoju jest natomiast w Mołdawii (0,267), Albanii (0,313) i Kosowie (0,357).
Sytuacja w regionie jest natomiast bardzo dynamiczna i z racji tego, że w
większości występują tu państwa małe, które z gruntu rzeczy są bardziej podatne na
wszelkie zawirowania i destabilizację, szczególnie w wymiarze ekonomicznym,
należałoby badania prowadzić w sposób niemal ciągły, aby wiernie odzwierciedlić
sytuację społeczno-ekonomiczną. Problemem jest również sytuacja polityczna na
Ukrainie14, gdyż tu waga zdarzeń jest na tyle poważna, że również następuje
destabilizacja w sferze społeczno-ekonomicznej i prezentowane wyniki z danymi z

14
Aneksja Krymu przez Federację Rosyjską, separatyzm we wschodnich i południowych obwodach
Ukrainy, brak płynności finansowej państwa i gwałtownie rosnące zadłużenie to okoliczności, które
wpływają również na sytuacje w wymiarze społeczno-ekonomicznym państwa.
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roku 2013, nie przystają do sytuacji bieżącej. Stąd i w tym przypadku nie są to
wartości adekwatne do roku 2014.
Warto również zauważyć, że wyższy poziom rozwoju społecznoekonomicznego są w stanie szybciej osiągnąć państwa małe (Słowenia, Estonia),
niż państwa średnie takie jak Polska, stąd nasz niższy poziom rozwoju wynikający z
odniesienia do znacznie większej liczby ludności i znacznie większego terytorium
naszego kraju, w porównaniu z wymienionymi państwami.
Potęga państw Europy Środkowo-Wschodniej
Istotnym, a w paradygmacie realistycznym najistotniejszym, atrybutem
znaczenia (pozycji) państwa w środowisku międzynarodowym jest jego potęga.
Od potęgi państwa zależy wprost jego miejsce w hierarchii aktorów sceny
międzynarodowej (G7/8, G20) a dążność do maksymalizacji potęgi traktuje się jako
immanentną właściwość jednostek politycznych – państw (ośrodków siły). Stąd
zagadnienie potęgi państw, pomiaru potęgi (siły, mocy, potencjału) należy do
zagadnień pierwszoplanowych geopolityki i geostrategii. Należy zaznaczyć, że
problematyka pomiaru potęgi państwa podejmowana była wielokrotnie przez różne
gremia badawcze na całym świecie, skutkiem tego istnieje 28 znaczących modeli
teoretycznych służących do pomiaru potęgi.15 Z uwagi na jednak dość złożoną
Modele te zawierają różnorodne wskaźniki, według których określana jest potęga. Według
przeprowadzonej analizy wskaźników zastosowanych we wspomnianych 28 modelach, określona
została ich powtarzalność wskazująca na preferencje, którymi kierowali się wszyscy badacze potęgi.
Wyniki tej analizy są następujące (w nawiasie podano liczbę modeli w których ujęto dany wskaźnik):
1) ludność (23); 2) kierowanie/przywództwo (19); 3) zasoby naturalne (17); 4) cechy narodowe (16);
5) położenie geograficzne (16); 6) siła militarna (15); 7) wielkość terytorium państwa (13); 8) nauka i
technologia (13); 9) typ państwa (13); 10) integralność narodowa/spójność (12); 11) relacje
dyplomatyczne (11); 12) finanse/zasoby (11); 13) produkcja przemysłowa (9); 14) wzrost
ekonomiczny (7); 15) ideologia (7); 16) handel międzynarodowy (7); 17) żywność/produkcja (7); 18)
pozycja strategiczna/partnerstwo (7); 19) stabilność polityczna (7); 20) granice i sąsiedztwo (6); 21)
ukształtowanie/topografia (6); 22) klimat (6); 23) wartość PKB (6); 24) media (5); 25)
homogeniczność etniczna (3); 26) transport (3); 27) zdolności (możliwości) strategiczne (3). Jak widać
z przytoczonych wyżej informacji dla określenia potęgi wykorzystywane są wskaźniki zarówno
wymierne (liczba ludności, wielkość terytorium, produkcja przemysłowa, wartość PKB itd.), jak i
trudno mierzalne (kierowanie/przywództwo, cechy narodowe, pozycja państwa itp.) stąd przy
zastosowaniu, szczególnie tych drugich napotyka się na wiele problemów metodologicznych. Patrz M.
R. Hafeznia i in., Presentation a New Model to Measure National Power of the Countries, Journal of
Applied Sciences 8(2) 2008, Asian Network for Scientific Information, s. 230-240, [w:]
http://scialert.net/fulltext/?doi=jas.2008.230.240 . Na podstawie przeprowadzonych badań określanie
potęgi państw można potraktować jako sumę wartości czynników (rang) określonych na podstawie
wielu wskaźników, stąd NP = EC+PL+CL+SC+MI+TR+ST+TN+AS, gdzie: NP – wskaźnik ogólny
potęgi; EC – czynnik (ranga) ekonomiczny; PL – czynnik (ranga) polityczny; CL – czynnik
kulturowy; SC – czynnik społeczny; MI – czynnik militarny; TR – czynnik terytorialny; ST – czynnik
naukowo-technologiczny; TN – czynnik transnarodowy; AS – czynnik astro-kosmiczny. Poszczególne
wartości dla każdego czynnika określane są na podstawie wielu wskaźników, od 3 do 12, a ogólna ich
liczba wynosi 87. Dla przykładu czynnik naukowo-technologiczny określany jest z 12-tu wskaźników,
ekonomiczny z 11-tu wskaźników, kulturowy z 12 - tu wskaźników, a astro-kosmiczny z trzech
wskaźników. Na podstawie przyjętej metodologii otrzymano następujące wartości punktów dla państw
stanowiących pierwszą dziesiątkę potęg: 1) USA (882 punkty), 2) Chiny (462), 3) Rosja (458), 4)
Wielka Brytania (440), 5) Japonia (424), 6) Niemcy (402), 7) Francja (391), 8) Kanada (365), 9)
Australia (324) i 10) Hiszpania (319).
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metodologię określania potęgi w wielu różnych modelach, autor przyjął własną
metodę rangowo-wagową, stosując ją dla przyjętej oceny państw Europy
Środkowo-Wschodniej. Do przeprowadzenia oceny potęgi przyjętych zostało osiem
wskaźników, które są reprezentatywne dla różnych wymiarów potęgi:
przestrzennego, demograficznego, ekonomicznego i militarnego.
Zastosowano następujące wskaźniki do oceny potęgi:
1. Powierzchnia terytorium w tys. km2 (waga 0,10);
2. Liczba ludności, według poziomu rozwoju HDI x liczba mieszkańców w
mln (waga 0,15);
3. Produkt krajowy brutto ogółem, według siły nabywczej w mln $ (0,25);
4. Produkcja energii elektrycznej ogółem w mln kWh (waga 0,05);
5. Wartość eksportu ogółem w mln $ (waga 0,10);
6. Stan osobowy sił zbrojnych w tys. (waga 0,05);
7. Wielkość budżetu obronnego ogółem w mln $ (waga 0,20);
8. Liczba czołgów MBT (waga 0,10).
Na podstawie przyjętej metody rangowo-wagowej, obliczona została dla każdego
państwa Europy Środkowo-Wschodniej wartość syntetyczna potęgi, którą można
traktować jako potęgę łączną: przestrzenno-demograficzno-ekonomiczno-militarną,
a więc jest to potęga w wymiarze ogólnym (załącznik 2). Obliczenie wartości
potęgi dla każdego państwa wykonano na podstawie wzorów:
i=n
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w tym: Limax - największa wartość „i”-tego wskaźnika ze zbioru wszystkich państw
przyjętych do oceny; Lik - wartość wskaźnika „i”-tego dla danego państwa.
Jak widać we wzorze [3] zastosowano tu również system wag (Wi), czyli
wartości różnicujących „ważkość” wskaźników przyjętych do oceny potęgi.
Konieczność zastosowania wag wynika z tego, że praktycznie niemożliwym jest
dobrania wskaźników, których istotność (ważkość) byłaby identyczna. Przydział
wag dla poszczególnych wskaźników dokonany został przez zastosowanie metody
eksperckiej. Obliczenia względnych wartości potęg metodą rangowo-wagową dla
poszczególnych państw Europy Środkowo-Wschodniej przedstawiono w załączniku
2. Natomiast otrzymane wyniki końcowe – potęgi względne w wymiarze ogólnym,
prezentowane są w postaci graficznej na wykresie 2.
Na podstawie otrzymanych wyników (wykres 2) widać, że Polska posiada
najwyższą wartość potęgi (wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej)
określonej w wymiarze względnym (tylko spośród grupy państw przyjętej do
oceny), osiągając wartość 0,855. Kolejnym państwem w dokonanej hierarchii jest
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Ukraina (0,709)16 oraz Rumunia (0,336) i Czechy 0,300. Największą grupę wśród
państw Europy Środkowo-Wschodniej stanowią kraje o najniższej potędze, aż
czternaście państw w najniższej klasie, na ogólną liczbę dwudziestu poddanych
ocenie. Świadczy to dobitnie, iż państwa Europy Środkowo-Wschodniej to przede
wszystkim państwa małe o niskim potencjale ekonomicznym i bardzo niskiej
potędze w wymiarze ogólnym. Łącznie jednak wartość potęgi ogólnej wszystkich
państw dla całej Europy Środkowo-Wschodniej jest porównywalna z potęgą
Niemiec, a nawet z potęgą Federacji Rosyjskiej, co pozwala traktować łącznie ten
region jako istotnego gracza na arenie europejskiej.
Wykres 2. Ocena potęgi ogólnej państw Europy Środkowo-Wschodniej
w wymiarze względnym

Źródło: opracowanie własne
Znaczenie strategiczne regionu środkowo-wschodnioeuropejskiego wskazuje na
jego ważność również w wymiarze globalnym, stąd stanowi ta przestrzeń region
geostrategiczny (tu doszło do wybuchu I i II wojny światowej oraz styku między
dwoma blokami w okresie „zimnej wojny”, przy czym dla ówczesnego Związku
Sowieckiego była to strefa buforowa i obszar potencjalnej konfrontacji z
Zachodem). W kontekście pytania: Czy Polska mogłaby pełnić rolę lidera w
regionie środkowo-wschodnioeuropejskim, odpowiedź może być twierdząca, gdyż
świadczą o tym przedstawione atrybuty naszego kraju wyrażone zarówno w
Wartość potęgi odniesiona jest do roku 2013, w stosunku do sytuacji bieżącej wartość ta na pewno
uległa zmniejszeniu o szacunkowo przyjmując 1/3, a więc wynosiłaby poniżej 0,5.
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wartości potęgi, jak i poziomie rozwoju społeczno-ekonomicznego. Pytanie czy
pełni taką rolę nie jest już do końca tak oczywiste i składa się na to znacznie więcej
czynników (realizacja polityka zagranicznej, dyplomacja, przyzwolenie głównych
graczy globalnych, regionalnych i stosunki z państwami tego regionu oraz ich punkt
widzenia itd.). Tu odpowiedź twierdząca dotyczyłaby raczej wymiaru
symbolicznego. Należy zauważyć, że w regionalnym wymiarze finansowym
państwa tego regionu traktowane są jako pewna odrębna całość, szczególnie jeżeli
chodzi o zasadniczy człon tzn. państwa EU 11, natomiast w całości region ma
również duże znaczenie w wymiarze globalnym, stąd wszelkie zawirowania
dotyczące któregokolwiek z państw Europy Środkowo-Wschodniej, natychmiast
odbijają się na poziomie wyceny akcji, walut i aktywów wszystkich państw z
Polską włącznie. Niestety najczęściej nie dostrzega się różnic w polityce
monetarnej poszczególnych państw oraz kondycji ich banków (systemów
finansowych).
W tym wypadku nie sposób nie dostrzec, że w regionie środkowowschodnioeuropejskim Polska powinna być jak najbardziej aktywna w realizowanej
polityce międzynarodowej i geoekonomii w kontekście spraw, które są tu
rozgrywane również przez innych graczy regionalnych i globalnych. W przeciwnej
sytuacji będziemy skazani na pozycję biernego gracza, który jest podatny na ciągłe
manipulowanie i zbytnio ulega wpływowi niekorzystnego rozwoju sytuacji w
bezpośrednim otoczeniu oraz niezdolnego do kreowania swoich poglądów,
priorytetów politycznych, interesów w regionie. Oczywiście nie ma to nic
wspólnego z byciem mocarstwem17, gdyż z punktu widzenia geopolityki Polska nie
jest mocarstwem ani sektorowym ani regionalnym, ani w ciągu najbliższego okresu
nie uzyska tego statusu. Odsyłam tutaj do artykułu dr. Tomasz Klina pt. „Czy
Polska może być mocarstwem?”, zamieszczonego w książce pod red. R. Beckera i
J. Marszałek-Kawy pt. Teorie i casusy globalizacji (Wydawnictwo Adam
Marszałek, Toruń 2006).
Zakończenie
Termin Europa Środkowo-Wschodnia w niniejszym artykule dla potrzeb
przeprowadzenia badań odnosi się do dwudziestu państw. Z grupy tych państw już
11 należy do Unii Europejskiej, stąd zapewne będzie to kierunek dla pozostałych
Mocarstwem jest taki ośrodek siły (upraszczając: państwo lub zgrupowanie państw), które jest
zdolne do narzucenia swojej woli politycznej w środowisku międzynarodowym, projekcji siły na
zewnątrz oraz zdolne do skutecznego utrzymywania i poszerzania swojej przestrzeni, rozumianej nie
tylko w kategoriach terytorialnych. Kluczowym kryterium jest więc kategoria nacisku, możliwości
wywarcia skutecznej presji. Poprzez kontrolę przestrzeni rozumiemy nie tylko obszar będący we
własnym posiadaniu (w kategoriach formalno-prawnych), ale także rozszerzania swoich wpływów w
taki sposób, aby przez to zdobywać kontrolę nad terytorium, niekoniecznie drogą fizycznego podboju.
Obecnie bardzo skutecznymi formami poszerzania przestrzeni politycznej jest np. kontrola sieci
dystrybucji energii. Bardzo ważne znaczenie ma tzw. miękka siła (dyplomacja, ekspansja kulturalna,
technologiczno-naukowa). W teorii stosunków międzynarodowych mamy oczywiście do czynienia z
szeregiem typologii mocarstw, gdzie wyróżnia się przede wszystkim takie kategorie jak mocarstwo
globalne (uniwersalne), mocarstwa regionalne i tzw. mocarstwa sektorowe, dominujące w jednym,
dwóch sektorach, jak np. gospodarka, nauka i technologie (tutaj dobrym przykładem jest Japonia) czy
potencjał militarny (np. Izrael).
17
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krajów regionu, chociaż dzisiaj w odniesieniu do taka państwa jak Białoruś wydaje
się to dość odległą perspektywą z uwagi na całkowite złączenie polityczne i
ekonomiczne z Federacją Rosyjską. Postęp dość nieoczekiwanie w tym względzie
nastąpił w odniesieniu do Ukrainy i Mołdawii, z którymi to państwami unia
podpisała umowy stowarzyszeniowe, co daje jakieś szanse tym państwom w
przyszłości. Podobna sytuacja występuje wśród państw bałkańskich.
W kontekście gospodarczym, pomimo ogólnie dość korzystnej sytuacji w
Europie, sytuacja geopolityczna mocno się skomplikowała na Ukrainie w
kontaktach z Federacją Rosyjską, jak również Rosji z Unią Europejską i NATO w
także z Polską. Tym bardziej w kontekście regionalnym, konieczność zapewnienia
państwom i obywatelom stałego bezpieczeństwa ekonomicznego oraz warunków
trwałego rozwoju nadal należy do ważnych wyzwań w wielu krajach Europy
Środkowo-Wschodniej, w tym również w Polsce. W okresie niedawnego kryzysu
zaufanie inwestycyjne Europy Środkowo-Wschodniej niemal że dorównywało
Europie Zachodniej. Rating kredytowy dla Polski, Czech, Słowacji i Estonii jest
wyższy niż niektórych państw zachodnioeuropejskich, jednak sytuacja taka może
się bardzo szybko załamać. Kształt polityki UE jest coraz bardziej zależny od woli
najsilniejszych jej członków, utrwala się koncepcja dwóch a nawet trzech prędkości
rozwoju unii, zaś głos państw średnich i małych jest w niedostatecznym stopniu
brany pod uwagę, stąd warto podkreślić, że wszelkie wzmocnienie tego głosu ma
jak najbardziej realne uzasadnienie, stąd wynika dla Polski potencjalna rola
koordynująca i integrująca państwa małe i średnie, co zdaje się mieć coraz większe
znaczenie dla całego subregionu.
Dotychczasowe wymiary środowiska bezpieczeństwa (globalny, regionalny i
krajowy)18, należałoby uzupełnić o wymiar subregionalny w odniesieniu do Europy
Środkowo-Wschodniej, co w naszej sytuacji ma duże znaczenie, gdyż położenie
geopolityczne Polski decyduje o konieczności eksponowania również tego wymiaru
w realizacji polityki zagranicznej, w tym szczególnie w kontekście szeroko
rozumianego bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.
Uogólniając, można postawić tezę wynikającą z analizy potęgi państw Europy
Środkowo-Wschodniej na podstawie której widać wyraźnie, że Polska posiadając
najwyższą wartość względną potęgi (spośród państw subregionu), powinna w
większym stopniu kreować aktywną politykę na arenie międzynarodowej w
odniesieniu do kwestii politycznych, ekonomicznych, społecznych, kulturowych,
ekologicznych i bezpieczeństwa militarnego tego subregionu. Polityka zagraniczna
naszego państwa powinna być realizowana w odniesieniu do tej przestrzeni
znacznie bardziej skutecznie w kontekście realizacji wspólnych celów i interesów
państw dla dobra rozwoju i bezpieczeństwa całej Europy Środkowo-Wschodniej, co
leży oczywiście i w naszym żywotnym interesie.

Patrz: Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego – główne wnioski i rekomendacje dla
Polski, Wyd. BBN, Warszawa 2012, s. 6.
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SUMMARY
Analyses of the Level of Social-Economic Development and Power of the
Central-Eastern Europe’s States
The article underlines importance of analyzing of the situation in all the
countries of Central and Eastern Europe. The author assessed the relative level of
socio-economic development and the evaluation of the level of power of the twenty
countries in the region. In terms of socio-economic highest level of development
received Slovenia, the Czech Republic, Estonia and Slovakia. In contrast, the
highest powers in Central and Eastern Europe are Poland and Ukraine (although
recent events, this level was significantly lowered) and at a much lower level of
Romania and the Czech Republic.
Key words: security, power, geopolitics, Central-Eastern Europe.
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Załącznik 1. (oprac. własne)
MATRYCA OCENY ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO PAŃSTW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

Lp.

1

2

3

4

5

Państwo

ALBANIA

BIAŁORUŚ

BOŚNIA I HERCEGOW.

BUŁGARIA

CHORWACJA

Liczba łóżek w
szpitalach na
1000 mieszkańców

Wskaźnik rozwoju społecznego HDI

Produkt krajowy brutto PPP
na mieszkańca w $

Śmiertelność
niemowląt (liczba
zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych)

Zużycie energii elektrycznej
na mieszkańca w kWh

Wartość eksportu na
mieszkańca w
$

Gęstość sieci
dróg utwardzonych w km/100
2
km

Liczba lotnisk powyżej
0,9 km na
2
10 000 km

ranga

ranga

ranga

ranga/stymulanty

ranga

ranga

ranga

ranga

waga

waga

waga

waga

waga

waga

waga

waga

wartość

wartość

wartość

wartość

wartość

wartość

wartość

wartość

2,40

0,749

8 200

14,40

1 546

406

24,4

1,4

0,216

0,840

0,299

0,111

0,233

0,027

0,127

0,438

0,05

0,15

0,25

0,05

0,25

0,10

0,10

0,05

0,011

0,126

0,075

0,006

0,058

0,003

0,013

0,022

11,10

0,793

16 100

3,40

3 303

4 378

36,0

1,3

1,000

0,889

0,588

0,471

0,498

0,288

0,187

0,406

0,05

0,15

0,25

0,05

0,25

0,10

0,10

0,05

0,050

0,133

0,147

0,024

0,125

0,029

0,019

0,020

3,50

0,735

8 300

5,00

3 260

1 469

37,9

1,0

0,315

0,824

0,303

0,320

0,492

0,097

0,197

0,313

0,05

0,15

0,25

0,05

0,25

0,10

0,10

0,05

0,016

0,124

0,076

0,016

0,123

0,010

0,020

0,016

6,50

0,782

14 400

7,80

4 399

4 029

17,4

2,8

0,586

0,877

0,526

0,205

0,664

0,265

0,090

0,875

0,05

0,15

0,25

0,05

0,25

0,10

0,10

0,05

0,029

0,132

0,131

0,010

0,166

0,027

0,009

0,044

6,00

0,805

17 800

4,70

3 736

2 765

52,0

2,5

0,541

0,902

0,650

0,340

0,564

0,182

0,270

0,781
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Wskaźnik
potęgi
państwa

klasa
0,313
V
0,546
III
0,399
V
0,548
III
0,567

6

7

8

9

10

11

12

13

CZARNOGÓRA

CZECHY

ESTONIA

KOSOWO

LITWA

ŁOTWA

MACEDONIA

MOŁDAWIA

0,05

0,15

0,25

0,05

0,25

0,10

0,10

0,05

0,027

0,135

0,162

0,017

0,141

0,018

0,027

0,039

4,00

0,791

11 900

5,60

5 044

753

38,8

2,9

0,360

0,887

0,434

0,286

0,761

0,050

0,202

0,906

0,05

0,15

0,25

0,05

0,25

0,10

0,10

0,05

0,018

0,133

0,109

0,014

0,190

0,005

0,020

0,045

7,00

0,873

26 300

2,60

6 629

15 187

165,7

3,2

0,631

0,979

0,960

0,615

1,000

1,000

0,862

1,000

0,05

0,15

0,25

0,05

0,25

0,10

0,10

0,05

0,032

0,147

0,240

0,031

0,250

0,100

0,086

0,050

5,30

0,846

22 400

3,60

6 318

12 012

23,1

2,9

0,477

0,948

0,818

0,444

0,953

0,791

0,120

0,906

0,05

0,15

0,25

0,05

0,25

0,10

0,10

0,05

0,024

0,142

0,204

0,022

0,238

0,079

0,012

0,045

2,40

0,713

7 600

10,00

2 941

219

16,9

1,8

0,216

0,799

0,277

0,160

0,444

0,014

0,088

0,563

0,05

0,15

0,25

0,05

0,25

0,10

0,10

0,05

0,011

0,120

0,069

0,008

0,111

0,001

0,009

0,028

6,80

0,818

22 600

3,90

2 938

8 671

110,7

2,0

0,613

0,917

0,825

0,410

0,443

0,571

0,576

0,625

0,05

0,15

0,25

0,05

0,25

0,10

0,10

0,05

0,031

0,138

0,206

0,021

0,111

0,057

0,058

0,031

5,30

0,814

19 100

6,30

3 030

5 852

22,8

1,7

0,477

0,913

0,697

0,254

0,457

0,385

0,119

0,531

0,05

0,15

0,25

0,05

0,25

0,10

0,10

0,05

0,024

0,137

0,174

0,013

0,114

0,039

0,012

0,027

4,60

0,740

10 800

10,00

3 341

2 040

36,9

0,8

0,414

0,830

0,394

0,160

0,504

0,134

0,192

0,250

0,05

0,15

0,25

0,05

0,25

0,10

0,10

0,05

0,021

0,124

0,099

0,008

0,126

0,013

0,019

0,013

6,20

0,660

3 800

10,00

1 175

669

26,1

1,5
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III
0,535
IV
0,935
I
0,767
II
0,357
V
0,652
III
0,539
IV
0,423
IV
0,267

14

15

16

17

18

19

20

POLSKA

RUMUNIA

SERBIA

SŁOWACJA

SŁOWENIA

UKRAINA

WĘGRY

0,559

0,740

0,139

0,160

0,177

0,044

0,136

0,05

0,15

0,25

0,05

0,25

0,10

0,10

0,469
0,05

0,028

0,111

0,035

0,008

0,044

0,004

0,014

0,023

6,60

0,821

21 100

4,70

4 042

5 276

88,6

2,6

0,595

0,920

0,770

0,340

0,610

0,347

0,461

0,813

0,05

0,15

0,25

0,05

0,25

0,10

0,10

0,05

0,030

0,138

0,193

0,017

0,152

0,035

0,046

0,041

6,30

0,786

13 200

9,40

2 473

2 818

20,9

1,1

0,568

0,881

0,482

0,170

0,373

0,185

0,109

0,344

0,05

0,15

0,25

0,05

0,25

0,10

0,10

0,05

0,028

0,132

0,120

0,009

0,093

0,019

0,011

0,017

5,40

0,769

11 100

5,40

3 889

2 026

36,1

1,0

0,486

0,862

0,405

0,296

0,587

0,133

0,188

0,313

0,05

0,15

0,25

0,05

0,25

0,10

0,10

0,05

0,024

0,129

0,101

0,015

0,147

0,013

0,019

0,016

6,40

0,840

24 700

5,80

4 826

15 192

78,0

2,1

0,577

0,942

0,901

0,276

0,728

1,000

0,406

0,656

0,05

0,15

0,25

0,05

0,25

0,10

0,10

0,05

0,029

0,141

0,225

0,014

0,182

0,100

0,041

0,033

4,60

0,892

27 400

1,60

6 337

14 228

192,3

3,0

0,414

1,000

1,000

1,000

0,956

0,937

1,000

0,938

0,05

0,15

0,25

0,05

0,25

0,10

0,10

0,05

0,021

0,150

0,250

0,050

0,239

0,094

0,100

0,047

8,70

0,740

7 400

8,50

3 958

1 606

27,5

1,3

0,784

0,830

0,270

0,188

0,597

0,106

0,143

0,406

0,05

0,15

0,25

0,05

0,25

0,10

0,10

0,05

0,039

0,124

0,068

0,009

0,149

0,011

0,014

0,020

7,20

0,831

19 800

4,90

3 642

9 374

81,8

2,0

0,649

0,932

0,723

0,327

0,549

0,617

0,425

0,625

0,05

0,15

0,25

0,05

0,25

0,10

0,10

0,05

0,032

0,140

0,181

0,016

0,137

0,062

0,043

0,031

49

V
0,651
III
0,429
IV
0,464
IV
0,765
II
0,950
I
0,435
IV
0,642
III

Załącznik 2. (oprac. własne)
MATRYCA OCENY POTĘGI PAŃSTW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
Powierzchnia
terytorium
w tys. km2
Lp.

Państwo
ranga
waga

1

2

3

4

5

ALBANIA

BIAŁORUŚ

BOŚNIA I
HERCEGOW.

BUŁGARIA
CHORWACJA

wartość
28,75
0,048
0,10
0,005
207,60
0,344
0,10
0,034
51,20
0,085
0,10
0,008
110,88
0,184
0,10
0,018
56,59
0,094

Liczba ludności według
poziomu
rozwoju
HDIxliczba
mieszk. w
mln
ranga
waga
wartość
2,262
0,069
0,15
0,010
7,619
0,232
0,15
0,035
2,846
0,087
0,15
0,013
5,415
0,165
0,15
0,025
3,599
0,110

Produkt
krajowy
brutto ogółem
GDP
w mln $

Produkcja
energii elektrycznej ogółem w mln
kWh

Wartość
eksportu
ogółem w
mln $

Stan osobowy sił
zbrojnych w
tys.

Wielkość
budżetu
obronnego
ogółem
w mln $

Liczba
czołgów
MBT

ranga

ranga

ranga

ranga

ranga

ranga

waga
wartość
26 730
0,033
0,25
0,008
150 400
0,185
0,25
0,046
32 160
0,040
0,25
0,010
104 600
0,129
0,25
0,032
78 900
0,097

waga
wartość
7 481
0,038
0,05
0,002
32 820
0,166
0,05
0,008
12 930
0,065
0,05
0,003
43 390
0,219
0,05
0,011
14 240
0,072
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waga
wartość
1 226
0,006
0,10
0,001
45 170
0,223
0,10
0,022
5 687
0,028
0,10
0,003
27 900
0,138
0,10
0,014
12 360
0,061

waga
wartość
14,24
0,110
0,05
0,005
72,94
0,561
0,05
0,028
10,58
0,081
0,05
0,004
31,32
0,241
0,05
0,012
18,60
0,143

waga
wartość
393
0,025
0,20
0,005
1 805
0,116
0,20
0,023
434
0,028
0,20
0,006
1 527
0,098
0,20
0,020
1 341
0,086

waga
wartość
3
0,001
0,10
0,000
515
0,172
0,10
0,017
334
0,112
0,10
0,011
301
0,101
0,10
0,010
261
0,087

Wskaźnik
potęgi
państwa

klasa
0,036
V
0,215
IV
0,058
V
0,142
V
0,093

6

7

8

9

10

11

12

13

CZARNOGÓRA

CZECHY

ESTONIA

KOSOWO

LITWA

ŁOTWA

MACEDONIA
MOŁDAWIA

0,10
0,009
13,81
0,023
0,10
0,002
78,87
0,131
0,10
0,013
45,23
0,075
0,10
0,007
10,89
0,018
0,10
0,002
65,30
0,108
0,10
0,011
64,59
0,107
0,10
0,011
25,71
0,043
0,10
0,004
33,85

0,15
0,016
0,514
0,016
0,15
0,002
9,278
0,283
0,15
0,042
1,064
0,032
0,15
0,005
1,365
0,042
0,15
0,006
2,868
0,088
0,15
0,013
1,762
0,054
0,15
0,008
1,548
0,047
0,15
0,007
2,365

0,25
0,024
7 429
0,009
0,25
0,002
285 600
0,351
0,25
0,088
29 940
0,037
0,25
0,009
14 110
0,017
0,25
0,004
67 430
0,083
0,25
0,021
38 870
0,048
0,25
0,012
22 570
0,028
0,25
0,007
13 250

0,05
0,004
3 945
0,020
0,05
0,001
87 570
0,442
0,05
0,022
12 190
0,062
0,05
0,003
5 847
0,030
0,05
0,001
12 290
0,062
0,05
0,003
6 412
0,032
0,05
0,002
5 676
0,029
0,05
0,001
932
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0,10
0,006
489
0,002
0,10
0,000
161 400
0,798
0,10
0,080
15 110
0,075
0,10
0,007
408
0,002
0,10
0,000
30 400
0,150
0,10
0,015
12 670
0,063
0,10
0,006
4 267
0,021
0,10
0,002
2 399

0,05
0,007
2,98
0,023
0,05
0,001
25,42
0,196
0,05
0,010
5,75
0,044
0,05
0,002
2,50
0,019
0,05
0,001
10,64
0,082
0,05
0,004
4,60
0,035
0,05
0,002
8,00
0,062
0,05
0,003
5,35

0,20
0,017
139
0,009
0,20
0,002
3 084
0,198
0,20
0,040
599
0,039
0,20
0,008
127
0,008
0,20
0,002
654
0,042
0,20
0,008
358
0,023
0,20
0,005
311
0,020
0,20
0,004
40

0,10
0,009
0
0,000
0,10
0,000
154
0,052
0,10
0,005
0
0,000
0,10
0,000
0
0,000
0,10
0,000
0
0,000
0,10
0,000
3
0,001
0,10
0,000
31
0,010
0,10
0,001
0

V
0,011
V
0,300
IV
0,042
V
0,017
V
0,075
V
0,045
V
0,030
V
0,024

14

15

16

17

18

19

20

POLSKA

RUMUNIA

SERBIA

SŁOWACJA

SŁOWENIA

UKRAINA

WĘGRY

0,056
0,10
0,006
312,68
0,518
0,10
0,052
238,39
0,395
0,10
0,039
77,47
0,128
0,10
0,013
49,04
0,081
0,10
0,008
20,27
0,034
0,10
0,003
603,55
1,000
0,10
0,100
93,03
0,154
0,10
0,015

0,072
0,15
0,011
31,482
0,961
0,15
0,144
17,080
0,521
0,15
0,078
5,544
0,169
0,15
0,025
4,573
0,140
0,15
0,021
1,774
0,054
0,15
0,008
32,776
1,000
0,15
0,150
8,243
0,251
0,15
0,038

0,016
0,25
0,004
814 000
1,000
0,25
0,250
280 700
0,345
0,25
0,086
80 470
0,099
0,25
0,025
133 400
0,164
0,25
0,041
56 500
0,069
0,25
0,017
337 400
0,414
0,25
0,104
196 600
0,242
0,25
0,060

0,005
0,05
0,000
153 400
0,774
0,05
0,039
60 390
0,305
0,05
0,015
37 650
0,190
0,05
0,010
24 390
0,123
0,05
0,006
15 170
0,077
0,05
0,004
198 100
1,000
0,05
0,050
34 280
0,173
0,05
0,009
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0,012
0,10
0,001
202 300
1,000
0,10
0,100
61 240
0,303
0,10
0,030
14 610
0,072
0,10
0,007
82 700
0,409
0,10
0,041
28 290
0,140
0,10
0,014
71 140
0,352
0,10
0,035
92 980
0,460
0,10
0,046

0,041
0,05
0,002
100,00
0,770
0,05
0,038
73,90
0,569
0,05
0,028
28,18
0,217
0,05
0,011
15,80
0,122
0,05
0,006
7,60
0,058
0,05
0,003
129,92
1,000
0,05
0,050
22,59
0,174
0,05
0,009

0,003
0,20
0,001
15 547
1,000
0,20
0,200
3 621
0,233
0,20
0,047
1 778
0,114
0,20
0,023
1 494
0,096
0,20
0,019
667
0,043
0,20
0,009
9 346
0,601
0,20
0,120
1 632
0,105
0,20
0,021

0,000
0,10
0,000
944
0,316
0,10
0,032
345
0,115
0,10
0,012
212
0,071
0,10
0,007
69
0,023
0,10
0,002
45
0,015
0,10
0,002
2988
1,000
0,10
0,100
30
0,010
0,10
0,001

V
0,855
I
0,336
IV
0,120
V
0,145
V
0,060
V
0,709
I
0,199
IV
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Wiktor HEBDA

PROJEKTY ENERGETYCZNE NA BAŁKANACH –
SZANSA WZMOCNIENIA BEZPIECZEŃSTWA
ENERGETYCZNEGO EUROPY
Abstrakt
W artykule omówiono kluczowe projekty energetyczne realizowane oraz planowane
na obszarze Bałkanów, które mogą w znaczny sposób wpłynąć na bezpieczeństwo
energetyczne regionu, jak i Europy. W pierwszej części został ujęty bilans
energetyczny wybranych bałkańskich państw m.in. zasoby strategicznych
surowców, produkcja energii elektrycznej. Następnie wyszczególniono
najważniejsze projekty energetyczne na Bałkanach tzn. powstające lub planowane
gazociągi i ropociągi. W zwięzłej analizie podjęto kwestie South Stream - gazociągu
realizowanego przez Rosję, Nabucco - pomysłu wspieranego przez UE, TAP - Trans
Adriatic Pipeline zainicjowanego przez Azerbejdżan oraz IAP - Ionian Adriatic
Pipline. W zakresie ropociągów przybliżono inwestycje: PEOP - Pan-European
Pipeline oraz AMBO - Albanian Macedonian Bulgarian Oil Piepline, mających
dostarczyć ropę z Azji Środkowej do UE. W dalszej części przedstawiono implikacje
realizowanych projektów dla bezpieczeństwa energetycznego Bałkanów, Europy
Środkowej (w tym dla Polski) oraz Europy Zachodniej. W tym zakresie odniesiono
się do korytarza gazowego Północ-Południe oraz do międzypaństwowych
interkonektorów. W podsumowaniu została podjęta ocena realizacji projektów
energetycznych na Bałkanach, z określeniem ich wpływu na bezpieczeństwo
energetyczne państw z regionu, Europy Środkowej i Zachodniej.
Słowa kluczowe: energetyka, Bałkany, Europa, bezpieczeństwo energetyczne.
Wprowadzenie
Bezpieczeństwo energetyczne od wielu lat stanowi fundament bezpieczeństwa w
ogóle. Należy rozpatrywać tę kwestię nie tyle z punktu jednostkowego – państwa,
co w kontekście o wiele szerszym – globalnym. Europa z racji ograniczonych
zasobów energetycznych jest narażona na ich deficyt i wynikające z tego faktu
zagrożenia. W obecnych czasach tylko nieliczne państwa potrafią w sposób
efektywny zabezpieczyć się przed ewentualnym kryzysem energetycznym.
Większość jest permanentnie narażona na niedobór strategicznych surowców. Unia
Europejska i konstruujące ją państwa wypracowały szereg strategii energetycznych,
niestety ewidentny jest brak spójnej ponadnarodowej polityki energetycznej. Nadal
dominują interesy partykularne państw członkowskich, niekiedy sprzeczne z
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wspólnotową ideą zintegrowanego bezpieczeństwa. Mając na uwadze kraje
członkowskie UE, które z racji swojego położenia są w szczególnie trudnej sytuacji,
wymagającej kompleksowej strategii na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa
energetycznego należy wymienić te, które przystąpiły do unijnych struktur w XXI
wieku. Zasadniczy problem jawi się w braku dywersyfikacji źródeł strategicznych
surowców oraz przestarzałej technologii. Kwestia ta dotyczy zwłaszcza Europy
Środkowo-Wschodniej, w tym Polski. O wiele gorzej przedstawia się sytuacja na
Bałkanach, przede wszystkim w pojugosłowiańskich republikach, które borykają
się z poważnymi dylematami politycznymi i gospodarczymi. Należy zaznaczyć, iż
państwa Europy Zachodniej są zainteresowane Bałkanami zwłaszcza pod kątem
możliwości wykorzystania tego regionu dla własnych celów politycznogospodarczych. W ostatnich latach wyraźnie narasta konflikt z głównym dostawcą
surowców strategicznych - Rosją, czego przykładem były kryzysy gazowe. Zatem
naturalnym działaniem jest poszukiwanie nowych, stabilniejszych dostawców i
kierunków dystrybucji. Z pewnością realną szansą dla Europy w kwestii
bezpieczeństwa energetycznego jest basen Morza Kaspijskiego, w szczególności
zasoby Azerbejdżanu i Kazachstanu. Niestety zasadniczym problemem jest brak
odpowiedniej infrastruktury przesyłowej, pozwalającej na bezpośrednie dostawy,
bez udziału Rosji. Z geograficznego punktu widzenia najkorzystniejszą drogą
tranzytową dla przesyłu gazu i ropy z państw nadkaspijskich są właśnie Bałkany. W
ten sposób zarysowuje się realna możliwość wzmocnienia bezpieczeństwa
energetycznego nie tylko dla państw docelowych, ale też dla państw tranzytowych.
Należy jednak podkreślić, że na Bałkanach aktywną politykę prowadzi również
Rosja, której w szczególny sposób zależy na utrzymaniu pozycji najważniejszego
dostawcy surowców energetycznych dla Europy. Ponadto na korzyść Rosjan
przemawiają tradycyjnie bliskie relacje z kluczowym państwem tego regionu Serbią. Bałkany od wieków były regionem, w którym krzyżowały się interesy
imperiów. W obecnych czasach obok Rosji, Turcji do rywalizacji włączyła się Unia
Europejska, a w zasadzie niektóre państwa członkowskie tj. Niemcy czy Austria. Z
tego względu realizacja inwestycji energetycznych na obszarze Półwyspu
Bałkańskiego jest realna i w zasadzie uzależniona od nakładów finansowych
inwestorów.
1. Zarys obecnej sytuacji energetycznej w wybranych państwach
bałkańskich
Albania
Albania posiada własne zasoby strategicznych surowców, co prawda są one
niewielkie, ale należy mieć na uwadze niską energochłonność albańskiej
gospodarki. Szacuje się, iż pokłady węgla (lignity) wynoszą ok. 800 milionów ton
(ok. 90% w centralnej części państwa)1. W ostatnich latach na terytorium Albanii
zlokalizowano kilka znaczących pól naftowych m.in. trzy o dużym potencjale na
zachód od Vlory. Obecne wydobycie ropy zaspakaja ok. 30-35% potrzeb, pozostała
część jest importowana. Zaznacza się, że wydobycie ropy powinno wzrastać. Źródła
1

Mineral resources in Albania, National Agency of Natural Resources, Tirana 2010, s. 15.

54

gazu ziemnego są znikome, ale też zapotrzebowanie na ten surowiec jest niskie.
Odpowiednia ilość błękitnego paliwa jest w całości importowana.
Energia elektryczna w Albanii jest produkowana właściwie tylko przez
zlokalizowane na rzece Drin elektrownie wodne. Dzięki nim uzyskuje się blisko
100% produkowanego prądu w ogóle, co z pewnością jest fenomenem na skalę
europejską. Jednak, należy podkreślić, iż Albania często boryka się z poważnymi
niedoborami energii. Kapitalne znaczenie mają tu warunki hydrologiczne, gdyż
brak opadów (co jest częste w strefie klimatycznej Albanii), wpływa na niski stan
rzek i niemożność wyprodukowania wymaganej ilości energii. Ponadto albańskie
siłownie są w stanie dostarczyć zaledwie 60-70% konsumowanego prądu2. W 2010
r. produkcja energii wyniosła zaledwie 2 890 GWh3 (w 2011 r. 5 200 GWh),
natomiast konsumpcja 3 600 GWh (w 2011 r. 6 550 GWh). Rokrocznie Albania
notuje ujemny bilans energetyczny, stąd niezbędny jest import, głównie z Grecji.
Bośnia i Hercegowina
Bogactwem naturalnym, mającym szczególne znaczenia dla bośniackiej
energetyki są pokaźne pokłady węgla. Statystyki wskazują na ok. 5,5 miliardów ton
rezerw w przeważającej mierze węgla brunatnego oraz lignitów4. Zagłębia węglowe
są zlokalizowane w różnych częściach państwa, głównie w centralnej oraz
północno-wschodniej Bośni. Zasadniczym problemem Bośniaków, zwłaszcza w
kwestii bezpieczeństwa energetycznego jest brak produkcji zarówno gazu
ziemnego, jak i ropy naftowej. Należy też podkreślić, że do tej pory nie stwierdzono
na obszarze tegoż państwa potencjalnych źródeł tych surowców i są one w całości
importowane. Rosyjski gaz dystrybuowany przez Ukrainę, Węgry i Serbię trafia do
kilku miast i okolic Bośni (Sarajewo, Zvornik, Zenica), z racji iż nadal nie oddano
do użytku infrastruktury przesyłowej (wybudowano zaledwie 190 km gazociągów).
Głównym konsumentem błękitnego paliwa są zakłady przemysłowe produkujące
stal i aluminium. Natomiast ropa naftowa dostarczana jest z kilku kierunków tzn. z
Chorwacji, Serbii, Czarnogóry oraz z Węgier5. W znacznej mierze są to już gotowe
produkty, głównie paliwa. Przyczyną zaistniałej sytuacji jest brak rurociągu
łączącego Bośnię z funkcjonującą infrastrukturą przesyłową ropy w sąsiednich
państwach. Pozytywnym symptomem jest natomiast ponowne otwarcie rafinerii w
Bosanskim Brodzie, przy granicy z Chorwacją (w 2008 r.)6. W najbliższych latach
bośniacka rafineria ma zyskać połączenie z chorwackim ropociągiem JANAF.

S. Kapotas, Investing in Albania. Hydrocarbon resources, US-Albania Investment Forum, New York,
19 September 2011, s. 9.
3
GWh – gigawatogodzina (1 GWh = 1 000 MWh, a 1 MWh = 1 000 kWh). Kilowatogodzina (kWh)
jest jednostką energii najczęściej stosowaną w życiu codziennym. W tej jednostce rozliczane jest
zużycie energii elektrycznej, natomiast w zastosowaniach przemysłowych (np. do podawania ilości
energii produkowanej rocznie przez elektrownie) stosuje się jednostki większe: megawatogodzinę
(MWh), gigawatogodzinę (GWh) oraz terawatogodzinę.
4
M. Srdanovic, Country Report: Bosnia and Hercegovina, Energy Policy, March 2010, s. 4.
5
M. Bicakcic, Security of Energy Supply in Bosnia and Hercegovina, Ministry of Foreign Trade and
Economic Relations of Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, September 2010, s. 6-8.
6
Właścicielem rafinerii w Bosanskim Brodzie jest rosyjska firma Zarubezhneft.
2
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Inwestycja w znaczy sposób przyczyniłaby się do poprawy bezpieczeństwa
energetycznego Bośni.
Energia elektryczna w Bośni i Hercegowiny jest dostarczana z dwóch źródeł.
Najważniejsze są cztery elektrownie cieple, operujące na rodzimym węglu i
wytwarzające ok. 60-70% energii. Pozostałą część prądu produkują elektrownie
wodne (ok. 30-40%). W 2011 r. produkcja energii elektrycznej wyniosła 14 049
GWh, natomiast konsumpcja 12 592 GWh (nadwyżki wyeksportowano)7.
Bułgaria
Bułgaria, podobnie jak to jest w przypadku Bośni i Hercegowiny posiada
jedynie pokłady węgla szacowane na ok. 3 miliardy ton (90% lignity, 10% węgiel
brunatny). Węgiel rozmieszczony jest w dziesięciu zagłębiach głównie w centralnej
i zachodniej części państwa. Obecnie najważniejsze jest Zagłębie Maritsa, na
południe od Starej Zagory, w którym wydobywa się blisko 90% bułgarskiego węgla
(rocznie ok. 33 mln ton)8. Należy jednak podkreślić, iż własna produkcja jest
niewystarczająca i ok. 30-40% konsumowanego węgla jest sprowadzana zza
granicy. Niestety zasoby strategicznych surowców tzn. gazu ziemnego i ropy
naftowej są niewielkie. Własna produkcja gazu wystarcza na pokrycie ok. 5-10%
potrzeb państwa, natomiast ropa jest w całości importowana. Najbardziej
niekorzystnym wskaźnikiem jest nie tyle brak własnych źródeł, co też brak
dywersyfikacji ich importu oraz uzależnienie gospodarki od jednego dostawcy.
Bułgaria nadal sprowadza zarówno ropę naftową (100% potrzeb), jak i gaz ziemny
(ok. 90%) tylko z Rosji (przez Ukrainę)9.
Energia elektryczna w Bułgarii pozyskiwana jest z kilku źródeł. Blisko połowa
dostarczają elektrownie cieplne, wykorzystujące węgiel. Znaczącym źródłem jest
elektrownia jądrowa w Kozłoduju (ponad 30%). Prąd uzyskiwany jest również w
elektrowniach wodnych, w mniejszym stopniu w elektrowniach bazujących na
innych odnawialnych źródłach. W 2010 r. bułgarskie siłownie wyprodukowały
blisko 39 700 GWh, z czego na potrzeby państwa zużyto 35 500 GWh. Rokrocznie
Bułgarzy sprzedają nadwyżki energii, głównie Grekom10.
Chorwacja
Z racji znikomych zasobów węgla, jest on pozyskiwany w całości z zagranicy
(RPA, państwa Ameryki Południowej)11. Natomiast pokłady ropy naftowej
pozwalają w nieznacznym stopniu na zaspokojenie chorwackiej konsumpcji.
Niewątpliwie najkorzystniej przedstawiają się rezerwy gazu ziemnego, zwłaszcza
7
Bosnia and Hercegovina in Energy Community, Ministry of Foreign Trade and Economic Relation of
Bosnia and Hercegovina, Day of BiH in the Energy Community, Jahorina, 14 June 2012, s. 16.
8
Bulgaria, European Association for Coal and Lignite,
http://www.euracoal.be/pages/layout1sp.php?idpage=69, 01.02.2014.
9
Energy Strategy of the Republic of Bulgaria till 2020 for reliable, efficient and cleaner energy,
Ministry of Economy and Energy, June 2011, s. 9.
10
Ibidem, s. 37; The Energy Sector in Bulgaria. Major Governance Issues, Center for the Study of
Democracy, Sofia 2010, s. 12.
11
Y. Delomez, Renewable energy in Croatia, Brussels Young Exporters Programme, Brussels 2012, s.
26.
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mając na względzie stosunkowo niewielkie potrzeby chorwackiego państwa na
wspomniany surowiec12. Z geograficznego punktu widzenia pokłady ropy i gazu
zlokalizowane są w północnym obszarze państwa (Slawonia, Srem) oraz na dnie i w
szelfie Morza Adriatyckiego. Najważniejsze chorwackie zasoby omawianych
surowców znajdują się w kotlinie rzeki Drawy oraz Sawy (gminy, miasta: Molve,
Kalinovac, Gola, Pitomača, Vinkovci). Produkcja ropy naftowej pokrywa około
25% całkowitej konsumpcji (0,7 mln ton w 2010 r.). Chorwacja uzupełnia swoje
potrzeby ropą importowaną, w głównej mierze z Rosji (3,5 Mt w 2010 r.).
Konsumpcja w roku 2010 wyniosła ok. 3,1 Mt, z tego tytułu nadwyżki ropy są
eksportowane w formie gotowych produktów rafineryjnych do państw sąsiednich
(głównie paliwa)13. Godny podkreślenia jest fakt, iż 60% konsumowanego w
Chorwacji gazu ziemnego uzyskiwane jest z własnych źródeł. W 2010 roku
produkcja gazu osiągnęła poziom 2,6 mld m3, jednakże w świetle chorwackiej
strategii do 2020 r. ma być zredukowana do 1,8 mld m3. W ten sposób produkcja
rokrocznie będzie zmniejszała się, natomiast import drastycznie wzrośnie (do ok.
75% w 2020 r.)14.
Energia elektryczna w Chorwacji jest pozyskiwana z wielu źródeł.
Najważniejsze stanowią elektrownie wodne wytwarzające ok. 51% całkowitego
bilansu. Elektrownie cieplne bazujące na węglu produkują zaledwie 7% energii,
tyle samo uzyskiwane jest w elektrowniach opalanych ropą (7%). Znacznie więcej
ok. 26% wytwarzają elektrownie cieplne wykorzystujące gaz. Chorwackie moce
produkcyjne są niewystarczające, dlatego też ok. 8-10% prądu jest importowana z
elektrowni nuklearnej Krško (Słowenia)15. W 2010 roku produkcja energii
elektrycznej wyniosła 13 094 GWh. Potrzeby uzupełniono energią importowaną
(2 690 GWh).
Grecja
Grecja, podobnie jak większość państw bałkańskich ma niewielkie zasoby
surowców energetycznych. Pokłady węgla, w przeważającej mierze słabej jakości
lignitów oszacowane są na ok. 4, 9 miliardów ton, jednakże tylko 3, 1 miliarda ton
jest zdatna do wykorzystania. Właściwie całe rezerwy węgla znajdują się w
czterech zagłębiach: w północnej części państwa przy granicy z Bułgarią (Zagłębie
Dramma, 900 mln ton), przy granicy z Albanią i Macedonią (Western Macedonian
Field, 1,5 mld ton), w części centralnej (Elassona, 170 mln ton) oraz na Peloponezie
(Magalopolis, 225 mln ton)16. Na obszarze greckiego państwa nie stwierdzono
większych zasobów ropy naftowej oraz gazu ziemnego. Obecna produkcja (Zatoka
Energija u Hrvatskoj 2010, Godišnji Energetski Pregled, Ministarstvo gospodarstva, rada i
poduzetništva Republike Hrvatske, Zagreb 2010, s. 115 i 119.
13
Tablica 11.1.1. Energetska bilanca za 2010. godinu (IEA),
http://www.mingo.hr/default.aspx?id=3252, 01.02.2014.
14
Energy Strategy of the Republic Croatia, Ministry of Economy, Labour and Entrepreneurship,
Zagreb 2009, s. 62.
15
Energija u Hrvatskoj 2010, Godišnji Energetski Pregled, Ministarstvo gospodarstva, Rada i
poduzetništva Republike Hrvatske, Zagreb 2010, s. 153-156.
16
Greece, European Association for Coal and Lignite,
http://www.euracoal.be/pages/layout1sp.php?idpage=73, 01.02.2014.
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Kavala) wspomnianych surowców jest ograniczona i nie pozwala zaspokoić nawet
1% potrzeb. Grecy importują strategiczne surowce z różnych źródeł, jednak
zauważalne jest duże uzależnienie od Rosji, z której sprowadza blisko 40% ropy
oraz 50-60% gazu. Poza tym produkty te są nabywane w państwach Bliskiego
Wschodu i Północnej Afryki17.
Energia elektryczna w Grecji jest pozyskiwana przede wszystkim w
elektrowniach cieplnych bazujących na węglu (45% całej produkcji energii) oraz
wykorzystujących gaz ziemny (27%) i ropę naftową (13%). Znaczy udział w
produkcji prądu mają również farmy wiatrowe (11%). Z racji suchego klimatu
elektrownie wodne mają ograniczone możliwości (4%). Natomiast pozostały
potencjał energii odnawialnej jest nieeksploatowany (zw. energia słoneczna). W
2010 r. greckie elektrownie dostarczyły około 60 800 GWh energii, konsumpcja
pochłonęła 58 300 GWh. Należy zaznaczyć, iż Grecy importują prąd elektryczny z
Bułgarii i Macedonii (ok. 7 000 GWh), równocześnie niewielkie ilości eksportują
do Albanii (ok. 1 000 GWh)18.
Serbia
Poziom zasobów energetycznych w Republice Serbii jest dla kraju
niewystarczający. Surowce energetyczne tj. ropa i gaz, występują w niewielkich
ilościach i stanowią mniej niż 1% całościowego bilansu rezerw. Około 99% źródeł
energetycznych to różnego gatunku węgiel, w przeważającej mierze słabej jakości
lignity. Szczegółowe wykazy zasobów lignitu eksplorowanego metodą
odkrywkową (wraz z Kosowem) wskazują na około 13, 3 miliardów ton i są to
najważniejsze krajowe zasoby energetyczne19. Z geograficznego punktu widzenia,
niewielkie pokłady ropy i gazu ziemnego znajdują się we wschodniej części
Wojwodiny blisko granicy z Rumunią, zaś węgiel rozmieszczony jest w różnych
częściach państwa. Według najnowszych danych w Zagłębiu Kolubara jest 14%
rezerw węgla, w Zagłębiu Kostolac zaledwie 3,3%, zaś w Zagłębiu Sjenica i
Zagłębiu Kovin tylko 2,7%. Bez wątpienia największa część rezerw węgla jest
zlokalizowana w Zagłębiu Kosovo-Metohija, gdyż ponad 76% (to jedne z
większych zasobów węgla w Europie)20. W 2005 r. określono region Kosowa, jak
strategiczny punkt energetyczny Serbii (od 2008 r. Kosowo jest niepodległe, co za
tym idzie Serbia utraciła strategiczne źródło zasobów energetycznych)21. Z racji
niewielkich źródeł własnych, ropa pochodzi głównie z importu. Serbia produkuje
około 0,7 milionów ton ropy rocznie (Mt), zaś konsumuje 3,4 Mt, różnica jest
uzupełniana ropą sprowadzaną z Rosji. Sektor gazu w 80-90% opiera się na gazie
rosyjskim przesyłanym przez Węgry, pozostała część (10-20%) pochodzi z
rodzimych źródeł.
Energy Policies of IEA Countries. Greece 2011 Review, International Energy Agency, Paris 2011, s.
55 i 69.
18
Ibidem, s. 105.
19
Energy sector development strategy of the Republic of Serbia by 2015, Ministry of Mining and
Energy, Republic of Serbia, Belgrade 2005, s. 9.
20
V. Pavlovic, D. Ignjatovic, P. Jovancic, S. Mitrovic, Coal Production in Serbia - Status and
Perspective, “Górnictwo i Geoinżynieria”, Rok 35, Zeszyt 3, 2011, s. 261.
21
Energy sector development strategy of the Republic of Serbia by 2015, s. 11.
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Energia elektryczna w Serbii jest uzyskiwana głównie w elektrowniach
cieplnych wykorzystujących węgiel (w tym nikły procent wykorzystania oleju lub
gazu), pozostała energia produkowana jest w elektrowniach wodnych. Serbia nie
posiada elektrowni atomowych, brak jest turbin wiatrowych, zauważalne
niedoinwestowanie w zasoby geotermalne i biomasę, a także brak kapitału na
eksploatacje energii słonecznej22. W 2011 roku produkcja energii elektrycznej
wyniosła nieco ponad 36 000 GWh, z czego w elektrowniach cieplnych
wytworzono ok. 70%, natomiast w elektrowniach wodnych ok. 30%.
Tab.1. Produkcja i import gazu i ropy w poszczególnych państwach
bałkańskich
Gaz
Produkcja
Albania
0%
BiH
0%
Bułgaria
5-10%
Chorwacja
60%
Grecja
>1%
Serbia
10-20%
źródło: opracowanie własne
Państwo

Import
100%
100%
90-95%%
40%
99-100%
80-90%

Ropa
Produkcja
30-35%
0%
0%
25%
>1%
20%

Import
65-70%
100%
100%
75%
99-100%
80%

2. Najważniejsze projekty energetyczne na Bałkanach
Inwestycje, jakie mają zostać zrealizowane na obszarze Bałkanów, dotyczą
głównie konstrukcji gazociągów. Najważniejsze to South Stream, Nabucco
(Nabucco West), Trans Adriatic Pipeline (TAP) oraz Ionian Adriatic Pipeline
(IAP). W zakresie planowanych ropociągów wymienia się Pan-European Oil
Pipeline (PEOP) oraz Albanian Macedonian Bulgarian Oil Pipeline (AMBO).
South Stream
Głównym założeniem budowy gazociągu South Stream jest zabezpieczenie
dostaw gazu ziemnego dla państw Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej.
Położony na dnie Morza Czarnego rurociąg (o długości 925 km) umożliwi przesył
63 mld m3 gazu, co odpowiadać będzie ok. 10% zapotrzebowania na gaz Unii
Europejskiej w 2020 r.23 Podwodna konstrukcja swój początek będzie miała w
rosyjskim mieście Anapa, w Kraju Krasnodarskim. Punktem docelowym ma być
bułgarska Galata w okolicach Warny. Należy zaznaczyć, iż gazociąg będzie
położony w strefie wód ekonomicznych Rosji, Bułgarii i Turcji24. Z przyczyn
W. Hebda, Strategia energetyczna Republiki Serbii do 2015 roku, „Energetyka. Problemy energetyki
i gospodarki paliwowo-energetycznej”, wrzesień 2012, s. 520.
23
P. Turowski, South Stream - odpowiedź na potrzeby rynku czy narzędzie polityki zagranicznej?,
„Bezpieczeństwo Narodowe”, 25/2013, s. 141.
24
L. Chugunov, South Stream - new chain in the European energy security structure, November 2012,
Moscow, s. 3.
22
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politycznych pominięto strefę wód ekonomicznych Ukrainy. Równocześnie mają
powstać odpowiednie konstrukcje doprowadzające rosyjski surowiec ze złóż do
Anapy oraz przesyłające z Warny do państw odbiorców (1455 km). Plany zakładają
wybudowanie niezbędnych odcinków gazociągów w poszczególnych państwach
tranzytowych (Bułgaria, Serbia, Węgry, Słowenia) do Włoch. Spółka South Stream
została powołana przez rosyjski koncern Gazprom oraz włoski ENI już w czerwcu
2007 r. W 2010 r. do projektu przyłączył się francuski EDF, natomiast w 2011 r.
niemiecki Wintershall. Do zarządzania podmorską części gazociągu powołano
spółkę South Stream Transport B.V (Gazprom 50% udziałów, Eni 20%, EDF 15%,
Wintershall 15%)25.
Natomiast w każdym z państw tranzytowych Gazprom utworzył spółki z
państwowymi dostawcami gazu i ropy. Zasadniczo udział Gazpromu w tych
spółkach (South Stream: Austria Gmbh, Bulgaria AD, Hungary Zrt, Slovenia LLC)
jest na poziomie 50%, jedynie w Serbii (South Stream Serbia AG), Rosjanie
posiadają pakiet większościowy 51%. W tym miejscu warto wspomnieć, iż
Gazprom prowadzi rozmowy również z innymi bałkańskimi państwami, których
celem jest podłączenie ich systemów gazowych do South Streamu m.in. z
Chorwacją, Bośnią i Hercegowiną, Grecją oraz Macedonią.
Pierwsze partie gazu mają być dostarczone pod koniec 2015 r. Budowa South
Stream jest kosztowna (odcinek na dnie Morza Czarnego) i wzbudza wiele
kontrowersji (zw. politycznych). Ukraińscy politycy wielokrotnie apelowali do
rosyjskich władz o odstąpienie od budowy South Stream (finalizacja projektu
oznacza dla Ukrainy utratę pozycji kluczowego państwa tranzytowego dla przesyłu
błękitnego paliwa do krajów UE). Ponadto rosyjski projekt jest sprzeczny z
interesami Unii Europejskiej, która w tej części Europy przewidziała realizację
gazociągu Nabucco. Problematyczne jest również finansowanie przedsięwzięcia w
państwach tranzytowych, czego przykładem są wciąż toczące się negocjacje. Pod
koniec października 2013 r. pomimo trwających rozmów rozpoczęto budowę
bułgarskiego odcinka, natomiast konstrukcja podmorskiej części gazociągu ma być
zainicjowana w drugiej połowie 2014 r. Gazprom kontynuuje rozmowy z
pozostałymi partnerami (m.in. ze Słowenią, która uznała inwestycję za jedną z
priorytetowych), co świadczy o determinacji w działaniach na rzecz szybkiej
konstrukcji South Stream. Rosyjskie przedsięwzięcie wspierają Serbowie, głównie
z przyczyn politycznych, gdyż realizacja projektu w żaden sposób nie wpłynie na
dywersyfikację importu gazu. Gazprom wykupując pakiet kontrolny (51%
udziałów) w serbskim koncernie naftowym (Nafta Industrija Srbija) zobowiązał się
zmodernizować serbski sektor energetyczny, głównie infrastrukturę (np. renowacja
podziemnego magazynu gazu w Banatskim Dvorze)26. Ponadto Rosjanie mają w
kolejnych latach zainwestować ok. 5 mld euro, celem oddania do użytku od 3 do 4
elektrowni gazowych (w Belgradzie, Nowym Sadzie, Panczewie i Niszu) oraz
kolejnego magazynu gazu. Serbski odcinek South Stream, którego budowa
rozpoczęła się pod koniec listopada 2013 r., wyceniony na 1,9 mld euro zostanie
25
Fact Sheet – South Stream Offshore Pipeline, http://www.south-stream-offshore.com/aboutus/vision-and-mission/, 01.02.2014.
26
W. Hebda, Strategia energetyczna Republiki Serbii do 2015 roku, s. 521.
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sfinansowany przez Gazprom, W dalszym etapie z Serbii mają zostać położone
odgałęzienia do Chorwacji, Republiki Serbskiej BiH oraz Macedonii. W tym
miejscu warto zaznaczyć, iż pod koniec 2013 r. Komisja Europejska wydała
oświadczenie w sprawie unieważnienia bilateralnych porozumień, jakie Gazprom
zawarł z partnerami w kwestii budowy South Stream. Unijni dyplomaci zaznaczyli,
że zawarte umowy są sprzeczne z prawem Unii Europejskiej i należy je
renegocjować27.
Nabucco
Konkurencyjny do South Stream był projekt Nabucco. Zaproponowany w 2002
r. gazociąg, zakładał dostarczanie 31 mld m3 surowca m.in. z Azerbejdżanu,
Turkmenistanu oraz Iranu przez Turcję, Bułgarię, Rumunię, Węgry i Austrię do
państw Europy Zachodniej28. Gazociąg nie tylko stworzyłby szansę dywersyfikacji
źródeł gazu dla Europy Zachodniej. Szczególnie korzystny byłby dla państw
tranzytowych (zw. Bułgaria) oraz państw środkowoeuropejskich (konkurencja dla
rosyjskiego dostawcy oraz możliwość obniżki cen za gaz). Należy jednak
zaznaczyć, iż idea upadła i inwestycja nie zostanie zrealizowana. W projekt
zaangażowane były europejskie spółki: austriackie OMV, węgierski MOL,
rumuński Transgaz, bułgarski Bulgargaz, turecki Botas. Uzyskał również wsparcie
Unii Europejskiej, która już w 2003 r. wpisała Nabucco na listę priorytetowych
projektów infrastrukturalnych TEN (Trans-European Networks). Natomiast w 2007
r. uznany za najważniejszy z unijnych projektów mających znaczenie dla
dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego29. W kolejnych latach zawarto
międzyrządowe porozumienia o realizacji inwestycji oraz uzyskano gwarancje
kredytowe od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Europejskiego Banku
Inwestycyjnego i Międzynarodowej Korporacji Finansowej. Jednak w 2012 r.
Azerbejdżan i Turcja zadecydowały, iż turecki odcinek, który pierwotnie miał być
częścią Nabucco, zostanie wybudowany przez Azerów jako gazociąg TANAP
(Trans-Anatolian gas pipeline)30.
W ten sposób Nabucco stracił na znaczeniu, ale nadal otwarta pozostawała
kwestia dostawy gazu z projektowanego gazociągu TANAP do Europy Zachodniej.
Europejscy inwestorzy zaproponowali Nabucco West, czyli tę sam korytarz gazowy
(bez Turcji) tzn. z granicy turecko-bułgarskiej przez Bułgarię, Rumunię, Węgry do
Austrii31. Początkowo projekt przewidywał również budowę dodatkowej
południowej nitki z Turcji przez Grecję do Włoch, jednak zrezygnowano z niej,
27
W. Hebda, South Stream: unieważnienie umowy z Rosją zagrożeniem dla serbskiego rządu, Portal
Spraw Zagranicznych, http://www.psz.pl/tekst-44600/South-Stream-uniewaznienie-umowy-z-Rosjazagrozeniem-dla-serbskiego-rzadu, 01.02.2014.
28
The Nabucco Gas Pipeline: A chance for the UE to push for change in Turkmenistan, The Quaker
Council for European Affairs, December 2009, s. 6.
29
P. Turowski, Fiasko projektu Nabucco w następstwie walki o kontrolę nad szlakami transportowymi
z południa, "Bezpieczeństwo Narodowe", 22 (II)/ 2012, s. 142.
30
N. Pamir, Prospects for resolving the energy security problem: Trans-Anatolina Gas Pipeline [w:] S.
Bagirov (red.), Trans-Anatolina Gas Pipeline: Challanges and Prospects for the Black See countries
and the Balkans, Baku 2012, s. 21.
31
A. Sobjak, K. Zasztowt, Nabuco West - Perspectives and Relevance: The Reconfigured Scenario,
PISM Policy Paper, no. 44, November 2012, s. 2.
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gdyż Nabucco West pod koniec czerwca 2013 r. przegrało rywalizację z Trans
Adriatic Pipeline (TAP) i nie zostało wybrane przez konsorcjum Szach Deniz II
jako korytarz, którym azerski gaz miałby popłynąć do Europy. Niekorzystne dla
inwestycji było również wycofanie się z projektu niemieckiego koncernu RWE
(sprzedał swoje udziały OMV w kwietniu 2013 r.). Brak współpracy z
Azerbejdżanem, poparcie koncepcji gazociągów TANAP i TAP oznaczał de facto
rezygnację z Nabucco West. Równocześnie na niekorzyść Nabucco wpływa
rozpoczęcie inwestycji South Stream.
Rys. 1. Gazociągi South Stream i Nabucco

źródło: opracowanie własne
Trans Adriatic Pipeline i Ionian Adriatic Pipeline
Projektowany Trans Adriatic Pipeline (TAP) ma połączyć gazociąg TANAP z
Europą Zachodnią, przez Grecję, Albanię, Morze Adriatyckie i Włochy (870 km).
Idea gazociągu pojawiła się już w 2003 r., jednak dopiero w 2013 r. zyskała na
znaczeniu kosztem Nabucco. Budowa ma rozpocząć się w 2015 r. i osiągnąć
operacyjność w 2019 r. W projekt jest zaangażowanych kilka spółek: brytyjskie BP
(20% udziałów), azerskie SOCAR (20%), norweskie Statoil (20%), belgijskie
Fluxys (16%), francuski Total (10%), niemiecki E.ON (9%) i szwajcarskie Axpo
(5%)32. Wybudowanie TAP zamiast Nabucco, jako korytarza dystrybuującego gaz
do Europy Zachodniej jest istotny nie tylko dla Azerów, ale również dla
pozostałych inwestorów. Statoil będąc znacznym udziałowcem mógłby stać się
największym dostawcą gazu w Europie (wyprzedzając obecnego lidera - Gazprom).
Natomiast dla państw tranzytowych byłoby to jedno z kluczowych przedsięwzięć w
sektorze energetyki. Zarówno Albania, jak i Grecja przyznały projektowi TAP
status inwestycji o narodowym znaczeniu. W lutym 2013 r. rządy Grecji, Albanii
oraz Włoch podpisały trzystronne porozumienie, którego przedmiotem jest pełne
wsparcie polityczne dla realizacji TAP33. Dalszym etapem rozwoju systemu
http://www.trans-adriatic-pipeline.com/about-us/shareholders/, 01.02.2014.
J. Kusznir, TAP, Nabucco West and South Stream: The Pipeline Dilemma in the Caspian Sea Basin
and Its Consequences for the Development of the Southern Gas Corridor, “Caucasus Analytical
Digest”, nr. 47, February 2013, s. 3.
32
33
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gazociągów w regionie będzie oddanie do użytku IAP (Ionian Adriatic Pipeline),
mającego początek w Albanii (Fier), ciągnącego się przez Czarnogórę, Bośnię i
Hercegowinę do Chorwacji (Split). Ostatecznie IAP ma zyskać połączenie z
projektowanym terminalem Adria LNG na wyspie Krk. Chorwaci od wielu lat
deklarują zaangażowanie w inwestycję, jednak nadal nie ma oficjalnej decyzji
odnośnie rozpoczęcia budowy terminalu, co negatywnie wpływa na realizację IAP.
Ponadto powodzenie IAP jest uzależnione od powstania TAP-u. W wrześniu 2013
r. na spotkaniu ministrów ds. energetyki z Albanii, Czarnogóry, Bośni i
Hercegowiny oraz Chorwacji ustalono, iż kompletny projekt IAP zostanie
przedłożony potencjalnym inwestorom w 2014 r.34
Rys. 2. Gazociągi TANAP, TAP, IAP i Nabucco West

źródło: opracowanie własne
Pan-European Oil Pipeline
Od kilku lat rozważane jest oddanie do użytku ropociągu Pan-European Oil
Pipeline (PEOP), który zasiliłby Europę Zachodnią i bałkańskie państwa w
strategiczny surowiec. Zaproponowany w 2007 r. projekt zakłada powstanie
rurociągu z Konstancy w Rumunii, przez Serbię, Chorwację, Słowenię do Triestu
we Włoszech (1400 km)35. Ropa (ok. 100 mln ton rocznie) miałaby być dostarczana
do rumuńskiego portu tankowcami, głównie z Azerbejdżanu, Kazachstanu i
Turkmenistanu. Jednak postępy w realizacji przedsięwzięcia zablokowali Słoweńcy
(ograniczenia ekologiczne) oraz Chorwaci, przez co PEOP stracił na znaczeniu36.
Rumunia i Serbia nadal podtrzymują ideę i planują wybudowanie odpowiedniej
konstrukcji z Konstancy do rafinerii w Panczewie (15 km od Belgradu). Jednakże w
obecnych realiach gospodarczych bez wsparcia zagranicznych inwestorów serbskorumuński odcinek PEOP jest niemożliwy do zrealizowania.

34
K. Geropoulos, Croatia: Ionian Adriatic Pipeline is top priority, NewEurope,
http://www.neurope.eu/article/croatia-ionian-adriatic-pipeline-top-priority%E2%80%99, 01.02.2014.
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36
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AMBO Pipeline
Koncepcja wybudowania ropociągu przecinającego Półwysep Bałkański i
łączącego bułgarski port nad Morzem Czarnym z albańskim nad Morzem
Adriatyckim zaistniała już w 1993 r. Pomysł uzyskał wsparcie amerykańskiego
rządu, a projekt przedłożyło zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych Ameryki
konsorcjum Albanian Macedonian Bulgarian Oil Corporation (AMBO). W
założeniu rurociągiem ma być transportowana ropa z regionu nadkaspijskiego oraz
z Rosji (ok. 30-40 milionów ton rocznie) do państw tranzytowych, Europy
Zachodniej i Ameryki. Początek konstrukcji AMBO umiejscowiono w Burgas,
stamtąd ciągnęłaby się przez Bułgarię, Macedonię do Vlore (ok. 900 km)37. Odnogą
surowiec miałby trafiać do greckiego portu w Aleksandroupolis. Rządy Bułgarii,
Macedonii i Albanii podpisały kilka porozumień odnośnie rurociągu m.in.
trójstronną konwencję o budowie AMBO w 2007 r. Jednakże prace, które miały
być sfinalizowane pod koniec 2011 r., do tej pory nie zostały nawet zainicjowane38.
Rys. 3. Ropociągi PEOP i AMBO

źródło: opracowanie własne
3. Projekty energetycznych na Bałkanach a bezpieczeństwo energetyczne
regionu oraz Europy
Projekty energetyczne (jeżeli zostałyby zrealizowane) w znaczny sposób
wpłynęłyby na bezpieczeństwo energetyczne bałkańskich państw, zwłaszcza tych
które nadal nie mają możliwości dywersyfikacji źródeł strategicznych surowców.
W tym przypadku istotna jest realizacja inwestycji, umożliwiających dostarczenie
na Bałkany surowców spoza Rosji. Są one ważne zwłaszcza dla tych państw, które
z racji swojego położenia geograficznego, czy też posiadanych zasobów są
narażone na kryzysy energetyczne. Zaistniałaby możliwość dystrybucji zarówno
Volume 1-Project Reference Documents. Trans Balkan Crude Oil Pipeline Feasibility Study,
Albanian Macedonian Bulgarian Oil Corporation, May 2000, s. 23.
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ropy, jak i gazu z różnych kierunków (Rosja, Azerbejdżan, Azja Środkowa, Bliski
Wschód). W ten sposób urzeczywistniony zostałby jeden z priorytetów
bezpieczeństwa energetycznego zakładający, iż w sytuacji wstrzymania dostaw
drogą tradycyjną uruchamia się alternatywne źródła. Przykładem zaznaczonego
problemu był kryzys gazowy na Ukrainie z 2009 r., który spowodował poważną
destabilizację energetyczną na Bałkanach. W Bułgarii, Serbii i Chorwacji doszło do
częściowego lub całkowitego wstrzymania produkcji przemysłowej. Natomiast w
Bośni i Hercegowinie kryzys bardzo poważnie odczuli mieszkańcy, na skutek
ograniczenia bądź całkowitego przerwania dostaw ciepła39. Niezaprzeczalnie nowe
inwestycje energetyczne na Bałkanach przełożyłyby się na bliższą współpracę
polityczną państw eksportujących surowce z państwami tranzytowymi. Wiązałoby
się to również ze wzajemnymi korzyściami ekonomicznymi. Szczególnie ważna w
tym aspekcie byłaby możliwość obniżki cen zakupu gazu w zamian za tranzyt
surowca. Jak wskazują statystyki to właśnie bałkańskie państwa płacą jedne z
wyższych w Europie stawek za gaz40. Zrealizowanie koncepcji energetycznych
przyczyniłoby się do ożywienia gospodarczego, w głównej mierze przemysłu.
Ponadto zainicjowałoby pracę w zakresie budowy interkonektorów między
bałkańskimi państwami, niezbędnych dla uzyskania energetycznej stabilności
regionu.
Od wielu lat kwestia zróżnicowania kierunków importu ropy i gazu jest ważnym
elementem strategii energetycznych wspomnianych państw, jednak nie mają one
możliwości (zw. finansowych), aby wdrożyć stosowne projekty. Z tego względu
większość bałkańskich państw swoje potrzeby energetyczne wciąż uzupełnia
rosyjskim surowcem. Szczególnie w skomplikowanym i trudnym położeniu jest
Bośnia i Hercegowina, która w 100% jest uzależniona od importowanej ropy
naftowej i gazu ziemnego. Ponadto bośniacka infrastruktura przesyłowa, jak i
przetwórcza jest w znaczny sposób ograniczona i przestarzała. Na niekorzyść
przemawia również położenie geograficzne, które pośrednio wpływa na decyzje o
nie uwzględnianiu terytorium Bośni i Hercegowiny w kluczowych projektach
energetycznych. Nieco lepiej zarysowują się szanse rozwoju sektora
energetycznego Bułgarii. Pomimo całkowitego uzależnienia od dostaw
strategicznych surowców z Rosji, w jej przypadku można mówić o potencjale, jaki
wynika z dogodnego położenia geograficznego. Bezpośrednie sąsiedztwo z Turcją
oraz dostęp do Morza Czarnego powodują, że państwa surowcowe tzn. Rosja i
Azerbejdżan są zainteresowane inwestycjami na obszarze Bułgarii (South Stream,
AMBO). Podobny profil energetyczny ma Serbia, z tym że na jej korzyść
przemawia własna produkcja, mogąca dostarczyć ok. 10-20% zapotrzebowania na
gaz i ropę. Natomiast kwestię sojuszu polityczno-gospodarczego z Rosją, należy
odczytywać w aspekcie jego jednokierunkowości. Z pewnością na bliskich
relacjach, więcej korzyści uzyskuje strona rosyjska, zwłaszcza w ich
39
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energetycznym aspekcie. Z geograficznego punktu widzenia Serbia znajduje się w
centrum Bałkanów, przez jej terytorium przechodzą ważne szlaki handlowe (z
Turcji do Europy Zachodniej). Z tego względu również potencjalna infrastruktura
przesyłowa strategicznych surowców jest lokowana na obszarze serbskiego
państwa.
Zróżnicowanymi możliwościami energetycznymi dysponują nadmorskie
państwa Półwyspu Bałkańskiego tj. Chorwacja, Grecja oraz Albania. Godny uwagi
jest przypadek Chorwacji, której profil energetyczny znacznie się różni od
sąsiadującej Serbii czy Bośni i Hercegowiny. Zauważalne jest minimalne
wykorzystanie węgla (brak zasobów), natomiast największym bogactwem są
pokaźne pokłady gazu ziemnego, które pozwalają zaspokoić ponad połowę
obecnych potrzeb chorwackiej gospodarki. Pozytywnym aspektem jest również
położenie geograficzne (bliskość państw Europy Środkowej i Zachodniej, dostęp do
Morza Adriatyckiego), które w znacznym stopniu przyczynia się do uwzględniania
Chorwacji w projektach energetycznych zagranicznych inwestorów. W przypadku
Grecji, należy wskazać na jej duże możliwości dywersyfikacji źródeł strategicznych
surowców. Grecka gospodarka z powodu braku własnych zasobów jest nastawiona
na import ropy i gazu z różnych kierunków. Jednakże dostrzegalne jest duże
uzależnienie od Rosji. W tym też względzie niezwykle wartościowa byłaby
realizacja inwestycji zaproponowanej przez Azerbejdżan (TAP). Bliższa
współpraca Grecji z państwami nadkaspijskimi miałaby pozytywny wpływ na jej
sektor energetyczny. Stosunkowo dobrze przedstawia się sytuacja Albanii. Z jednej
strony przemawia za tym własna produkcja ropy i jej zasoby. Z drugiej strony niska
energochłonność albańskiej gospodarki, zwłaszcza w aspekcie konsumpcji gazu
ziemnego. Jednak, należy mieć na uwadze, iż uwzględnione powyżej
uwarunkowania wynikają z zacofania gospodarczego Albanii. W tym też względzie
realizacja projektów energetycznych przyczyniłaby się do zaktywizowania nie tyle
albańskiego sektora energetycznego, co przemysłu w ogóle.
Przedsięwzięcia energetyczne realizowane na Bałkanach niosą pewne
implikacje dla państw Europy Środkowej zwłaszcza dla Austrii i Węgier. Jedną z
nich jest perspektywa uzyskania efektywnego zabezpieczenia potrzeb
energetycznych. Dla Polski stanowią możliwość dywersyfikacji importu zw. gazu
ziemnego. W tym aspekcie nieodzowne jest oddanie do użytku interkonektora
gazowego z Słowacją oraz modernizacja połączenia gazowego z Czechami w
ramach planowanego europejskiego korytarza gazowego Północ-Południe (z
terminalu LNG w Świnoujściu przez Gazociąg Bałtycki do terminalu LNG Adria w
Chorwacji)41. Należy zaznaczyć, iż od 2011 r. funkcjonuje interkonektor
Chorwacja-Węgry (odcinek Gazociągu Bałtyckiego), który wzmocnił
bezpieczeństwo energetyczne Chorwatów (umożliwiło to Chorwacji całkowitą
rezygnację z dostaw gazu realizowanych przez firmy rosyjskie)42. Trwają również
North-South Gas Corridor: Geopolitical breakthrough in Central Europe, J. Ćwiek-Karpowicz, D.
Kałan (red.), Report PISM, Warsaw, December 2013, s. 11.
42
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rozmowy na temat stworzenia kolejnego korytarza gazowego łączącego Chorwację
i Węgry z Ukrainą (Węgry posiadają złączkę z Ukrainą). Jednakże niepowodzenie
wspieranego przez Unię Europejską projektu Nabucco West ma niekorzystne
przełożenie na realizację korytarza Północ-Południe oraz innych przedsięwzięć
energetycznych na obszarze Europy Środkowej. Jak już było wspomniane na
zrealizowaniu projektów, których celem jest dystrybucja gazu lub ropy przez
Bałkany zyskałyby również państwa Europy Zachodniej w szczególności Niemcy i
Włochy. Energochłonne gospodarki miałyby skuteczniejszy dostęp do bogatego w
strategiczne surowce obszaru Morza Kaspijskiego. Dla Niemiec, Włoch, Szwajcarii
również dla Francji współpraca energetyczna z Azerbejdżanem czy Kazachstanem
jest z pewnością atrakcyjna i stwarza nowe możliwości w zakresie ich strategii
energetycznych. Niemiecka gospodarka, jedna z największych na świecie w
zasadniczy sposób opiera się o importowane surowce z Rosji (60% gaz ziemny,
40% ropa naftowa43), a to wiąże się z pewnymi zagrożeniami. Ewentualne
zatrzymanie rosyjskich dostaw spowodowałoby destabilizacją gospodarczą
Niemiec, dlatego też pozyskanie nowych źródeł surowców jest wskazane. Należy
mieć też na uwadze, iż to właśnie zachodnioeuropejskie korporacje przemysłowe są
najintensywniej zaangażowane (politycznie i finansowo) w realizację odpowiedniej
infrastruktury przesyłowej przez bałkański półwysep. Potencjał energetyczny
państw nadkaspijskich jest znaczny, ale nie tylko on jest celem bogatych państw
Europy. Oddanie do użytku rurociągów na Bałkanach znacznie ułatwiłoby
(skróciłoby) dystrybucję gazu ziemnego i ropy naftowej z państw Bliskiego
Wschodu. Oczywiście import surowców z Iranu, czy też z Iraku w obecnych
warunkach geopolitycznych jest niezwykle problematyczny, jednakże należy
podkreślić jego przyszłą potrzebę.
Wnioski
Projekty energetyczne, jakie są realizowane lub planowane na obszarze
Bałkanów są kluczowe dla państw tranzytowych, ale również są ważne dla państw
Europy Środkowej i Zachodniej. Bałkańskie państwa m.in. Serbia, Chorwacja,
Bośnia i Hercegowina czy Bułgaria stale narażone są na kryzysy energetyczne,
które w ostatnich latach już miały miejsce i przyniosły znaczne straty dla ich
gospodarek. Niestety własna produkcja ropy naftowej oraz gazu ziemnego nie jest
w stanie zaspokoić wciąż rosnącej konsumpcji. Dywersyfikacja źródeł
strategicznych surowców jest nieodzowna, gdyż zauważalne jest znaczne
uzależnienie od Rosji. Szansą na to był pomysł stworzenia Nabucco, niestety
zakończony niepowodzeniem. Natomiast realizowany przez Gazprom projekt South
Stream nie polepszy sytuacji państw tranzytowych, gdyż nadal będą korzystać z
rosyjskich dostaw. Znacznie lepszą propozycję dla wzmocnienia bezpieczeństwa
energetycznego państw bałkańskich oferuje Azerbejdżan i wspierane przez to
państwo projekty TANAP i TAP. W zakresie dystrybucji ropy naftowej, zwłaszcza
PEOP były korzystny, jednakże brak wsparcia inwestorów zagranicznych oznacza
de facto fiasko koncepcji. Projekty energetyczne na Bałkanach są szczególnie
A. McKillop, Gerrnany Marches East – Russia Moves West, Putins Energy Diplomacy, Natural Gas
Europe, http://www.naturalgaseurope.com/germany-russia-energy-diplomacy, 01.02.2014.
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istotne dla państw Europy Środkowej tj. Austria, Czechy, Słowacja, Węgry oraz
Polska. Ich realizacja stworzyłaby możliwość importu niezbędnych surowców, nie
tylko z Rosji, ale przede wszystkim z regionu nadkaspijskiego. Ponadto tranzyt
surowców odbywałby się z pominięciem niestabilnych państw tj. Ukraina. W
przypadku państw Europy Zachodniej omawiane projekty stanowią dodatkowe
zabezpieczenie w razie ewentualnego kryzysu energetycznego. W państwach tj.
Niemcy czy Francja już został zrealizowana strategia dywersyfikacji importu gazu i
ropy, dlatego też odpowiednia infrastruktura na Bałkanach służyłaby jedynie jej
udoskonaleniu. Należy zaznaczyć, iż energetyczne projekty na Bałkanach stwarzają
możliwość lepszej integracji gospodarczej i politycznej państw bałkańskich z
państwami Europy Środkowej i Zachodniej. Pomimo, iż są to kosztowne inwestycje
należy zaznaczyć ich potrzebę realizacji.
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SUMMARY
Energy Projects in the Balkans – a Chance to Strengthen Energy
Security of Europe
This paper presents implemented and planned energy projects in the area of the
Balkan Peninsula, which could have a significant influence on the regional and
European energy security. In the first part was included energy balance of selected
Balkan countries f.e. resources of coal, crude oil and gas; electricity production.
Next it was explained question of the most important energy projects in the Balkans
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(planned pipelines) i.e. gas pipelines: South Stream, Nabucco (Nabbuco West),
Trans Adriatic Pipeline, Ionian Adriatic Pipline and oil pipelines: Pan-European
Pipeline and Albanian Macedonian Bulgarian Oil Piepline.The implications of the
projects for the energy security of the Balkans, Central Europe and Western Europe
were presented in the following section of paper. The impact of energy projects in
the Balkans on energy security of the region and Europe was specified in the
conclusions.
Key words: energetics, Balkans, Europe’s energy security.
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ANALIZA GEOPOLITYCZNA AKTUALNEGO STANU
SIECI KOLEJOWEJ W POLSCE
Abstrakt
Przez ostatnie lata obserwujemy wyraźny spadek znaczenia kolei w polskim
systemie transportowym. Nie można, nie zauważyć, że kraj, który ze względów
geopolitycznych posiada jedną z najgęstszych sieci kolejowych w Europie, przeszedł
w ostatnim dwudziestoleciu transformację systemową, która w naturalny sposób
spowodowała, szczególnie w latach dziewięćdziesiątych, dynamiczny spadek
udziału kolei w realizacji usług transportowych względem szybko rozwijającego się
transportu drogowego. Spowodowało to największy w Europie stopień likwidacji i
degradacji liniowej infrastruktury kolejowej. Aby temu procesowi zapobiec muszą
być podjęte radykalne kroki, które przyczynią się do rozwoju transportu
kolejowego, jako jednego z ważniejszych determinantów wzrostu społeczno gospodarczego.
Słowa kluczowe: sieć kolejowa, Polska, transport, geopolityka.
Wstęp
Transport kolejowy w Polsce jest ważnym elementem krajowej polityki
transportowej i drugim, co do wielkości, po transporcie samochodowym, rodzajem
transportu, który świadczy usługi zarówno w przewozach towarowych, jak i
pasażerskich. Stanowi istotne ogniwo polskiego systemu transportowego1 i dlatego
należy w nim upatrywać jeden z głównych podmiotów, który służy realizacji
różnych celów społecznych, gospodarczych, przestrzennych, technicznych,
militarnych czy środowiskowych. O wadze tej gałęzi transportu niech świadczy
fakt, że w dokumentach strategicznych UE2 kolej uważana jest za jedną z niewielu
gałęzi transportu, która jest uniwersalna, masowa oraz przyjazna środowisku
naturalnemu, a co za tym idzie stanowi bezpieczny środek komunikacji publicznej3.

Zgodnie z encyklopedią PWN, jest to pojęcie składające się ze zbioru elementów, relacji i procesów,
które przetwarzają strumień ładunków i pasażerów, określany często popytem na usługi transportowe
w strumień wyjścia z tego systemu.
2
Decyzja nr 884/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.
3
J. Barcik, P. Czech, Sytuacja transportu kolejowego w Polsce na przełomie ostatnich lat – cz. 1,
Zeszyty naukowe PŚ, seria: Transport, z. 67, Gliwice 2010, s. 6.
1
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Dobrze rozwinięty, nowoczesny i funkcjonalny transport kolejowy może, zatem
stanowić istotną alternatywę dla monopolistycznego transportu drogowego,
szczególnie w aspekcie korzystania z jego usług na średnich i dużych
odległościach. Aby jednak tak się stało, musi być zapewniony właściwy stan
techniczny oraz odpowiednia gęstość linii kolejowych, jak również wybudowana
nowoczesna infrastruktura kolejowa. To z kolei, jest niezbędnym determinantem do
zapewnienia odpowiedniej konkurencyjności w stosunku do innych rodzajów
transportu.
Analiza stanu sieci kolejowej Polski nie jest tematem dla geopolityków na tyle
interesującym, aby mógł on konkurować z zagadnieniami, tzw. „wielkiej polityki”.
A właśnie ten problem, z pozoru mało ciekawy, stanowi dość ważny element w
rozwoju politycznym, gospodarczym, obronnym czy ekonomicznym każdego kraju,
ponieważ właściwe rozwiązanie połączeń komunikacyjnych zapewnia właściwą
integrację wszystkich regionów, równy ich rozwój gospodarczy (szczególnie
dużych aglomeracji wielkomiejskich), a ponadto stymuluje właściwą jakość obsługi
przewozów pasażerskich i towarowych oraz przyczynia się do osiągnięcia
należytego bezpieczeństwa militarnego, co w obecnej sytuacji geopolitycznej jest
nie bez znaczenia. Istotnym determinantem w tej analizie jest przedstawienie
historii powstania sieci kolejowej na obszarze naszego kraju, ponieważ jest to dość
interesujący i ciekawy temat zważywszy na fakt, że historia kolei tworzyła swoje
podwaliny w bardzo skomplikowanych warunkach geopolitycznych, tj. powstawała
w trzech różnych obszarach imperialnych, które różniły się dość znacznie od siebie.
To z kolei, pozwoli nam lepiej przedstawić aktualny stan skomunikowania
kolejowego poszczególnych obszarów, ponieważ jej obecny przebieg w dużej
mierze nawiązuje swoim układem do tego, który kształtował się jeszcze w okresie
międzywojennym.
1. Rys historyczny powstania sieci kolejowej
Bezpośrednio po zakończeniu I wojny światowej w roku 1918, nastąpił powolny
proces tworzenia się „nowej Europy Wschodniej” w wyniku powstania nowych
uwarunkowań politycznych, których głównym elementem było utworzenie
suwerennych państw takich, jak Rzeczpospolita Polska, Republika
Czechosłowacka, Królestwo Węgier czy Republika Austrii. Odrodzone państwo
polskie powstało z połączenia trzech różnych dzielnic, które przez ponad cały wiek
były pod panowaniem trzech różnych ustrojów państwowych. Na tych ziemiach,
sieć kolejowa była przystosowywana do militarnych i gospodarczych potrzeb
państw zaborczych. W zaborze niemieckim rozbudowa sieci kolejowej
podporządkowana była przede wszystkim strategicznym celom ówczesnej II
Rzeszy Niemieckiej i miała za zadanie połączyć ziemie polskie, które stanowiły dla
niej zaplecze surowcowe i żywnościowe z rdzenną częścią Rzeszy. W zaborze
rosyjskim sieć kolejowa miała powiązać ziemie polskie z większymi miastami i
ośrodkami przemysłowymi Rosji, natomiast w zaborze austriackim rozwój sieci
kolejowej podporządkowany był względami natury gospodarczej i militarnej.
A zatem, w wyniku odrodzenia się państwa polskiego „odziedziczyliśmy” nie
tylko nowe granice terytorialne, ale również „przejęliśmy” istniejący układ
przebiegu linii kolejowych, który znajdował się w obrębie tego obszaru. Po
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zaborcach Polska przejęła 15947 km linii kolejowych, w tym 7362 km po byłym
zaborze rosyjskim, 4357 km po byłym zaborze austriackim oraz 4228 km po byłym
zaborze pruskim4. Był to układ, który składał się z trzech słabo ze sobą
powiązanych części, które nie stanowiły jednolitego systemu komunikacyjnego.
Jego przebieg w żaden sposób nie był w stanie zaspokoić ówczesnych potrzeb
komunikacyjnych nowego organizmu państwowego, ponieważ nie odpowiadał
rzeczywistym potrzebom kraju z racji tego, że został „zaprojektowany”
w odmiennych, sztucznie wytworzonych warunkach państwowych. Ponadto,
przejęta od zaborców sieć kolejowa była bardzo zróżnicowana pod względem
gęstości, ponieważ kształtowała się bardzo różnie w poszczególnych zaborach5, tj.
w byłym zaborze pruskim wynosiła ona 10,4 km/100 km2, w austriackim - 5,5
km/100 km2, natomiast w rosyjskim tylko 2,85 km/100 km2. Znaczne obszary kraju
były zupełnie pozbawione komunikacji kolejowej, a na wielu odcinkach brakowało
krótkich połączeń. Nie było też odpowiedniego skomunikowania aglomeracji
warszawskiej z poszczególnymi obszarami kraju. Układ ten wymagał, więc
przeprowadzenia odpowiednich prac techniczno - organizacyjnych, mających na
celu połączenie trzech różnych systemów kolejowych6, które znajdowały się w II
RP, a to z kolei miało przyczynić się do scalenia komunikacyjnego państwa. Było
to o tyle ważne, ponieważ niektóre obszary naszego kraju były lepiej
skomunikowane z państwami sąsiednimi, niż z regionami znajdującymi się w
granicach administracyjnych naszego terytorium7.
A więc, w początkowym okresie tworzenia się niepodległego państwa polskiego
najważniejszym zadaniem stało się przejęcie linii i taboru kolejowego od byłych
zaborców oraz dostosowanie ich do nowych uwarunkowań geopolitycznych.
Przejmowanie tych linii odbywało się etapami i następowało formalnie na
podstawie dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o przejęciu kolei zbudowanych przez byłe
władze okupacyjne8. Pierwsze kroki zostały poczynione już w roku 1919, kiedy to
istniejące do tej pory Ministerstwo Komunikacji zostało przekształcone w
Ministerstwo Kolei Żelaznych9, którego głównym zadaniem było przejęcie kolei w
poszczególnych zaborach. Taka sytuacja trwała do końca 1921 r., w którym to
zakończono
proces
przejmowania
ostatnich
linii
kolejowych
w zaborze pruskim10. W sumie, w roku 1921 na terenie Polski znajdowało się około
16 tys. km11 dróg żelaznych (rys. 1).
A. Dylewski, Historia kolei w Polsce, wydanie pierwsze, Wyd. Carta Blanca, Kraków 2012, s. 108.
T. Muszyński, Zagadnienia komunikacyjne w Polsce, Inżynier Kolejowy 1936, nr 12, s. 423.
6
Dylewski w swojej publikacji pisze o czterech systemach kolejowych, a mianowicie: austriackim,
pruskim, rosyjskim szerokotorowym oraz rosyjskim normalnotorowym, który był pozostały po Drodze
Żelaznej Warszawsko - Wiedeńskiej (DŻWW); A. Dylewski, op. cit., s. 106.
7
Jako przykład możemy tutaj podać, np. miasto Wrocław, które posiadało w tym okresie lepsze
połączenie kolejowe z Berlinem, niż z Warszawą czy Łodzią.
8
Dzieje kolei w Polsce, praca zbiorowa pod red. D. Kellera, Wyd. Eurosprinter, Rybnik 2012, s. 31.
9
Od 1926 r. ponownie Ministerstwo Komunikacji.
10
www.pkp.pl/node/175 (27.10.2012 r.).
11
Album 10 lat PKP Cargo, Z tradycją w nowoczesność, Wyd. PKP Cargo Logistics, Warszawa 2011,
s. 8 ÷ 9. W tym samym okresie długość linii kolejowych w Europie wynosiła 380 tys. km. Największą
długość posiadały: Rosja Europejska - 65,78 tys. km, Niemcy - 58,15 tys. km i Francja - 53,56 tys.
km. Kraj nasz był na szóstym miejscu w Europie pod względem długości linii z 15,99 tys. km; A.
4
5
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Rys. 1. Stan skomunikowania liniami normalnotorowymi w roku 1922
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: www.mapy.1435mm.net.pl.
Oprócz przejmowania linii kolejowych po byłych zaborcach, w tym czasie
powstały również pierwsze nowe linie kolejowe, w wolnej II RP, tj. linia na
odcinku Kutno - Koło - Konin - Strzałkowo, której celem było skrócenie połączenia
kolejowego z Warszawy do Poznania, Kokoszki - Gdynia, której zadaniem było
ominięcie Wolnego Miasta Gdańsk12 oraz linii Kutno - Płock i Swarzewo - Hel13.
Ze względu na brak bezpośredniego dostępu do portu morskiego w Gdańsku, w
Wasiutyński, Drogi żelazne, wydanie drugie poprawione, Wyd. Naukowe KWTBPSPW, Warszawa
1925, s. 41-42.
12
www.archeo.kolej.pl (27.10.2012 r.).
13
www.pkp.pl/node/175 (27.10.2012 r.).

74

roku 1923 zapadła strategiczna decyzja o budowie polskiego portu w Gdyni, a
następnie o budowie stacji portowej oraz węzła kolejowego w tym mieście.
Choć kraj nasz po odzyskaniu niepodległości posiadał dość gęstą sieć linii
kolejowej to niestety, w początkowych latach jego funkcjonowania, kolej nie
ogrywała aż tak ważnej roli, do jakiej była przygotowana. Winę za tą sytuację
możemy upatrywać, jak sądzę, w małej ilość własnego taboru kolejowego14,
którego w tym czasie nie posiadaliśmy. Problem ten został rozwiązany w roku
1923, kiedy to uruchomiono pierwszą polską fabrykę lokomotyw, która powstała w
Chrzanowie15. W dalszej kolejności produkcję lokomotyw kontynuowały również
inne zakłady produkcyjne takie, jak Warszawska Spółka Akcyjna Budowy
Parowozów czy Poznańskie Zakłady Cegielskiego16.
W kolejnych latach możemy zauważyć dalszą realizację procesu przekształcania
i dostosowywania kolej do nowych uwarunkowań społeczno - gospodarczych oraz
militarnych. I tak, już w roku 192617 istniejące Ministerstwo Kolei Żelaznych
zostało zastąpione przez nowopowstałe przedsiębiorstwo pn. „Polskie Koleje
Państwowe” (PKP), którego głównym zadaniem stało się przejęcie całej
infrastruktury kolejowej w ówczesnym państwie polskim oraz połączenie linią
kolejową nowo wybudowanego portu w Gdyni18 z pozostałym obszarem kraju, w
tym szczególnie z obszarem przemysłowym Górnego Śląska. Było to, po
odzyskaniu dostępu do morza, jedno z najważniejszych zadań polskiej gospodarki,
w tym szczególnie szybko rozwijającej się kolei. Budowę tej linii, zwanej
„Magistralą Węglową”, rozpoczęto już w roku 1926, ale udało się ją ukończyć
dopiero w roku 1933 (rys. 2). Połączyła ona polski port z górnośląskim zagłębiem
przemysłowym i wydobywczym, omijając przy tym Wolne Miasto Gdańsk.
Magistrala w sumie liczyła około 485 km i przebiegała z Herbów Nowych, przez
Zduńską Wolę, Karsznice, Bydgoszcz do Gdyni, z odgałęzieniem do Częstochowy,
czyli połączyła północ z południem kraju. Niestety, w wyniku ogólnoświatowego
kryzysu gospodarczego w latach trzydziestych więcej dużych inwestycji
kolejowych w tym okresie rząd polski już nie podejmował, ponieważ uważano, że
w tym czasie należy ograniczyć wydatki na rozwój infrastruktury komunikacyjnej.

Rząd Paderewskiego w tym czasie kupił w USA 150 parowozów typu „Consolidation”.
Była to fabryka pn. „FABLOK”.
16
Do połowy lat 20 - tych XX w. łączna produkcja stała się na tyle wysoka, że w 1925 r. można było
zrezygnować z importu taboru kolejowego. Do roku 1939 przemysł krajowy dostarczył PKP łącznie
1220 parowozów, z czego 493 były pasażerskimi, a 727 towarowymi; A. Dylewski, op. cit., s. 128.
17
Na mocy Rozporządzenia Prezydenta RP I. Mościckiego z dnia 27 września 1926 r, a następnie
znowelizowanego w roku 1930. PKP było dużym przedsiębiorstwem, które w chwili powołania
zatrudniały 172 tys. osób.
18
Priorytetowym zadaniem dla państwa w tym czasie stało się uniezależnienie od portu gdańskiego.
14
15
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Linia kolejowa zwana „Magistralą węglową”

Rys. 2. „Magistrala węglowa” na tle pozostałych linii kolejowych w roku 1933
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: www.mapy.1435mm.net.pl.
Ważną kwestią w tym okresie, na którą warto zwrócić uwagę, było
zapoczątkowanie procesu elektryfikacji polskich linii kolejowych, które miało
miejsce już w roku 1927, kiedy to otwarto pierwszą w Polsce linię elektryczną na
trasie Warszawa - Podkowa Leśna - Grodzisk Mazowiecki19, a następnie stopniowa
rozbudowa tych linii, o co raz to nowsze odcinki. W roku 1937 długość linii
kolejowych w naszym kraju wynosiła około 18 tys. km20 i w porównaniu z okresem
po odzyskaniu niepodległości, wzrosła o około 2 tys. km. Taki stan infrastruktury
Była to pierwsza prywatna linia kolei elektrycznej.
W posiadaniu PKP było 5,3 tys. parowozów, 12,1 tys. wagonów osobowych i 159,2 tys. wagonów
towarowych; Album 10 lat PKP Cargo, op. cit., s. 11.
19
20
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kolejowej przetrwał do czasu rozpoczęcia II wojny światowej. Wówczas to, polskie
linie kolejowe zostały włączone w struktury kolei niemieckich oraz radzieckich.
W początkowym okresie kampanii wrześniowej 1939 r., linie kolejowe zostały
zmilitaryzowane21, ponieważ kolej była zbyt ważnym środkiem transportu, aby
państwo mogło utracić nad nią kontrolę22. Uwidoczniło się to szczególnie w
pierwszym okresie operacji wrześniowej, kiedy to od sprawności kolei zależała
mobilizacja żołnierzy, ich przemieszczanie, ewakuacja czy dowóz zaopatrzenia i
środków walki. Ze względu na pełnienie tak strategicznej funkcji w czasie wojny,
linie kolejowe stały się od samego początku działań wojennych potencjalnymi
celami akcji sabotażowych23, realizowanych w zachodnich i centralnych obszarach
naszego kraju zarówno przez Niemców, jak i Polaków, co skutkowało dość dużymi
zniszczeniami poszczególnych ich odcinków. Podobna sytuacja, ale w późniejszym
okresie miała również miejsce we wschodnich regionach i była, jak myślę,
wynikiem późniejszej agresji sowieckiej na Polskę. Te zmasowane ataki trwały
nieustannie do ostatniej bitwy kampanii wrześniowej, która miała miejsce pod
Kockiem, w dniu 5 października 1939 r.
Po zakończeniu polskiej wojny obronnej i ogłoszeniu kapitulacji, Niemcy
ustanowili na swoim terytorium, tzw. „Generalną Gubernie” ze stolicą w Krakowie
oraz powołali zarząd okupacyjny kolei niemieckich na tym obszarze24. W wyniku
tego procesu, nastąpiło podporządkowanie polskich kolei państwowych na Śląsku,
w Wielkopolsce i na Pomorzu niemieckim kolejom państwowym. Podobna sytuacja
zaistniała później także na wschodzie kraju, gdzie tamtejsze linie kolejowe zostały
podporządkowane NKPS25, gdzie następnie utworzono 3 dyrekcje kolejowe: we
Lwowie, Brześciu i Białymstoku, których głównym zadaniem była przebudowa
infrastruktury oraz taboru PKP na parametry techniczne linii szerokotorowej. W
tym samym czasie na terenach okupowanych przez Niemców następowała
intensywna rozbudowa węzłów kolejowych i zaplecza infrastrukturalnego sieci
kolejowej na kierunku zachód - wschód w ramach, jak sądzę, intensywnych
przygotowań do zaplanowanej agresji na ZSRR.
W latach 1941-1943 możemy zauważyć początek regularnych działań
partyzanckich przeciwko kolejom niemieckim w okupowanej Polsce. Były to
najczęściej intensywne działania nieregularne oraz regularne akcje sabotażowe
wykonywane przez ruch oporu oraz polskich kolejarzy, których głównym zadaniem
było powodowanie dużych straty i opóźnianie dostaw sprzętu wojskowego oraz
Militaryzacja była ogłaszana okresowo w oparciu o Ustawę z dnia 27 marca 1920 r. o kolejach w
czasie wojny (Dz. U. RP z 1920, Nr 27, poz. 160 z późniejszymi zmianami).
22
Józef Piłsudzki tak twierdził o kolei: „(…) Kolej jest czynnikiem siły armii tak wielkim, że bez
opanowania ruchu nie ma mowy o wojnie. Kolej w ręku - kraj w ręku (…)”; M. Wiśniewski,
Planowanie,
organizacja
i funkcjonowanie Wojskowych Transportów Kolejowych w Polsce w przededniu II wojny światowej, w:
Materiały do historii wojskowości, cz. 1, Pułtusk 2004, s. 33.
23
Na kilkanaście minut przed atakiem Niemiec na Polskę, załoga stacji w Szymankowie udaremniła
przedostanie się niemieckiego pociągu pancernego przez most na Wiśle, a następnie go wysadziła.
24
Dyrekcja Generalna „Ostbahn” (GEDOB), która przejęła ocalały majątek PKP na terenie „GG” i była organem naczelnym dla dyrekcji okręgowych w Krakowie i Warszawie; A. Dylewski, op. cit., s.
162.
25
Ludowy Komisariat Dróg Komunikacji.
21
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środków walki na front wschodni, co w dużej mierze przyczyniło się, jak myślę, w
późniejszym czasie do załamania funkcjonowania transportu kolejowego w „GG”.
Ta sytuacja, z kolei, przyczyniła się do przeprowadzenia kontrofensywy armii
czerwonej na froncie wschodnim, a w konsekwencji tego do kapitulacji Niemiec.
Po zakończeniu II wojny światowej kraj nasz, już po raz drugi w XX w., musiał
zmienić swoje granice terytorialne, a tym samym „odziedziczyć” istniejącą
infrastrukturę kolejową na ziemiach odzyskanych (rys. 3).

Koleje dwutorowe
Koleje jednotorowe
Koleje wąskotorowe

Rys. 3. Sieć linii kolejowych po zakończeniu II wojny światowej
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Mapa sieci kolejowej R.P. z
alfabetycznym skorowidzem nazw stacji i przystanków osobowych, wydanie I (stan z
I.IV.1946 R.), opracowanie i wydanie Wydziału Pomiarowego Ministerstwa
Komunikacji, Warszawa 1946.
Co ciekawe, w wyniku tych przeobrażeń geopolitycznych Polska przejęła lepszą
infrastrukturę kolejową w nowych granicach, niż posiadała ją przed rokiem 1939.
Było to spowodowane tym, że w wyniku przesunięcia granic terytorialnych w
kierunku zachodnim zyskaliśmy dość dobrze rozwinięty w tym regionie układ
poniemieckiej sieci kolejowej. W zamian za to oddaliśmy tereny wschodnie, które z
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punktu widzenia przebiegu linii kolejowych były słabiej skomunikowane. Ta
sytuacja w istotny sposób poprawiła skomunikowanie naszego kraju, szczególnie
jej zachodnich terenów. Niestety, stan techniczny wielu odcinków tych linii
wymagał radykalnych kroków zmierzających do odbudowy zniszczeń wojennych26.
A więc, najważniejszym zadaniem dla wyzwolonego państwa polskiego w tym
okresie było przejęcie zarządzania nad kolejami z rąk radzieckiej administracji
wojskowej oraz ich szybka odbudowa, ponieważ w roku 1946 r. eksploatowanych
było tylko 20,8 tys. km z 23,8 tys. km linii normalnotorowych27,
wykorzystywanych przed rozpoczęciem wojny.
W nowych powojennych uwarunkowaniach funkcjonowania państwa polskiego
pierwszym krokiem, który miał pomóc w ustabilizowaniu sytuacji społeczno gospodarczej po zakończeniu działań wojennych było przyjęcie, w roku 1947,
ustawy o planowanej odbudowie gospodarczej28. W dokumencie tym, oprócz
sytuacji gospodarczej uwzględniono także poprawę sytuacji komunikacyjnej, w tym
również poruszono kwestię naprawy i rozbudowy transportu kolejowego.
Zakładano, że w latach 1947-1949 odbudowane zostanie około 2,5 tys. km
zniszczonych odcinków linii kolejowych. Prowadzone w tym czasie remonty i
naprawy zniszczonych kolejowych odcinków oraz budowa nowych doprowadziły
już w roku 1950 do stanu ponad 26,3 tys. km, w tym 200 km w tej ogólnej długości
było liniami zelektryfikowanymi29. Oprócz niskiego stanu technicznego linii
kolejowych, poważnym problemem w tym okresie był również brak odpowiednio
przygotowanego taboru kolejowego30, szczególnie w aspekcie odpowiedniej ilości
lokomotyw, które zostały zawłaszczone przez Niemców i ZSRR po zakończeniu
wojny oraz przebudowa linii szerokotorowych na tor normalnotorowy we
wschodniej Polsce.
Mimo zakrojonych prac, związanych z odbudową zniszczonej infrastruktury
kolejowej, okres powojenny nie charakteryzował się już tak ogromną dynamiką
rozwoju sieci kolejowej, jak było to widoczne po odzyskaniu niepodległości.
Niemniej jednak, wśród najważniejszych inwestycji, które powstały w pierwszych
latach powojennych warto tutaj nadmienić budowę nowych linii, tj. Tomaszów
Mazowiecki - Radom (1949), Pyskowice – Lubliniec (1952), Skierniewice – Łuków
(1953), Kielce – Busko (1953) oraz drugiej linii torów (wraz z elektryfikacją) na
odcinku z Gdańska do Gdyni przez Sopot (1953). Następnie, w roku 1954
ukończenie elektryfikacji pierwszej dalekobieżnej linii kolejowej na trasie
Warszawa – Częstochowa – Katowice – Gliwice oraz zelektryfikowanie linii na
odcinku Warszawa – Koluszki – Łódź31.W roku 1954 długość linii kolejowych na
26
Zniszczenia te były usuwane w zasadzie do roku 1949, gdzie uruchomiono prawie 90%
przedwojennego stanu sieci kolejowej; S. Koziarski, Przekształcenia infrastruktury transportowej w
Polsce, Wyd. UO, Opole 2010, s. 56.
27
www.potorach.pl/historia-kolei (27.10.2012 r.).
28
Ustawa z dnia 2 lipa 1947 r. o Planie Odbudowy Gospodarczej (Dz. U. z 1947, Nr 53, poz. 285).
29
T. Lijewski, S. Koziarski, Rozwój sieci kolejowej w Polsce, Wyd. KOW, Warszawa 1995, s. 6.
30
Dla ratowania tragicznej sytuacji na kolei w tym okresie rząd decyduje się na zakup za granicą:100
parowozów od Wielkiej Brytanii i USA oraz 500 parowozów z demobilu wojsk USA w Europie.
Ponadto dla magistrali Śląsk - Porty rząd zamówił 100 parowozów typu „Decapod” w USA.
31
www.pkp.pl/node/182 (27.10.2012 r.).
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obszarze naszego kraju wynosiła około 27 tys. km, czyli w stosunku do roku 1950
długość ta wzrosła o około 0,7 tys. km, w tym linii zelektryfikowanych było 338
km32. Niestety, od połowy lat 60 - tych możemy zauważyć powolny regres rozwoju
linii kolejowych, który był następstwem spadku liczby przewozów towarowych i
pasażerskich, wynikających, jak myślę, z szybszego wzrostu rozwoju motoryzacji.
Ostatnim okresem, w którym na kolei możemy zauważyć realizację
intensywnych prac, związanych z rozbudową sieci kolejowej były lata
siedemdziesiąte XX w. Wówczas wykonano kilka bardzo ważnych inwestycji
kolejowych, z których do najważniejszych i największych możemy zaliczyć dwie
główne, a mianowicie budowę Centralnej Magistrali Kolejowej (CMK)33 oraz
szerokotorowej Linii Hutniczo - Siarkowej (LHS)34. Pierwsza inwestycja, której
realizacja rozpoczęła się w roku 1971, a zakończyła w roku 1977, zakładała
połączenie kraju na kierunku północ – południe, łącząc Śląsk z Gdańskiem przez
Warszawę. Niestety, całej inwestycji nie udało się zrealizować i linia ta ostatecznie
została zbudowana tylko na odcinku południowym, tj. od Grodziska
Mazowieckiego do Zawiercia o łącznej długości 223 km35. Jej budowa była
podyktowana potrzebą szybkiego przewozu węgla z obszaru Śląska w kierunku
innych regionów kraju z prędkością przemieszczania do 200 km/h oraz miała
skrócić czas podróży pasażerów, szczególnie przemieszczających się ze stolicy w
kierunku Katowic i Krakowa. Drugą inwestycją była, zbudowana w roku 1979,
LHS, której przebieg został ustalony od Dąbrowy Górniczej (Huta „Katowice”) do
Hrubieszowa (granica z Ukrainą), poprzez Zamość i Olkusz o łącznej długości 397
km, której celem było zapewnienie przewozów towarowych z Azji bez przeładunku
na granicy wschodniej36 (rys. 4).
W roku 1981, w wyniku wprowadzenia stanu wojennego, nastąpiła czasowa
militaryzacja kolei, co przyczyniło się do jeszcze większej zapaści w transporcie
kolejowym. Nastąpił znaczny spadek w przewozach zarówno towarowych, jak
i pasażerskich. W wyniku tego procesu, w kolejnych latach możemy zauważyć
powolny regres rozwoju linii kolejowych, który szczególnie uwidocznił się w
likwidacji nierentownych połączeń kolejowych, szczególnie tych, z których już
wcześniej wycofano ruch pasażerski. I tak, w roku 1983 długość linii normalno i
szerokotorowych wynosiła już tylko nieco ponad 24,2 tys. km, a linii
zelektryfikowanych było 7,83 tys. km37.
W tym okresie PKP kontynuowała przede wszystkim budowę drugich torów na
najważniejszych, strategicznych szlakach kolejowych oraz modernizowała
ważniejsze węzły kolejowe. W roku 1990 długość całkowita linii kolejowych w

Album 10 lat PKP Cargo, op. cit., s. 12.
Była to największa inwestycja kolejowa po II wojnie światowej.
34
Linia wybudowana specjalnie na potrzeby kombinatu metalurgicznego Huta „Katowice” oraz
Tarnobrzeskiego Zagłębia Siarkowego.
35
Decyzja o skróceniu przebiegu CMK zapadła w roku 1974, a podyktowana była budową Linii
Hutniczo - Siarkowej.
36
Import rud żelaza oraz eksport siarki i węgla kamiennego. W tym celu zbudowano bazy przeładunku
rudy żelaza i węgla (Cieśle), siarki (rejon Tarnobrzega) oraz punkt przestawczy wózków (Sędziszów).
37
www.pkp.pl/node/184 (27.10.2012 r.).
32
33
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naszym kraju wynosiła około 26,2 tys. km, w tym linii normalnotorowych było
około 24 tys. km, a linii zelektryfikowanych 11,4 tys. km38.

Rys. 4. Sieć linii kolejowych w roku 1981
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Mapa schematycznej sieci PKP do
sieciowego rozkładu jazdy pociągów 1981/82 wydana nakładem Wydawnictwa
Komunikacji i Łączności.
Początek lat 90 - tych to wyraźny okres spadku rozwoju sieci kolejowej, którego
głównymi przyczynami były: kryzys gospodarczy w kraju39, wzrost znaczenia
transportu samochodowego oraz procesy polityczne związane z przeobrażeniami
społeczno – ekonomicznymi i militarnymi w Europie Środkowo – Wschodniej. W
tym czasie widać wyraźnie zahamowanie rozwoju transportu kolejowego w
wyniku, m.in. zmniejszenia się obrotu towarowego pomiędzy dawnymi państwami
RWPG40 w wyniku spadku wydobycia surowców mineralnych oraz zmniejszenia
Transport - wyniki działalności w 2006 r., GUS, Warszawa 2007, s. 75.
W literaturze przedmiotu często mówi się o procesie transformacji gospodarczej.
40
Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG) - organizacja międzynarodowa krajów bloku
38
39
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produkcji wyrobów przemysłu ciężkiego. Ponadto, możemy zauważyć postępujący
spadek w przewozach pasażerskich spowodowany różnymi uwarunkowaniami
społeczno – gospodarczymi takimi, jak: wzrost bezrobocia41, pauperyzacja42
społeczeństwa, zwiększenie się liczby samochodów osobowych i ciężarowych43,
zmiany taryfowe w PKP44 czy proces zamykania nierentownych linii kolejowych45.
I tak, w latach 1987 ÷ 1992 zawieszono ruch pasażerski na około 1723 km linii,
rozebrano około 657 km torów normalnotorowych oraz zamknięto ponad 520 stacji
i przystanków kolejowych. Łącznie w okresie powojennym, począwszy od 1946 r.,
w wyniku planowanego ograniczania linii kolejowych, obsługę kolejową utraciło
107 miast i 245 gmin46.
W kolejnych latach postępował dalszy proces likwidacji linii kolejowych tak, że
w roku 1995 całkowita długość linii wynosiła nieco ponad 23,9 tys. km, na
przełomie roku 2000 już tylko nieco ponad 22,5 tys. km, aby w roku 2005 osiągnąć
20,2 tys. km47. W kolejnych latach widać wyraźnie zahamowanie procesu
likwidacji linii, a prace, które były prowadzone w tym okresie miały na celu tylko
utrzymanie istniejącego stanu infrastruktury. I tak, w roku 2009 całkowita długość
sieci kolejowej wynosiła niecałe 20,4 tys. km (rys. 5), z czego 11,4 tys. km to były
linie o znaczeniu państwowym48. Linie normalnotorowe stanowiły długość około
20,1 tys. km, a linii zelektryfikowanych było około 11,9 tys. km49. Ich gęstość
wynosiła nieco ponad 6,5 km linii/100 km2, a na sieci znajdowało się 1496 stacji
kolejowych, w tym 337 węzłowych50.
A zatem, możemy zauważyć, że w ostatnim dwudziestoleciu długość linii
kolejowych ulegała ciągłemu regresowi. I tak, w latach 1990-1995 całkowita
długość sieci została zredukowana o około 2,24 tys. km, w latach 1996-2000 o 1,42
tys. km, a w latach 2001 ÷ 2009 o kolejne 2,2 tys. km szlaków kolejowych51.
Łącznie, w stosunku do stanu z roku 1990 długość sieci kolejowej zmniejszyła się o
około 22%, tj. 5,87 tys. km.

wschodniego koordynująca procesy ich integracji gospodarczej. Działała w okresie od 25 stycznia
1949 do 28 czerwca 1991.
41
Szczególnie proces ten uwidocznił się w upadających państwowych dużych zakładach pracy, które
dotowały przewozy kolejowe swoich pracowników.
42
Pauperyzacja (łac. pauper - biedny, ubogi) – proces społeczny polegający na obniżaniu się stopy
życiowej jednostek lub zbiorowości.
43
Wzrost liczby samochodów osobowych z 2,3 mln w 1980 r. do około 14,7 mln w roku 2001.
44
Do zmian tych możemy zaliczyć, m.in. ograniczenie liczby osób korzystających z ulg
przejazdowych czy przekształcenie pociągów osobowych w pośpieszne, pośpiesznych w ekspresowe,
a ekspresowych w InterCity; S. Koziarski, op. cit., s. 63.
45
Od początku 1980 r do końca roku 1993 zamknięto dla ruchu pasażerskiego 5,6 tys. km szlaków
kolejowych, pozbawiając przy tym 177 gmin i 82 miasta połączeń kolejowych; Ibidem, s. 63.
46
Ibidem, s. 64.
47
Transport - wyniki działalności w 2006 r., op. cit., s. 75.
48
Transport - wyniki działalności w 2009 r., GUS, Warszawa 2010, s. 46.
49
Ibidem, s. 75.
50
Ibidem, s. 47.
51
Ibidem, s. 75.
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Linie przystosowane do V ≥ 160 km/h
Linie przystosowane do 100 ≤ V ≥ 160 km/h
Linie zlikwidowane lub zamknięte dla ruchu

Rys. 5. Sieć linii kolejowych w roku 2009
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: S. Koziarski, op. cit., s. 67.
Analizując rozwój kolei na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat nie sposób
nie odnieść się do tezy, że układ naszej sieci kolejowej w 80% został ukształtowany
już pod koniec lat trzydzistych XX w., czyli tuż przed wybuchem II wojny
światowej. Szczególny wkład w rozwój sieci kolejowych odegrał okres
międzywojenny, w którym możemy zauważyć duże natężenie prac związanych z
rozbudową układu linii kolejowych. Tak naprawdę, z wyjątkiem okresu lat 70 tych XX w., pozostałe lata stanowiły tylko okresy stopniowego regresu, w których
następował proces likwidacji linii kolejowych. Tymi okresami były następujące
fazy52:
– pierwsza fala likwidacji, która miała miejsce tuż po
zakończeniu II wojny światowej, kiedy to ze zniszczeń nie
odbudowano około 1,43 tys. km linii i około 1,78 tys. km
drugich torów kolejowych;
52

S. Koziarski, op. cit., s. 63.
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druga fala likwidacji, która miała miejsce w latach 60 - tych,
kiedy to zlikwidowano około 227 km linii kolejowych;
53
– trzecia fala likwidacji, która rozpoczęła się po roku 1980 i
objęła likwidacją około 6 tys. km linii kolejowych.
Przedstawione fazy jednoznacznie pokazują, że układ sieci kolejowej Polski na
przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat w dużej mierze uzależniony był od
zaistniałej sytuacji geopolitycznej, społeczno – gospodarczej oraz militarnej,
występującej w okresach jej funkcjonowania. Pomimo tego, że na początku
swojego rozkwitu kolej dość intensywnie się rozwijała, niestety w późniejszych
latach nie była już w stanie konkurować z transportem samochodowym na rynku
usług transportowych. Widać wyraźnie, że była ona bardzo podatna na zmiany
uwarunkowań infrastrukturalnych, politycznych, społecznych czy ekonomicznych,
szczególnie w tych okresach, gdzie występował mały popyt na usługi kolejowe,
spowodowany
różnymi
zawirowaniami
geopolitycznymi,
a
to
z kolei prowadziło do likwidacji nierentownych linii kolejowych.
–

2. Aktualny stan sieci kolejowej
Transport kolejowy jest ważnym elementem systemu transportowego naszego
kraju, mając szczególny udział zarówno w masowych przewozach towarowych, jak
i pasażerskich. Odgrywa bardzo ważną funkcję w gospodarce narodowej, mając
istotny wpływ na efektywność takich działów, jak budownictwo, transport i
gospodarka magazynowa czy przemysł (wydobywczy i energetyczny). Jest on
zarówno ekonomiczny, ponieważ jeden pociąg54 zastępuje około 50 samochodów
ciężarowych, konkurencyjny wobec innych form transportu, szczególnie wraz ze
wzrostem odległości przewozów55, a także ekologiczny, czyli mniej uciążliwy pod
względem hałasu w porównaniu, np. z transportem samochodowym czy
nieemitujący zanieczyszczeń do środowiska naturalnego. Ponadto, polska kolej jest
częścią europejskiej sieci komunikacyjnej i ze względu na usytuowanie
geograficzne spełnia bardzo ważną, tranzytową rolę w kształtowaniu europejskiej
polityki transportowej, ponieważ jest miejscem styku europejskiej sieci
normalnotorowej (1435 mm) z azjatycką siecią szerokotorową (1520 mm), czyli
pozwala połączyć dwa obszary geopolityczne, tj. Europę i Azję. A zatem, drogi
kolejowe wraz z pozostałą infrastrukturą kolejową56 są jednym z głównych
determinantów komunikacyjnych, które przyczyniają się do obsługi różnych usług
przewozowych. Odgrywają bardzo istotną rolę w kształtowaniu rozwoju społeczno
- gospodarczego każdego kraju, ponieważ są „motorem napędowym” dla różnych
gałęzi gospodarki, szczególnie w masowych przewozach na średnich i dużych
odległościach. Przy czym musimy pamiętać, że transport ten będzie tylko wtedy
„kołem napędowym”, kiedy stanie się elementem konkurencyjności dla innych
rodzajów transportu.
Możemy stwierdzić, że ta fala trwa praktycznie do dnia dzisiejszego.
1,4 tys. ton ładunku.
55
Przyjmuje się, że jest to odległość powyżej 300 km.
56
Do infrastruktury tej zaliczamy, m.in. stacje kolejowe, punkty przeładunkowe, bocznice oraz
urządzenia techniczne, niezbędne do ich funkcjonowania takie, jak: wyposażenie energetyczne, wodno
- kanalizacyjne czy urządzenia sterowania ruchem i łączności.
53
54
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Niestety, choć obecnie nasz kraj posiada jedną z największych sieci kolejowych,
co oczywiście wynika z dość dużej powierzchni terytorialnej, to w dużej mierze
sieć ta jest silnie zdekapitalizowana i w dużej mierze odbiega w dość znaczny
sposób od średnich standardów europejskich. Poważnym jej problemem jest mała
dostępność do niej poszczególnych regionów i obszarów kraju. Warto zaznaczyć,
że rozmieszczenie tych linii jest nierównomierne, co nie tylko nie zaspokaja potrzeb
poszczególnych regionów, ale także przyczynia się do ich peryferyzacji w
połączeniach krajowych i międzynarodowych. Z reguły są to linie, które
zbudowane zostały jeszcze w okresie międzywojennym z pewnymi tylko pracami
modernizacyjnymi,
przeprowadzonymi
w
latach
sześćdziesiątych
i
siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Ponadto, przestarzały tabor kolejowy oraz
niedofinansowany majątek PKP daje ciemny obraz naszej infrastruktury
kolejowej57. To wszystko powoduje, że słuszną kwestią staje się teza, że nasze
drogi kolejowe nie przyczyniają się do odpowiedniego stymulowania wzrostu
społeczno - gospodarczego, a czasami można odnieść wrażenie, że są barierą w tym
procesie.
Z danych Głównego Urzędu Statycznego58 wynika, że w Polsce na koniec 2011
roku eksploatowanych było 20,2 tys. km linii kolejowych (rys. 6), w tym długość
linii normalnotorowych59 wynosiła 20,1 tys. km, z czego 8,7 tys. km stanowiły linie
dwu – i więcej torowe, zaś długość linii jednotorowych kształtowała się na
poziomie 11,4 tys. km. W tym ogólnym zestawieniu, 11,5 tys. km stanowiły linie o
znaczeniu państwowym60, tj. około 59% całkowitej ich długości61. Sieć zarządzana
była przez PKP oraz inne podmioty gospodarcze. I tak, PKP zarządzała 19,7 tys.
km liniami, natomiast 0,5 tys. km nadzorowane było przez pozostałe podmioty
zajmujące się przewozami kolejowymi62. Na sieci kolejowej funkcjonowało 1464
stacji kolejowych, w tym 354 były stacjami węzłowymi63. Stan inwentarzowy
W. Paprocki, Determinanty rozwoju transportu kolejowego w Polsce, czasopismo „Rynek
kolejowy”, nr 10/2003, s. 23-25.
58
Transport - wyniki działalności w 2011, GUS, Warszawa 2012.
59
Do sieci kolei normalnotorowych zalicza się również w statystyce sieci kolejowe szerokotorowe.
Łącznie te sieci stanowią około 99% ogólnej całkowitej długości linii kolejowych.
60
Do linii kolejowych o znaczeniu państwowym zalicza się wszystkie linie układu
międzynarodowego, objętego umowami AGC (ang. European Agreement on Main International
Railway Lines; umowa europejska o głównych międzynarodowych liniach kolejowych, podpisana w
Genewie dnia 31 maja 1985 r., weszła w życie w stosunku do Polski w dniu 27 kwietnia 1989 r.) i
AGTC (ang. European Agreement on Important International Combined Transport Lines and Related
Installation; umowa europejska o głównych międzynarodowych liniach kolejowych transportu
kombinowanego i obiektach towarzyszących, która podpisana została w Genewie w dniu 1 lutego
1991 r., w Polsce została wprowadzona w życie po zatwierdzeniu przez Radę Ministrów w dniu 14
stycznia 2002 r.) oraz linie istniejące i projektowane, których budowa, utrzymanie i eksploatacja
uzasadniona jest względami gospodarczymi, społecznymi, ekologicznymi i militarnymi. Wykaz linii o
znaczeniu państwowym określa Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. Obecnie obowiązuje
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie wykazu linii kolejowych o
znaczeniu państwowym (Dz. U. z 2007, Nr 61, poz. 412).
61
Transport - wyniki działalności w 2011, op. cit., s. 75.
62
Aktualnie na rynku kolejowym w Polsce funkcjonuje 89 przewoźników kolejowych posiadających
161 licencji na przewozy osób i towarów oraz udostępnianie pojazdów trakcyjnych lub świadczenie
usług trakcyjnych (14 przewoźników wykonuje przewozy na liniach innych niż 1435 mm).
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Stacja kolejowa węzłowa – rodzaj stacji kolejowej, z której wybiegają, co najmniej trzy szlaki
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lokomotyw elektrycznych i spalinowych kształtował się na poziomie około 4,2 tys.
szt., w tym lokomotyw elektrycznych było 1879 szt., natomiast spalinowych 2301
szt. W zarządzaniu PKP znajdowało się ponad 88,9 tys. szt. wagonów towarowych,
1256 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz ponad 3,5 tys. szt. wagonów
pasażerskich64.

Linia kolejowa LHS

Rys. 6. Układ sieci kolejowej na koniec 2011r.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: www.plk-sa.pl.
W trakcję elektryczną wyposażonych było 11,9 tys. km linii, tj. około 59,1%
całkowitej ich długości. Udział linii zelektryfikowanych eksploatowanych
w poszczególnych województwach kształtował się dość zróżnicowanie, tj. od 222
km (29%) w województwie podlaskim do 1746 km (81,6%) w województwie
śląskim, 1412 km (82,6%) w województwie małopolskim czy 965 km (91,1%) w
województwie łódzkim. Wskaźnik gęstości sieci, który odpowiada za istniejący stan
skomunikowania w poszczególnych regionach kraju kształtował się na poziomie
6,5 km/100 km2 i był również bardzo zróżnicowany w poszczególnych
województwach. Największą dostępnością połączeń kolejowych charakteryzuje się,

kolejowe, czyli możliwy jest przejazd, w co najmniej trzech kierunkach; Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1444).
64
Transport – wyniki działalności w 2011, op. cit., s. 76.
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podobnie, jak w przypadku wskaźnika elektryfikacji, województwo śląskie65, gdzie
średnia gęstość wyniosła 17,4 km/100 km2, natomiast najgorzej ponownie
przedstawiała się sytuacja w województwie podlaskim, gdzie gęstość ta wyniosła
zaledwie około 3,8 km66 (rys. 7).

Rys. 7. Dostępność kolejowa w Polsce
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Transport - wyniki działalności w 2011,
op. cit., s. 89.
Najgęstsza sieć kolejowa charakteryzuje południową Polskę, tj. województwa:
śląskie, opolskie i dolnośląskie. Co ciekawe, gęstość ta maleje w kierunku
północnym i wschodnim, a wręcz „białą plamą” na polskiej mapie kolejowej staje
się obszar województwa podlaskiego, gdzie notujemy najniższe wskaźniki we
wszystkich parametrach, tj. długości linii, ich gęstości oraz elektryfikacji. Wartym
podkreślenia jest również fakt, że cały obszar wschodni jest w jakimś stopniu
„odizolowany” od reszty kraju, ponieważ jest słabo skomunikowany pod względem
długości linii kolejowej, co jeszcze bardziej podkreśla jego peryferyjność, ale także
pokazuje, jak nierównomiernie ukształtowana jest sieć kolejowa w naszym kraju.
Świadczy to o dużym rozwarstwieniu komunikacyjnym poszczególnych obszarów
oraz o nie dofinansowaniu infrastruktury kolejowej niektórych regionów,
65
Choć obszar Górnego Śląska ma dość gęstą sieć kolejową, to należy jednak pamiętać, że jest ona
dość mocno zdekapitalizowana i wymaga modernizacji.
66
Transport – wyniki działalności w 2011, op. cit., s. 89.
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szczególnie wschodnich, pod względem ich dostępności. Dla porównania średnia
gęstość sieci kolejowej w krajach UE w 2010 roku wyniosła 5,4 km linii/100 km2.
Największą gęstością charakteryzowały się Czechy (12 km/100km2) oraz Belgia
(11,5 km/100 km2), natomiast najniższy poziom posiadały Finlandia i Estonia (1,75
km/100km2)67.
Stan techniczny infrastruktury kolejowej w Polsce ogólnie należy uznać za zły
i, jak sądzę, wciąż pogarszający się. Przyczyną tego stanu rzeczy jest brak
odpowiednich środków publicznych na jej modernizację, remonty oraz utrzymanie.
Co ciekawe, ostatni odcinek linii kolejowej zbudowano jeszcze w latach 80 - tych68,
co biorąc pod uwagę zmiany techniczne i technologiczne zachodzące w światowym
kolejnictwie, stawia Polskę wśród państw o najbardziej zaniedbanej i przestarzałej
infrastrukturze kolejowej. W rezultacie tego procesu, w stanie dobrym znajduje się
tylko 40% ogólnej długości linii69, a co ważniejsze, około 28% jest w stanie
niezadawalającym, co wymaga natychmiastowej ich wymiany (rys. 8).

Rys. 8. Stan techniczny infrastruktury kolejowej
Źródło: www.plk-sa.pl/linie-kolejowe/siec-linii-kolejowych-w-polsce/infrastrukturakolejowa.
Szacuje się, że w aktualnie ułożonych torach wbudowanych jest jeszcze około
21,9 mln podkładów drewnianych70 o teoretycznej żywotności około 20 lat, a
szczegółowe analizy wykazują, że aż 70% tych podkładów ma przekroczony
dopuszczalny okres użytkowania i w bliższej perspektywie grozi im wyłączenie z
eksploatacji z przyczyn technicznych71. Taka sytuacja prowadzi do tworzenia się,
Funkcjonowanie rynku transportu kolejowego w 2011 r., Wyd. Urząd Transportu Kolejowego,
Warszawa, wrzesień 2012 , s. 71.
68
Zakończenie budowy drugiego toru, modernizacji i elektryfikacji Magistrali Nadodrzańskiej na
trasie: Wrocław - Głogów - Zielona Góra - Rzepin - Kostrzyn - Szczecin - Świnoujście.
69
Są to linie, na których niewymagane są prace związane z wymianą nawierzchni czy remontem szyn
kolejowych.
70
Dotyczy to ponad 10 tys. km torów kolejowych, z czego około 6,5 tys. km torów głównych.
71
A. Biedrzycka, Modernizacja infrastruktury kolejowej w Polsce, czasopismo Nowoczesne
Budownictwo Inżynieryjne, marzec - kwiecień 2012, s. 83.
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tzw. „wąskich gardeł” na liniach kolejowych, które wiążą się z ograniczeniem
prędkości na pewnych odcinkach nawet o 20 ÷ 30 km/h. Co więcej, tylko na nieco
ponad 5% długości torów72 pociągi mogą poruszać się z prędkością większą lub
równą 160 km/h73. Na około 14% długości torów pociągi mogą być prowadzone z
prędkością większą lub równą 120 km/h, ale mniejszą niż 160 km/h, a na
zdecydowanej większości długości torów, tj. na ponad 60% obowiązują prędkości
pomiędzy 40, a 120 km/h74 (rys. 9).

Rys. 9. Struktura maksymalnych prędkości na szlakach kolejowych
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Program działań dla rozwoju
transportu kolejowego do roku 2015, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa, lipiec
- sierpień 2010, s. 8.
Aby zobrazować, jak duże zapóźnienia występują w naszej sieci kolejowej warto
w tym miejscu posłużyć się przykładem połączenia kolejowego na linii o znaczeniu
państwowym, tj. na trasie Wrocław – Poznań75. Choć długość całkowita tego
odcinka ma tylko 164 km, to średni czas podróży wynosi około 2,5 h76, co daje nam
średnią prędkość przejazdu na poziomie 66 km/h, co jednoznacznie pokazuje, jak
niski jest stan techniczny tej linii. Co ciekawe, prędkości takie uzyskiwano na tej
trasie już w latach pięćdziesiątych XX w. Ten przykład połączenia kolejowego
1568 km; Program działań dla rozwoju transportu kolejowego do roku 2015, Ministerstwo
Infrastruktury, Warszawa, lipiec - sierpień 2010, s. 8.
73
Jest to prędkość, która w dokumentach UE jest obecnie standardem europejskim. Niestety, z
powodu braku systemów bezpiecznej kontroli jazdy, które pozwalają na kursowanie pociągów z taką
właśnie prędkością oraz braku odpowiedniego taboru trakcyjnego, nie jest możliwe przemieszczanie
się z tą prędkością.
74
Ibidem, s. 8.
75
Połączenie Wrocławia z Poznaniem jest realizowane wyłącznie po linii kolejowej nr 271 przez
Leszno,
w ciągu linii kolejowej E 59 Świnoujście - Chałupki.
76
Rozkład jazdy PKP dla stacji Wrocław Główny.
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pokazuje, niestety, cały obraz stanu infrastruktury technicznej naszej sieci
kolejowej. Oprócz dość niskiego stanu technicznego infrastruktury liniowej, warto
również wspomnieć o złym stanie technicznym obiektów inżynieryjnych, czyli
infrastruktury punktowej, której na kolei w sumie jest około 25,6 tys., z czego aż
54% przekroczyło wiek 91 lat, 45% wymaga wymiany konstrukcji nośnej, 25%
wymaga napraw zapobiegających ich degradacji, a około 55% wymaga zabiegów
konserwacyjnych77. Nie możemy również zapomnieć o złym stanie technicznym
taboru kolejowego, spowodowany wieloletnimi zaniedbaniami przede wszystkim w
zakresie dostawy wagonów nowej generacji i modernizacji tych, które są obecnie
eksploatowane.
Taki stan sieci kolejowej, jak sądzę, byłby do zaakceptowania dla potrzeb
rozwoju naszej gospodarki, ale w latach 70-tych XX wieku, natomiast obecnie jest
barierą dla dalszego wzrostu społeczno - gospodarczego. Sama tylko modernizacja
układu sieci kolejowej do prędkości 160 km/h nie rozwiąże istotnych problemów
transportu kolejowego, ponieważ uzyskane skrócenie czasu przejazdu jest, zdaniem
analityków, zbyt małe. Przyjmuje się, że przy sprzyjających okolicznościach po
modernizacji linii ze 120 km/h do 160 km/h możliwe jest uzyskanie skrócenia czasu
do 10’ na każde 100 km długości linii78, a przy podniesieniu prędkości do 200
km/h, do około 18’79, przy czym poniesione nakłady są niewspółmiernie wysokie
do osiągniętych celów. Wynika to z konieczności poniesienia kosztów rozbiórki i
utylizacji starych urządzeń linii kolejowej.
Poważnym problemem rozwoju sieci kolejowej naszego kraju jest również
region środkowy z jej centralnym punktem, tj. miastem Łódź, które ze względu na
prowizoryczny charakter łódzkiego węzła kolejowego, będącego po części
„spadkobiercą” epoki rozbiorów, staje się barierą komunikacyjną dla szybkich
połączeń w osi południowy - wschód – północny - zachód i północny - wschód –
południowy - zachód. Ponadto, utrudnia komunikację kolejową w kierunku północ południe, tj. od Gdańska przez Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Piotrków
Trybunalski, Częstochowę na Górny Śląsk. Węzeł ten był od dawna i nadal jest
„wąskim gardłem” w pasażerskich przewozach kolejowych. Niskie parametry
dochodzących linii kolejowych oraz skomplikowany układ samego węzła
powodują, że na jego pokonanie traci się bardzo dużo czasu, a dodatkowo kształt
tego węzła jest zupełnie nieodpowiedni do aktualnych potrzeb przewozowych tak
dużego miasta, jakim jest aglomeracja łódzka. Warto także poruszyć kwestię
słabego skomunikowania innych regionów naszego kraju, w szczególności obszaru
Dolnego Śląska z Mazowszem czy Warmią i Mazurami mimo występowania kilku
zmodernizowanych
i alternatywnych tras, łączących te regiony, peryferyjnego charakteru ważnych
ośrodków miejskich takich, jak Trójmiasto, Szczecin, Białystok czy Lublin, a także
77
Biała księga. Mapa problemów polskiego kolejnictwa, Forum Kolejowe – Railway Business Forum., Warszawa - Kraków, grudzień 2009, s. 30.
78
Przykładem bardzo niskich efektów modernizacyjnych jest połączenie Łódź - Warszawa. Na
odcinku Łódź - Skierniewice (połowa trasy) uzyska się różnicę czasu, w porównaniu z latami 90,
około 4 minut.
79
Kierunki rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce, Wyd. PKP PLK S.A., Centrum Kolei Dużych
Prędkości, Warszawa, kwiecień 2011, s. 4.
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małej ilości połączeń pomiędzy ważnymi aglomeracjami miejskimi czy regionami o
dużym potencjale turystycznym.
Na koniec warto poruszyć, naszym zdaniem, najważniejszą kwestię, dotyczącą
modernizacji i rozwoju kolei, a mianowicie budowę linii kolei dużych prędkości
(KDP)80, które obecnie na całym świecie81 stanowią główny instrument, dla którego
kolej staje się konkurencyjna w stosunku do innych gałęzi transportu. Termin KDP
nie odnosi się tylko do nowoczesnego taboru kolejowego, jak jest to często błędnie
interpretowane w różnych mediach, a odnosi się do całości usług transportowych i
związanej z nimi infrastruktury. Tak, więc do funkcjonowania kolei dużych
prędkości niezbędny jest nie tylko nowoczesny tabor kolejowy, ale również
specjalnie przygotowane linie kolejowe, dworce kolejowe, odrębne systemy
kierowania ruchem, dystrybucji biletów czy obsługi pasażerów. Niestety, Polska nie
posiada tego typu nowoczesnych linii kolejowych82, ale na uwagę zasługuje fakt, że
ich budowa znalazła się w rządowych, dalekosiężnych planach
infrastrukturalnych83, dotyczących rozwoju sieci transportowych. Realizacja tego
programu jest kluczowym elementem restrukturyzacji polskich kolei w kierunku ich
unowocześnienia i włączenia w europejski obszar kolejowy, którego standardy i
jakość umożliwią sprostanie współczesnym oczekiwaniom społeczeństwa, a także
gospodarki. Pierwsze kroki w realizacji tego projektu zostały już podjęte w roku
2005 i były wynikiem wzmożonej dyskusji nad modernizacją oraz rozwojem kolei
w naszym kraju. W wyniku tego procesu powstał program budowy linii dużych
prędkości, który zakłada, że w najbliższej perspektywie84 zbudowana zostanie
pierwsza nowa linia kolejowa na odcinku Warszawa - Łódź - Wrocław/Poznań.
Następnie ma ona zostać włączona do istniejącej już linii CMK, tj. Warszawa Kraków/Katowice poprzez zbudowanie nowej linii na odcinku Opoczno - Łódź. W
ten sposób powstała by nowoczesna, na miarę standardów XXI wieku, sieć
kolejowa, która połączyłaby pięć głównych dużych ośrodków regionalnych ze
stolicą kraju i mogłaby konkurować z siecią dróg szybkiego ruchu, ponieważ nawet
dobrze rozbudowana sieć autostrad nigdy nie zapewni średniej prędkości podróży
pomiędzy centrami miast w przedziale od 150 do 250 km/h, a to właśnie mogą
zapewnić KDP. Taki model rozwoju transportu kolejowego jest jedynym wyjściem
z obecnego regresu w przewozach kolejowych zarówno pasażerskich, jak i
towarowych.

Reguluje to Uchwała Rady Ministrów Nr 276/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia
strategii ponadregionalnej - „Programu budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych
prędkości
w Polsce”.
81
Linie tego typu mają obecnie na świecie, m.in. Francja, Niemcy, Hiszpania, Włochy, Belgia, Wlk.
Brytania, Holandia, Japonia, Korea Poł., Chiny, Tajwan, USA czy Turcja. W Europie stan ich długości
w roku 2009 wynosił ponad 5,5 tyś. km.
82
Do budowy tych linii przystępują obecnie, oprócz Polski, takie kraje jak: Austria, Słowacja, Czechy,
Węgry czy Rumunia. Szerzej to zestawienie zostało poruszone w wystąpieniu Siima Kallasa (zob.
Investing in transport infrastrukturę, speech in European Investment Bank (EIB) Regional Forum,
Warsaw, 26 November 2010).
83
Pierwsze koncepcje budowy tego typu linii powstawały jeszcze w latach 90 - tych ubiegłego wieku.
84
Przyjmuje się, że jest to perspektywa do roku 2030.
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Podsumowanie
Podsumowując, należy jednoznacznie stwierdzić, że przez ostatnie lata
obserwujemy wyraźny spadek znaczenia kolei w polskim systemie transportowym.
Nie można, nie zauważyć, że kraj, który ze względów geopolitycznych posiada
jedną z najgęstszych sieci kolejowych w Europie, przeszedł w ostatnim
dwudziestoleciu transformację systemową, która w naturalny sposób spowodowała,
szczególnie w latach dziewięćdziesiątych, dynamiczny spadek udziału kolei w
realizacji usług transportowych względem szybko rozwijającego się transportu
drogowego. Spowodowało to największy w Europie stopień likwidacji i degradacji
liniowej infrastruktury kolejowej. Aby temu procesowi zapobiec muszą być podjęte
radykalne kroki, które przyczynią się do rozwoju transportu kolejowego, jako
jednego z ważniejszych determinantów wzrostu społeczno – gospodarczego. Tymi
krokami powinna być realizacja następujących priorytetów infrastrukturalnych,
które w dużej mierze przyczynią się do rozwoju tej sieci,
a mianowicie:
– po pierwsze, zasadnicza restrukturyzacja sieci poprzez budowę nowych
linii, szczególnie spełniających wymagania techniczne kolei dużych
prędkości, które powinny połączyć duże aglomeracje miejskie oraz
ośrodki o dużym potencjale przemysłowym; ten rodzaj połączeń
kolejowych jest segmentem komunikacyjnym zdolnym do konkurowania
na
rynku
usług
transportowych
z innymi rodzajami transportu85; ponadto, jeżeli uwzględnimy
wzrastający trend rozwoju kolei dużych prędkości w większości krajów
europejskich, to wyraźnym staje się zagrożenie, że jeżeli nie podejmiemy
szybkich prac związanych z ich budową to znaczenie Polski w Europie
ulegnie marginalizacji, jako państwa o archaicznym transporcie
kolejowym, pochodzącym w swoim kształcie jeszcze z przełomu XIX i
XX w.86;
– po drugie, modernizacja linii drugorzędnych, jako uzupełnienie głównej
sieci kolejowej, czyli kolei dużych prędkości;
– po trzecie, zamknięcie nierentownych linii kolejowych;
– po czwarte, modernizacja lub wymiana na nowy taboru kolejowego,
spełniającego kryteria nowoczesności i funkcjonalności w przewozach
zarówno pasażerskich, jak i towarowych;
– po piąte, budowa dodatkowych trzecich torów tylko dla transportu
towarowego na strategicznych odcinkach, ponieważ nadmierne
obciążenie linii pociągami pasażerskimi o prędkości maksymalnej 160
km/h znacznie utrudnia płynną jazdę pociągów towarowych, które muszą
zatrzymywać się na stacjach pośrednich celem przepuszczenia pociągów
pasażerskich87.

Kierunki rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce, op. cit., s. 6.
Ibidem, s. 7.
87
Koszty zużytej energii z powodu zatrzymań na stacjach stanowią istotny składnik kosztów
ponoszonych przez przewoźników towarowych.
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Potrzeba budowy linii dużych prędkości wynika nie tylko z konieczności
poprawy sytuacji rynkowej i ekonomicznej przewoźników, ale także jest elementem
poprawy spójności kraju i konkurencyjności regionów na rynku europejskim,
ponieważ kraj nasz jest zbyt dużym obszarem terytorialnym, aby połączenia
regionalne i ponadregionalne były realizowane tylko w oparciu o budowę autostrad
i dróg ekspresowych oraz modernizację linii kolejowych88. A zatem,
zrównoważony rozwój transportu w Polsce wymaga wyrównania konkurencyjności
między poszczególnymi gałęziami transportu, a więc rewitalizacji89 kolei. Oznacza
to potrzebę udrożnienia podstawowych ciągów kolejowych, zapewnienie połączeń
pomiędzy najważniejszymi obszarami gospodarczymi kraju oraz poprawę
dostępności transportu kolejowego w wymiarze regionalnym i ponadregionalnym.
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SUMMARY
The Analysis of Current Status of the Railway Transport System in Poland
Over the last years we can see a clear decline in the importance of the Polish
railway transport system. It can not be noticed that a country with such a
geopolitical position has one of the densest railway networks in Europe, passed in
the last two decades of systemic transformation, which naturally caused, especially
in the nineties, the dynamic decrease in rail transport in terms of service delivery
quickly developing road transport. This resulted in Europe’s biggest stage
elimination and degradation of linear infrastructure. To prevent this process must be
taken radical steps that will contribute to the development of rail transport as one of
the most important determinants of socio–economic development.
Key words: railway network, Poland, transportation, geopolitics.
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ENERGETYKA NA BAŁKANACH – MIĘDZY UNIĄ
EUROPEJSKĄ A FEDERACJĄ ROSYJSKĄ
Abstrakt
W ostatnich kilku latach światowa polityka energetyczna determinowana jest
szybkim rozwojem energetyki niekonwencjonalnej, w tym w szczególności
energetyki wiatrowej, brakiem jednolitego stanowiska odnośnie dalszego rozwoju
energetyki jądrowej, rewolucją łupkową w USA, kontrowersyjną polityką
klimatyczną Unii Europejskiej oraz wykorzystywaniem gazu ziemnego do celów
politycznych przez Rosję. Autor próbuje odpowiedzieć na pytania jakie główne
podmioty funkcjonują w sektorze paliw i energii państw bałkańskich? Analizie
poddane zostaną ww. podmioty w: Albanii, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii,
Chorwacji, Czarnogórze, Grecji, Kosowie, Macedonii, Rumunii, Serbii i Słowenii.
Autor podkreśla wagę konieczności zapewnienia nieprzerwanych dostaw energii
dla odbiorców w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Słowa kluczowe: energetyka, Bałkany, Unia Europejska, Federacja Rosyjska.
Wstęp
Energia odgrywa jedną z najważniejszych ról w rozwoju gospodarczym państw
oraz codziennym życiu ich obywateli. M. Borgosz-Koczwara i K. Herlender
wskazują1, że do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego niezbędne jest
uzyskanie wysokiego poziomu spójności celów pomiędzy podmiotami
odpowiedzialnymi za dostawy energii, którymi według nich w pierwszej kolejności
są samorządy i przedsiębiorstwa sektora energetycznego. K. Kałążna i R. Rosicki
do głównych podmiotów bezpieczeństwa energetycznego zaliczają państwa,
podmioty produkujące energię, przetwarzające ją lub będące operatorami
sieciowymi, a także producentów surowców energetycznych2. Według M.
Kumanowskiego zakres podmiotowy analizy porównawczej może dotyczyć3:
całego kraju, wybranych lub wszystkich sekcji gospodarki, wybranych lub

M. Borgosz-Koczwara, K. Herlender, Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego – potrzeba czy
konieczność?, „Energetyka” 2007, nr 12.
2
K. Kałążna, R. Rosicki, Wymiary bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej, Wyd. Wyższej
Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2010, s. 15.
3
M. Kumanowski, Problemy metodyczne związane z międzynarodowymi analizami porównawczymi
energochłonności gospodarki narodowej, „Polityka energetyczna” 1998, t. 1, z. 1-2.
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wszystkich działów, grup lub klas wchodzących w skład poszczególnych sekcji,
bądź wybranych wyrobów przemysłowych, technologii lub usług.
Unia Europejska jest zainteresowana rozwijaniem współpracy z obecnymi i
potencjalnymi innymi partnerami handlowymi dostarczającymi paliwa i energię.
Należą do nich m.in. kraje Bliskiego i Środkowego Wschodu oraz basenu Morza
Kaspijskiego, a także państwa Azji Centralnej. Drogi transportu z powyższych
obszarów w sposób naturalny wiodą przez terytorium państw bałkańskich oraz
przez Rosję. Ze względu na konflikty gazowe rosyjsko-białoruski i rosyjskoukraiński4 oraz wstrzymanie transportu ropy naftowej z Rosji do rafinerii w
Możejkach po jej zakupie przez polski Orlen niezmiernie istotna jest dywersyfikacji
źródeł nośników energii, a także dywersyfikacji ich dróg transportu.
W ostatnich kilku latach światowa polityka energetyczna determinowana jest
szybkim rozwojem energetyki niekonwencjonalnej, w tym w szczególności
energetyki wiatrowej, brakiem jednolitego stanowiska odnośnie dalszego rozwoju
energetyki jądrowej, rewolucją łupkową w USA, kontrowersyjną polityką
klimatyczną Unii Europejskiej oraz wykorzystywaniem gazu ziemnego do celów
politycznych przez Rosję. Podkreślając wagę konieczności zapewnienia
nieprzerwanych dostaw energii dla odbiorców w państwach członkowskich Unii
Europejskiej w niniejszym rozdziale udzielona zostanie odpowiedź na pytanie: jakie
główne podmioty funkcjonują w sektorze paliw i energii państw bałkańskich?
Analizie poddane zostaną ww. podmioty w: Albanii, Bośni i Hercegowinie,
Bułgarii, Chorwacji, Czarnogórze, Grecji, Kosowie, Macedonii, Rumunii, Serbii i
Słowenii.
Albania
W obszarach gospodarki związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
energetycznego Albanii funkcjonują głównie przedsiębiorstwa publiczne, w tym:
- Albańska Korporacja Energetyczna (alb. Korporata Elektroenergjetike
Shqiptare – KESH),
- Albańskie Przedsiębiorstwo Naftowe Albpetrol,
- Albańskie Przedsiębiorstwo Przerobu i Handlu Ropą Naftową ARMO,
- Państwowe Przedsiębiorstwo Usług Naftowych Servcom.
KESH jest głównym graczem na rynku energii elektrycznej, który w Albanii
charakteryzuje się pionową strukturą segmentów produkcji, przesyłu i dystrybucji –
KESH sh.a. wytwarza, OST sh.a. przesyła, a ČEZ Shperndarje sh.a. dystrybuuje5.
KESH sh.a.6 składa się z dwóch pionowo zintegrowanych segmentów: KESH
Gen i Furnizuesi Publik me Shumice (Publiczny Dostawca Hurtowy - PDH), które
działają jako jeden podmiot. Zgodnie z dekretem Rady Ministrów z dniem 19 marca
2008 r. w Albanii określony został model rynku energii elektrycznej, zgodnie z
którym PDH i KESH Gen mają zostać rozdzielone, zarówno pod względem
W szczególności rosyjsko-ukraiński spór gazowy w 2009 r. doprowadził do poważnych problemów z
zaopatrzeniem państw bałkańskich w gaz ziemny i w niemal wszystkich krajach regionu stał się
impulsem do debaty dotyczącej bezpieczeństwa energetycznego, przypis własny.
5
Por. Competition Commission Decision no. 159 of 19.11.2010 Recommendations on increasing
competition in the electricity market, Tirana 2010.
6
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4

98

funkcjonalnym, jak i finansowym. Ich rozdział ma utworzyć warunki dla
konkurencji na rynku. Ponadto skutkować to będzie rozdziałem funkcjonalnym i
finansowym operatora systemu przesyłowego od operatora systemu dystrybucji, co
ma zapoczątkować konkurencję między dystrybutorami, zapewniając wzrost
efektywności i obniżenie kosztów.
OST sh.a.7 jest niezależnym przedsiębiorstwem, będącym własnością skarbu
państwa, wydzielonym w 2003 r. z KESH8, odpowiedzialnym za przesył energii
elektrycznej, które jest także operatorem rynku, odpowiedzialnym m.in. za
dostarczanie energii od wytwórców do dystrybutora i odbiorców hurtowych, jak
również za import i eksport energii elektrycznej.
ČEZ Shperndarje sh.a.9, jako DSO działa w Albanii od 2009 r., kiedy to nabył
76% wydzielonego z KESH segmentu dystrybucji energii elektrycznej. Spółka po
restrukturyzacji, reorganizacji wewnętrznej i standaryzacji wszystkich procesów
spełnia dwie funkcje: medium dystrybucji energii elektrycznej niskich napięć (0,435 kV) oraz sprzedawcy energii elektrycznej do odbiorców końcowych.
Albpetrol sh.a.10 w Patos, założone w 1999 r., jest przewidzianą do prywatyzacji
spółką akcyjną, której 100% akcji należy do skarbu państwa reprezentowanego
przez METE, posiadającą ponad sześćdziesięcioletnie doświadczenie w wydobyciu
ropy naftowej i gazu ziemnego. Posiada oddziały w: Marinza, Ballsh, Sheqisht,
Kucova i Gorisht. Dysponuje rurociągami, gazociągami oraz szybami
wydobywczymi. Eksploatuje trzy pola naftowe (w tym częściowo największe
Patos-Marinza) i siedem pól gazowych (w tym największe Delvina).
Przedsiębiorstwo Przerobu i Handlu Ropą Naftową ARMO11 posiada rafinerie
ropy naftowej w Ballash (największa w kraju) i Fier12, o łącznej zdolności rafinacji
1,5 mln ton surowca rocznie, a także terminal eksportowo-importowy i magazyny o
pojemności 220 tys. m3. W 2008 r. przedsiębiorstwo zostało sprzedane
amerykańsko szwajcarskiemu konsorcjum firm: Refinery Associates of Texas,
Anika Enterprises SA oraz Mercuria Energy Group.
Servcom sh.a.13 świadczy usługi wsparcia dla albańskiego przemysłu naftowego,
głównie dla Albpetrol.
W Albanii ropę naftową wydobywa m.in. kanadyjska kompania
poszukiwawczo-wydobywcza ropy naftowej i gazu ziemnego Bankers Petroleum
Ltd14, która koncentruje swoje działania na eksploracji pola naftowego PatosMarinza (posiada 100% udziałów w złożu Kuςova). Firma użytkuje pięć platform
wiertniczych oraz eksploatuje kilkadziesiąt czynnych poziomych odwiertów
produkcyjnych. Obecne są także m.in.: ExxonMobil, Petrom (OMV), Oil and Gas
Stream i inne firmy zagraniczne.
http://www.ost.al, 30.06.2014.
Government Decree no. 797, dated 4.12.2003 For establishing of the Transmission System Operator.
9
http://www.cez.al, 30.06.2014.
10
http://www.alb-petrol.com, 30.06.2014.
11
http://armorefinery.com, 30.06.2014.
12
Są to jedyne rafinerie w Albanii, odkąd zamknięto rafinerię Booth, przypis własny.
13
Przedsiębiorstwo zostało utworzone w 1999 r. wraz z Albpetrol i ARMO po podziale Albańskiej
Korporacji Naftowej (ang. Albanian Petroleum Corporation – APC), przypis własny.
14
http://www.bankerspetroleum.com, 30.06.2014.
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Bośnia i Hercegowina
Niezależny Operator Systemu w Bośni i Hercegowinie (boś. Nezavisni Operator
Sistema u Bosni i Hercegovini, NOS BiH)15, z siedzibą w Sarajewie, odpowiada za:
kontrolę działania wszystkich systemów transmisyjnych wysokich napięć w Bośni i
Hercegowinie, o napięciu elektrycznym 110 kV i wyższym, kontrolę urządzeń i
systemów głównego centrum kontroli i narzędzi zdalnego sterowania, kontrolę
bilansowania rynku, nabywanie usług pomocniczych i oferowanie usług systemu,
przygotowanie, modyfikację i stosowanie wiarygodnych standardów i reguł
rynkowych, zapewnienie niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników
systemu oraz ich ewidencjonowanie, analizę i dystrybucję faktur jako podstaw
przewidywanych taryf bazujących na kosztach działania systemu przesyłu i
bilansowania rynku oraz koordynację i zatwierdzanie planowanych przerw
transmisji oraz koordynację generowanych mocy.
Elektroprenos BiH16 – przedsiębiorstwo państwowe odpowiedzialne za przesył,
utrzymanie, modernizację, rozwój i zarządzanie siecią przesyłu energii elektrycznej
w Bośni i Hercegowinie, z siedzibą w Banja Luce, którego oddziały mają siedziby
w: Banja Luce, Mostarze, Sarajewie i Tuzli. Przedsiębiorstwo zapewnia także
dostęp stron trzecich do sieci przesyłowej i sieci dystrybucyjnych oraz unbundling
wytwarzania i przesyłu. Właścicielami spółki są Federacja Bośni i Hercegowiny
(58,9%) i Republika Serbska (41,1%).
Produkcję, dystrybucję, eksport i import energii elektrycznej prowadzą m.in.:
Elektroprivreda Hrvatske Zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar17, Elektroprivreda
Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo18, Elektroprivreda Republike Srpske a.d.
Trebinje19, Ezpada d.o.o. Čapljina20, Aluminij d.d. Mostar21, Rudnap d.o.o. Banja
Luka22, BSI d.o.o. Jajce23.
W 2009 r, w wyniku połączenia Elektroprivredy BiH, największej spółki
produkującej energię energetyczną, i siedmiu kopalń: Kakanj d.o.o. w Kakanj,
Breza doo w Brezie, Gračanica d.o.o. w Gornji Vakuf – Uskoplje, Abid Lolić doo
w Travnik – Bila, Kreka w Tuzli, Đurđevik w Đurđeviku i Zenica d.o.o. w Zenicy,.
utworzony został koncern EP BiH. Obecnie EP BiH modernizuje posiadane
kopalnie ze środków własnych.
W sektorze ropy naftowej Bośni i Hercegowiny zasadniczą rolę odgrywa
utworzona w 2002 r. rosyjska firma NeftegazInKor24, część państwowego koncernu
Zarubezhneft25. Działalność NeftegazInKor obejmują wdrażanie i rozwój
kompleksowych programów dotyczących ropy naftowej i gazu ziemnego w Rosji i
http://www.nosbih.ba, 30.06.2014.
http://www.elprenosbih.ba, 30.06.2014.
17
http://www.ephzhb.ba, 30.06.2014.
18
http://www.elektroprivreda.ba, 30.06.2014.
19
http://www.ers.ba, 30.06.2014.
20
http://www.ezpada.com, 30.06.2014.
21
http://www.aluminij.ba, 30.06.2014.
22
Nie posiada strony www, licencja dostępna na http://www.derk.ba, przypis własny.
23
http://www.bsibh.com, 30.06.2014.
24
http://www.neftegazincor.ru, 30.06.2014.
25
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poza jej granicami, od poszukiwań surowca do eksploatacji pól naftowych na lądzie
i na morzu, a także budowę i eksploatację infrastruktury naftowej i gazowej
(terminale, magazyny, rafinerie). Do NeftegazInKor należą rafinerie w Brodzie i
Modričy oraz sieć stacji benzynowych. Do spółki należą także stacje benzynowe
NESTRO Petrol w Serbii.
Do NeftegazInKor należy również spółka komandytowa OPTIMA Group z
siedzibą w Banja Luce, utworzona w 2008 r., handlująca ropą naftową i produktami
ropopochodnymi. Przedsiębiorstwo dostarcza surowiec do rafinerii w Brodzie i
Modričy, zarządza ww. rafineriami, a także dostarcza wytwarzane w nich produkty
do odbiorców w Bośni i Hercegowinie oraz innych krajach. Produkty spółki
OPTIMA oraz obu rafinerii dostarczane są na rynek pod marką NESTRO.
Rafineria w Brodzie26, która wznowiła działalność w 2000 r. (wstrzyma-ną w
1991 r.), w momencie reaktywacji posiadała możliwość przetwarzania 1,5-1,8 tys. t
ropy naftowej dziennie (przed zamknięciem było to 9 tys. t/dobę). Obecnie (od
2008 r.) rafineria przetwarza 100 tys. t ropy naftowej miesięcznie. Surowiec
dostarczany jest z Rosji rurociągiem przez Chorwację.
Rafineria w Modričy27 była dawniej (do 1992 r.) producentem i eksport-terem
olejów silnikowych, smarów i parafin na rynki zachodnioeuropejskie. Produkcję
wznowiono w 1996 r. Po przekształceniu w spółkę (2003) 62,3% akcji pozostało w
rękach skarbu państwa (11,01% akcji przekazano pracownikom). W 2007 r.
rosyjskie przedsiębiorstwo NeftegazInKor zostało większościowym właścicielem,
nabywając 75,65% udziałów. Produkty wytwarzane w rafinerii Modrica
dystrybuowane są na terenie całej Bośni i Hercegowiny przez sieci pośredników.
Eksportowane są także do innych krajów, takich jak: Serbia (poprzez firmę Optima
Modriča doo w Belgradzie), Czarnogóra (Veritas doo w Bijelo Polju), Macedonia
(Ngh export import Ltd w Skopje) i Chorwacja (kilka odrębnych firm, m.in. w
Zagrzebiu, Zadarze, Karlovacu, Pleternicy i Hrvatskiej Kostajnicy).
Sieć stacji benzynowych, działająca w latach 2000-2010 pod nazwą NIRS ZDP
Petrol, z siedzibą w Banja Luce, pod koniec 2010 r. zmieniła nazwę na NESTRO
Petrol28. W 2007 r. 80% jej udziałów przejęła rosyjska spółka NeftegazInKor.
Stacje oferują paliwa, pełną gamę olejów i smarów, a także kosmetyki
samochodowe, części samochodowe i butle z gazem.
Bośnia i Hercegowina nie posiada własnych złóż gazu ziemnego, a
zapotrzebowanie pokrywane jest importem z Rosji przez przedsiębiorstwa:
- Energoinvest d.d. Sarajewo29 - nabywa gaz bezpośrednio z Rosji i zawiera
porozumienia międzynarodowe na jego transport do Bośni i Hercegowiny,
- BH-Gas d.o.o. Sarajewo30 - jest największym przedsiębiorstwem zajmującym
się sprzedażą gazu ziemnego w Bośni i Hercegowinie i jedynym sprzedającym gaz
odbiorcom hurtowym bezpośrednio dołączonym do gazociągu, którym gaz jest
importowany,
http://rafinerija.com, 30.06.2014.
http://www.modricaoil.com, 30.06.2014.
28
http://www.nestropetrol.com, 30.06.2014.
29
http://www.energoinvest.com, 30.06.2014.
30
http://www.bh-gas.ba, 30.06.2014.
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- Sarajevo-gas d.o.o. Sarajevo31 - jest drugim co do ilości sprzedanego surowca
przedsiębiorstwem zajmującym się sprzedażą gazu ziemnego, dysponuje 117 km
sieci gazociągów dystrybucyjnych w Sarajewie,
- Gaspromnet a.d. Istočno Sarajewo-Pale32 – importuje, dostarcza i transportuje
gaz w Republice Serbskiej Bośni i Hercegowiny.
Oprócz ww. przedsiębiorstw w sektorze paliw i energii działają m.in. liczne
kopalnie węgla brunatnego i elektrownie.
Bułgaria
Podstawową rolę w sektorze paliw i energii w Bułgarii odgrywa Bułgarski
Holding Energetyczny (ang. Bulgarian Energy Holding – BEH) EAD33, ze 100%
udziałem skarbu państwa, został utworzony w 2008 r. Do jego zadań należy m.in.:
produkcja, przesył, magazynowanie, zarządzanie, dystrybucja, zakup i sprzedaż
gazu ziemnego, energii elektrycznej, energii cieplnej, węgla oraz innych typów
energii i surowców dla potrzeb energetycznych.
BEH EAD obejmuje m.in.:
- Bulgargaz EAD34 – jedynego dostawcę gazu na terytorium Bułgarii,
posiadającego wyłączność do 2041 r., zobowiązanego do zapewnienia
nieprzerwanych i odpowiednich jakościowo dostaw gazu do klientów, operatorów
systemu przesyłowego (OSP), operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) oraz
przedsiębiorstw magazynujących gaz (OSM),
- Bulgartransgaz EAD35 – operatora systemu przesyłowego gazu ziemnego,
zajmującego się ponadto: magazynowaniem, konserwacją, eksploatacją i
zarządzaniem podziemnymi magazynami gazu, który prowadzi także politykę
cenową przyłączania, przesyłu i magazynowania gazu ziemnego, zgodnie
z obowiązującym ustawodawstwem, posiada licencję OSP i OSM,
- Państwową Spółka Elektryczną (bułg. Националната Eлектрическа
Kомпания - NEK)36, jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, w imieniu którego
prawa właścicielskie wykonuje Minister Gospodarki i Energetyki, prowadzącą
działalność w zakresie: generacji i transmisji energii elektrycznej,
scentralizowanego zakupu i sprzedaży energii elektrycznej, dostaw energii
elektrycznej do klientów dołączonych do sieci transmisyjnej, importu i eksportu
energii elektrycznej, budowy i eksploatacji obiektów generacji i przesyłu energii,
- Operatora Systemu Elektroenergetycznego (ang. Electricity System Operator
- ESO)37, przedsiębiorstwo pomocnicze Państwowej Spółki Elektrycznej, w którym
NEK posiada 100% udziałów, prowadzącego działalność w zakresie: planowania,
synchronizacji i kontroli systemu elektroenergetycznego, utrzymanie i konserwacja
energetycznej sieci przesyłowej, monitorowanie rynku energii elektrycznej,

http://www.sarajevogas.ba, 30.06.2014.
http://www.gaspromnet.com, 30.06.2014.
33
http://www.bgenh.com, 30.06.2014.
34
http://www.bulgargaz.bg, 30.06.2014.
35
http://www.bulgartransgaz.bg, 30.06.2014.
36
http://www.nek.bg, 30.06.2014.
37
http://www.tso.bg, 30.06.2014.
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- Kozloduy NPP38 – elektrownię jądrową w Kozłoduju, główny zakład
wytwarzania energii elektrycznej w Bułgarii, dostarczający ponad jedną trzecią
produkowanej w kraju energii elektrycznej39, bez generacji gazów cieplarnianych
do atmosfery, dysponujący własnym centrum przechowywania wypalonego paliwa
jądrowego,
- Mini Maritsa Iztok EAD40 – największego producenta węgla brunatnego
w Bułgarii, dostarczającego surowca dla elektrowni cieplnych w regionie,
zajmującego się także importem i sprzedażą węgla, szkoleniem i
przekwalifikowaniem pracowników
- Maritsa East 2 TPP EAD41 – największą elektrownię cieplną (1450 MW)
opalaną węglem brunatnym ze złoża Mini Maritsa Iztok, zlokalizowaną w pobliżu
m. Radetsky (280 km od Sofii i 60 km od Starej Zagory).
Chorwacja
Hrvatska elektroprivreda (HEP) d.d.42 jest państwową spółką zajmującą się
produkcją, przesyłem i dystrybucja energii elektrycznej, a także dostawami ciepła
i dystrybucją gazu ziemnego. Jako spółka dominująca w Grupie HEP pełni funkcję
firmy zarządzającej grupą oraz gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność dostaw
energii elektrycznej do odbiorców.
W skład Grupy HEP wchodzą m.in. przedsiębiorstwa:
- HEP Proizvodnja d.o.o.43 – produkujące energię elektryczną, a także
dostarczające energię cieplną w Zagrzebiu, Osijeku i Sisaku, dysponujące 25
elektrowniami wodnymi i 8 elektrowniami cieplnymi, opalanymi ropą naftową,
gazem ziemnym lub węglem, o łącznej mocy zainstalowanej 4 GW do produkcji
energii elektrycznej i 974 MW do produkcji ciepła (jedna z elektrowni, elektrownia
szczytowo-pompowa Buško blato d.o.o., jest zlokalizowana w Bośni i
Hercegowinie),
- HEP Obnovljivi izvori energije d.o.o.44 – zajmujące się przygotowaniem,
budową i eksploatacją elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii
(elektrownie wiatrowe, małe elektrownie wodne, elektrownie geotermalne itd.),
produkujące energię elektryczną ze źródeł odnawialnych oraz propagującym zalety
wykorzystania OZE,
- Krško NPP – HEP jest współwłaścicielem (50%) elektrowni jądrowej
w Słowenii,

http://www.kznpp.org, 30.06.2014.
Elektrownia posiadała 6 bloków WWER o łącznej mocy 3760 MW, ale w wyniku podjętych
zobowiązań przed wejściem do Unii Europejskiej cztery z nich zostały wyłączone i od początku 2007
r. udział w krajowej produkcji energii elektrycznej elektrowni jądrowej w Kozłoduju wynosi 34%,
przypis własny.
40
http://www.marica-iztok.com, 30.06.2014.
41
http://www.tpp2.com, 30.06.2014.
42
http://www.hep.hr, 30.06.2014.
43
http://www.hep.hr/proizvodnja/, 30.06.2014.
44
http://www.hep.hr/oie/, 30.06.2014.
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- HEP Operator prijenosnog sustava d.o.o.45 – odpowiadające za przesył,
import, eksport i tranzyt energii elektrycznej, utrzymanie i rozwój sieci przesyłowej
oraz ochronę środowiska naturalnego,
- HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.46 – odpowiada za dostawy
energii elektrycznej od sieci przesyłowej do odbiorców, zarządzanie sprzedażą,
pomiar, rozliczanie i zbieranie płatności, a także za utrzymanie, budowę
i rozbudowę sieci dystrybucyjnej.
Do Grupy HEP należą także: HEP Opskrba d.o.o.47 (zapewnia różnorodne
rodzaje usług i produktów energetycznych), HEP Trgovina d.o.o. (prowadzi zakup i
sprzedaż energii elektrycznej, optymalizuje pracę elektrowni oraz pośredniczy w
handlu energią elektryczną na rynku krajowym i międzynarodowym), HEP
Toplinarstwo48 (prowadzi dystrybucję i sprzedaż ciepła na obszarze miast: Zagrzeb,
Osijek, Sisak i części powiatu Zagrzeb), HEP Plin d.o.o.49 (dostarcza gaz ziemny do
klientów w powiatach: Osijek-Baranja, Pozega-Slavonia-Drawy oraz Virovitica),
HEP ESCO d.o.o.50 (świadczy usługi projektowe, wykonawcze i finansowe w
komercyjnych projektach energetycznych).
Poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego, przetwórstwem
ropy naftowej oraz dystrybucją ropy naftowej i produktów naftowych zajmuje się
Industrija Nafte d.d. (INA)51, posiadająca w powyższym zakresie silną pozycję w
regionie, w której od 2003 r. 25% udziałów posiada węgierski MOL. INA
dysponuje rafineriami w Rijece i Sisaku, zarządza 454 stacjami benzynowymi w
Chorwacji i krajach sąsiednich oraz prowadzi działalność poszukiwawczą i
wydobywczą m.in. w Angoli, Egipcie, Libii i Syrii.
W skład Grupy INA w Chorwacji wchodzą spółki zlokalizowane m.in.
w Zagrzebiu: Crosco d.o.o.52 (prowadząca wiercenia na lądzie i na morzu oraz
świadcząca usługi transportu wydobywanego surowca), STSI d.o.o.53 (świadcząca
usługi techniczne dla sprzętu służącego poszukiwaniu i wydobyciu ropy naftowej i
gazu ziemnego), INA MAZIVA d.o.o.54 (produkująca smary), Přírodní PLIN
d.o.o.55 (do 2009 r. poszukująca i wydobywająca gaz ziemny, a obecnie zajmująca
się głównie kupnem, transportem i sprzedażą gazu) oraz w Osijeku: INA - Osijek
Petrol d.d.56 (sieć stacji benzynowych).
W skład Grupy INA wchodzą również firmy poza Chorwacją, m.in.: Interina
d.o.o. Ljubljana, INA BH d.d. Sarajevo, INA d.o.o. Beograd.

http://www.hep.hr/ops/, 30.06.2014.
http://www.hep.hr/ods/, 30.06.2014.
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http://www.hep.hr/opskrba/, 30.06.2014.
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http://www.hep.hr/toplinarstvo/, 30.06.2014.
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http://www.hep.hr/plin/, 30.06.2014.
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http://www.hep.hr/esco/, 30.06.2014.
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http://www.ina.hr, 30.06.2014.
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http://www.crosco.com, 30.06.2014.
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http://www.stsi.hr, 30.06.2014.
54
http://www.mazivia.hr, 30.06.2014.
55
http://www.ina.hr/default.aspx?id=1936, 30.06.2014.
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http://www.osijek-petrol.hr, 30.06.2014.
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Czarnogóra
Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić (EPCG)57, posiad łączną moc
zainstalowaną 858 MW, prowadzi działalność w zakresie:
- wytwarzania energii elektrycznej,
- dystrybucji energii elektrycznej,
- zakupu i sprzedaży energii elektrycznej,
- budowy i utrzymania obiektów energetycznych.
W 2009 r. Elektroprivreda została podzielona i wyodrębniono z niej JSC Prenos,
któremu powierzono przesył energii elektrycznej od wytwórcy do odbiorcy.
Zgodnie z decyzją akcjonariuszy spółka Prenos zmieniła nazwę na Crnogorski
elektroprenosni Sistem AD (CGES).
CGES58 dysponuje siecią przesyłową składającą się z linii i podstacji 400 kV,
220 kV i 110 kV, która posiada dobre połączenia z krajami sąsiednimi:
- Bośnią i Hercegowiną: linią przesyłową 400 kV (Podgorica – Trebinje),
dwoma liniami 220 kV (Perućica – Trebinje i Piva – Sarajevo) oraz dwiema liniami
110 kV (Herceg Novi – Trebinje i Niksic/Vilusi – Bileća),
- Serbią: dwiema liniami przesyłowymi 220 kV (TPP 2 – Bjelovar i TPP 2 –
Pozega) oraz jedną linią 110 kV (Piva 1 – Potpeć/Zamršten),
- Kosowem: jedną linią 400 kV (Ribarevine – Kosowo B),
- Albanią: jedną linią przesyłową 400 kV (Podgorica 2 - Tirana/Elbasan)
i jedną 220 kV (Podgorica 1 – Vau Dejes).
Jugopetrol AD Kotor59 prowadzi handel detaliczny i hurtowy, zaopatrzenie,
magazynowanie i dystrybucję produktów naftowych, a także poszukiwania ropy
naftowej i gazu ziemnego pod dnem Adriatyku. Spółka posiada instalacje na 2
lotniskach (Podgorica i Trivat), 3 magazyny produktowe, 38 stacji benzynowych w
Czarnogórze i kilka w Bośni i Hercegowinie.
Do największych dystrybutorów paliw w Czarnogórze należą również:
Montenegro Bonus d.o.o. Cetinje oraz Petrol d.d. Ljubljana.
Grecja
Public Gas Corporation SA (DEPA)60, utworzona w 1988 r., rozwija
infrastrukturę gazową, prowadząc kluczowe dla kraju projekty, co uczyniło z Grecji
jedno z głównych centrów konsumpcji gazu ziemnego w Europie. Korporacja
zbudowała ponad 1000 km sieci przesyłowych wysokich ciśnień, 500 km sieci
dystrybucyjnych średnich ciśnień oraz rozległe sieci gazociągów niskich ciśnień
w największych miastach. DEPA zbudowała także terminal skroplonego gazu
ziemnego (LNG) w Revythoussa połączony podwodnym gazociągiem do głównego
systemu przesyłowego oraz gazociąg z Turcji (Karatsampe) do Grecji (Komotini).
DEPA, poprzez spółki zależne, prowadzi działalność w całym spektrum
dotyczącym gazu ziemnego, w tym jest głównym dostawcą gazu do Grecji
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http://www.epcg.co.me, 30.06.2014.
http://cges.me, 30.06.2014.
http://www.jugopetrol.co.me, 30.06.2014.
http://www.depa.gr, 30.06.2014.
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Public Power Corporation SA (DEH)61 w 34 dużych elektrowniach cieplnych
(zasilanych węglem brunatnym, ropą naftową lub gazem ziemnym) i wodnych i 3
farmach wiatrowych zintegrowanych z systemem krajowym oraz 61 niezależnych
na Krecie, Rodos i innych wyspach (39 cieplnych, 2 wodnych, 15 farmach
wiatrowych i 5 fotowoltaicznych), posiadających łączną moc zainstalowaną 12.760
MW, wytwarza ponad 53 TWh energii elektrycznej rocznie. DEH wydobywa także
węgiel brunatny w kopalniach Ptolemais i Megalopolis.
PPC Renewables SA62, w 100% zależna od DEH, prowadzi działalność
w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. W 23 farmach wiatrowych, 15 małych
hydroelektrowniach i 11 elektrowniach fotowoltaicznych dysponuje całkowitą
mocą zainstalowaną 144,7 MW, posiadając ok. 10% udziałów w rynku (2011).
Hellenic Transmission System Operator SA63, utworzony w 2000 r., łączy ze
sobą sieci w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w całym
kraju. Przedsiębiorstwo pełni role: operatora systemu przesyłowego (OSP) i
operatora systemów energii elektrycznej (rodzaj giełdy energii, na której transakcje
zawierają wytwórcy i konsumenci energii elektrycznej).
Hellenic Petroleum SA64 posiada i eksploatuje 3 rafinerie w Grecji
(w Aspropyrgos, Elefsina i Salonikach) o rocznej możliwości przerobu
odpowiednio 7,5 mln t, 5 mln t i 3,4 mln t ropy naftowej (68% mocy krajowych), za
pośrednictwem spółki powiązanej EL.P.ET. Balkaniki SA65, posiada udziały
większościowe w jedynej macedońskiej rafinerii OKTA AD66 w Skopje, o mocy
przerobowej 2,5 mln t ropy naftowej rocznie, oraz posiada dwie rozlewnie gazu
płynnego LPG i jeden zakład produkcji i pakowania smarów. Będące w dyspozycji
spółki rafinerie greckie posiadają łącznie zbiorniki o pojemności 6,65 mln m3.
Spółka dystrybuuje paliwo lotnicze na kilkunastu głównych lotniskach w regionie
oraz sprzedaje swoje produkty poprzez dwie sieci handlowe: Petroleum i EKO, w
Grecji, Macedonii, Bułgarii, Serbii i Czarnogórze. Sieć EKO dysponuje 7 tys.
placówek handlowych, a sieć Petroleum obejmuje ponad 1 tys. stacji benzynowych.
Rafineria Aspropyrgos67 jest jednym z najnowocześniejszych kompleksów
zakładów rafinacyjnych w Europie. Umożliwia kraking katalityczny 45 tys. b/d
ropy naftowej, dostarczając 80% benzyn produkowanych w całym
przedsiębiorstwie. Elefsina - Hellenic Petroleum Oil Refinery) jest najnowszą
rafinerią w Europie (rozpoczęła działalność we wrześniu 2012 r.), umożliwia
hydrokraking 39 tys. baryłek ropy dziennie, wytwarzając olej napędowy o niskiej
zawartości siarki, a także produkcję 120 tys. m3 wodoru na godzinę. Rafineria
Saloniki (Thessaloniki - Hellenic Petroleum Oil Refinery) dostarcza wszystkie
rodzaje paliw o niskiej zawartości siarki, dzięki posiadanym instalacjom
odsiarczania benzyn, nafty i gazu oraz odzyskiwania siarki elementarnej.
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http://www.ppcr.gr, 30.06.2014.
http://www.desmie.gr, 30.06.2014.
http://www.hellenic-petroleum.gr, 30.06.2014.
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Przedsiębiorstwo Hellenic Petroleum SA, poprzez Elpedison Power68 produkuje
i sprzedaje energię elektryczną, poprzez Hellenic Petroleum Renewable Energy
Sources SA (ELPE RES)69 wytwarza energię elektryczną w elektrowniach
wiatrowych, wodnych i słonecznych, a posiadając 35% udziałów w DEPA
uczestniczy w imporcie i sprzedaży gazu ziemnego, w tym LNG, oraz w gazowych
projektach transgranicznych.
Kosowo
Misja Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych
w Kosowie (ang. United Nations Interim Administration Mission in Kosovo UNMIK) w latach 1999-2009, na mocy przyjętej w dniu 10 czerwca 1999 r. przez
Radę Bezpieczeństwa ONZ rezolucji RB S/RES/ 1244 (1999) była odpowiedzialna
za odbudowę kluczowej infrastruktury Kosowa, w tym także infrastruktury
energetycznej – obecnie należy to do unijnej misji EULEX.70
Kosowska Korporacja Energetyczna (KEK)71 jest jedyną korporacją
energetyczną w Kosowie. Po zwolnieniu większości pracowników w latach 19891999 przez władze w Belgradzie, wznowiła działanie w 1999 r. pod kontrolą
międzynarodową. Jej samodzielne funkcjonowanie datuje się od 2005 r.
Koordynuje ona m.in. wydobycie węgla brunatnego ze złóż Mirash i Bardh,
produkcję energii elektrycznej w elektrowniach opalanych węglem brunatnym
Kosovo A i Kosovo B, a także przesył energii elektrycznej w sieci energetycznej o
długości ok. 19 tys. km (od 0,4 do 35 kV) oraz jej dystrybucję na terytorium
Kosowa.
Kosovës Operator i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut (KOSTT) jako operator
linii wysokiego napięcia odgrywa kluczową rolę w kosowskim systemie
energetycznym. Odpowiada za planowanie, rozwój, utrzymanie i funkcjonowanie
Kosowskiego Systemu Przesyłu Energii Elektrycznej (ang. Kosovo Electricity
Transmission System - KETS), a także obsługę rynku energii elektrycznej. KOSTT,
będąc przedsiębiorstwem publicznym stanowiącym własność Skarbu Państwa oraz
Ministerstwa Gospodarki i Finansów, zarządza siecią transmisyjną wysokich napięć
elektrycznych 110, 220 i 400 kV o całkowitej długości 1.141,3 km.72
Macedonia
Do 2004 r. na rynku energii elektrycznej w Macedonii dominowało
przedsiębiorstwo Electrostopanstvo na Macedonia (ESM). W 2004 r. z ESM zostały
wyodrębnione: AD MEPSO (przesył), AD ESM (dystrybucja), AD ELEM
http://www.elpedison.gr, 30.06.2014.
http://www.heliev.gr, 30.06.2014.
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Już po ogłoszeniu niepodległości przez Parlament Kosowa w dniu 17 lutego 2008 r. nadzór nad
sytuacją w Kosowie, na mocy własnej decyzji z dnia 4.02.2008 r. o uruchomieniu misji EULEX
Kosovo, przejęła Unia Europejska. Wstępną zdolność operacyjną EULEX osiągnęła 9 grudnia 2008 r.,
a pełną gotowość operacyjną 6 kwietnia 2009 r. Rząd Kosowa obawiając się weta Rosji i Chin, tj.
dwóch stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, dotychczas nie złożył formalnego wniosku o
przyjęcie Republiki Kosowa do Organizacji Narodów Zjednoczonych, przypis własny.
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http://www.kek-energy.com, 30.06.2014.
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http://www.kostt.com, 30.06.2014.
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(wytwarzanie, w elektrowniach cieplnych i hydroelektrowniach) i AD TEC
Negotino (wytwarzanie). W 2005 r. 90% akcji AD ESM, jedynego dystrybutora
energii elektrycznej w Macedonii, nabyło austriackie przedsiębiorstwo EVN
Macedonia AG, które posiada także 11 małych hydroelektrowni.
ELEM (mac. Електрани на Македонија)73 zapewnia ok. 96% krajowej
produkcji energii elektrycznej, posiada w elektrowniach cieplnych 800 MW mocy
zainstalowanej, a w elektrowniach wodnych 530 MW.
MEPSO (mac. Македонски електропреносен систем оператор)74 jest
własnością skarbu państwa, odpowiada za sprawny przesył elektrycznej przez linie
wysokiego napięcia do klientów hurtowych (kopalnia, rafineria, stalownia itd.) oraz
niskiego napięcia do EVN Macedonia.
EVN Macedonia75 dystrybuuje i dostarcza energię elektryczną do odbiorców
indywidualnych, dysponuje m.in. 2000 km linii niskich napięć.
Największym przedsiębiorstwem w Macedonii dystrybuującym produkty
ropopochodne i gaz ziemny jest Makpetrol AD76, który posiada ok. 120 stacji
benzynowych i 12 magazynów przechowywania produktów ropochodnych.
Makpetrol ma 50% udziałów w macedońskim przedsiębiorstwie GA-MA AD77
importującym gaz ziemny i zarządzającym gazociągiem.
Rafineria OKTA, sprzedana w 1999 r. - własność greckiej firmy Hellenic
Petroleum - od 2001 r. jest notowana na giełdzie w Skopje. Posiada instalacje
destylacji atmosferycznej, trzy jednostki hydroodsiarczania (benzyny, nafty i oleju
napędowego). Rafineria jest zasilana ropą naftową za pośrednictwem rurociągu z
rafinerii w Salonikach. W rafinerii OKTA produkowane są głównie: benzyny, olej
napędowy, olej opałowy, gaz płynny oraz paliwo lotnicze.
Rumunia
Na rynku energii elektrycznej Rumunii dominowało przedsiębiorstwo
państwowe CONEL, które w 2000 r. zakończyło działalność, w efekcie czego
powstały cztery odrębne funkcjonalnie przedsiębiorstwa: Termoelectrica,
Hidroelectrica, Transelectrica oraz Electrica SA.
Termoelectrica78 produkuje energię elektryczną i ciepło poprzez spalanie paliw
kopalnych, przeprowadza remonty i modernizacje, dokonuje zakupu paliwa. Jej
struktura organizacyjna obejmuje:
- trzy oddziały bez osobowości prawnej: Electrocentrale Braila (moc
zainstalowana 647 MW,), Electrocentrale Borzesti (410 MW), Electrocentrale
Doicesti (400 MW),
- cztery spółki zależne posiadające osobowość prawną, których jest jedynym
udziałowcem: Electrocentrale Deva SA79 (moc zainstalowana 1.275 MW),
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http://www.elem.com.mk, 30.06.2014.
http://www.mepso.com.mk, 30.06.2014.
http://www.evn.mk, 30.06.2014.
http://www.makpetrol.com.mk, 30.06.2014.
http://www.gama.com.mk, 30.06.2014.
http://www.termoelectrica.ro, 30.06.2014.
http://www.termodeva.ro, 30.06.2014.
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Electrocentrale Bucaresti SA (2.194 MW), Electrocentrale Galati SA80 (375 MW),
Electrocentrale Paroseni SA (150 MW),
- udziały w spółce Complexul Energetic Oltenia SA (łącznie 12 bloków
energetycznych o mocy zainstalowanej 3.750 MW).
Spółka Complexul Energetic Oltenia SA81 utworzona została w 2011 r.
z połączenia spółek: Societatea Naţională a Lignitului Oltenia Tg.Jiu SA82 (krajowa
spółka węgla brunatnego), Complexul Energetic Craiova SA (2 bloki energetyczne
po 315 MW), Complexul Energetic Turceni SA83 (4 bloki po 330 MW), Complexul
Energetic Rovinari SA84 (4 bloki po 330 MW), elektrociepłownia Craiova II (2
bloki po 150 MW).
Hidroelectrica85 produkuje energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii, w
szczególności w elektrowniach wodnych, zapewniając dostawy ok. 30% całkowitej
produkcji krajowej. Obsługuje 104 hydroelektrownie, w tym 89 na zaporach
wyższych niż 10 m (najwyższa 168 m Gura Apelor).
Transelectrica86 specjalizuje się w przesyle energii elektrycznej przez linie
energetyczne wysokich napięć, pełni rolę rumuńskiego OST, który odgrywa
kluczową rolę na rynku energii elektrycznej. Odpowiada za sprawność systemu
przesyłowego i przesyłu energii elektrycznej, rozwój infrastruktury zapewniający
bezpieczeństwo krajowego systemu elektroenergetycznego, dostawy do odbiorców
hurtowych i dystrybutorów, a także wymianę energii elektrycznej z krajami
sąsiednimi.
Electrica87 dystrybuuje energię elektryczną i dostarcza ją do odbiorców.
Prowadzi ją w trzech z dawnych ośmiu regionów dystrybucji energii, gdyż w pięciu
już sprywatyzowanych pakiety kontrolne przejęły: ČEZ (Electrica Oltenia), Enel
(Electrica Banat, Electria Dobrogea, Electrica Muntenia) i E.On (Electrica
Moldova). Electrica obsługuje ok. 3,5 mln klientów w regionach: Transylwania
Nord, Transylwania Sud, Muntenia Nord. Posiada udziały w ww.
sprywatyzowanych spółkach, a także świadczy usługi konserwacji systemów
energetycznych w całym kraju.
Rumunia z powodzeniem rozwija energetykę jądrową, pokrywającą 18%
krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną, bazując na naturalnych
rezerwach uranu i ciężkiej wodzie produkowanej w kraju. Elektrownia jądrowa
NPP Cernavoda, dysponująca dwoma blokami energetycznymi typu Candu 6,
zarządzana jest przez państwowe przedsiębiorstwo Nuclearelectrica.88
Nuclearelectrica z siedzibą w Bukareszcie koordynuje działalność spółek
zależnych:
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http://www.cetgalati.ro, 30.06.2014.
http://www.cenoltenia.ro, 30.06.2014.
http://www.snlo.ro, 30.06.2014.
http://www.eturceni.ro, 30.06.2014.
http://www.cerovinari.ro, 30.06.2014.
http://www.hidroelectrica.ro, 30.06.2014.
http://www.transelectrica.ro, 30.06.2014.
http://www.electrica.ro, 30.06.2014.
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- Elektrowni Jądrowej Cernavoda (oprócz energii elektrycznej dostarczającej
rocznie 40-50 tys. Gcal ciepła do sieci miejskiej i odbiorców przemysłowych),
- Zakładu Produkcji Paliwa Jądrowego Pitesti (produkowane pręty paliwowe
mają żywotność ok. 1 roku, 6 ich zestawów generuje energię z mocą 1.115 MW, co
odpowiada 1,11 tys. t węgla o kaloryczności 3200 kcal/kg).
Gaz ziemny w Rumunii wydobywają głównie:
- Romgaz89 – prowadzi poszukiwania nowych złóż w kraju i poza jego
granicami, wydobycie gazu, buduje i rozbudowuje podziemne magazyny gazy,
składuje surowiec w ww. magazynach oraz świadczy usługi w zakresie transportu
gazu, jest największym w kraju importerem gazu,
- OMV Petrom90 – największy producent ropy i gazu w Europie PołudniowoWschodniej, dysponujący w Rumunii 950 km siecią dystrybucji gazu.
Romgaz dysponuje 6 podziemnymi magazynami gazu o łącznej pojemności
czynnej 2,76 mld m3/cykl, w tym:
- Bilcuresti – o pojemności czynnej 1,3 mld m3/cykl,
- Urziceni – 0,25 mld m3/cykl,
- Balaceanca – 0,05 mld m3/cykl,
- Sărmăşel – 0,80 mld m3/cykl,
- Ghercesti – 0,15 mld m3/cykl,
- Balti – 0,20 mld m3/cykl.
Transport gazu ziemnego do kraju leży w gestii Transgaz SA.91 Zapewnia on
niedyskryminacyjny dostępu do systemu przesyłowego stronom trzecim, buduje,
rozbudowuje, utrzymuje i modernizuje infrastrukturę przesyłową.
Największymi dystrybutorami gazu w Rumunii są: Romgaz, Petrom, E.On Gaz
Distribuţie92 i Distrigaz Sud93 (własność Gaz de France).
Największym przedsiębiorstwem naftowym jest Petrom, które eksploatuje pola
naftowe nie tylko w Rumunii, ale także w Kazachstanie, Indiach, krajach post
jugosłowiańskich, Węgrzech i Mołdowie. Petrom prowadzi działalność także w
obszarze poszukiwania, wydobycia, dystrybucji i sprzedaży gazu ziemnego. 51%
udziałów w przedsiębiorstwie Petrom, wydobywającym 99% rumuńskiej ropy i
50% gazu, przejęło austriackie OMV.
Druga pod względem obrotu firma naftowa Rompetrol94 zajmuje się
poszukiwaniem, wydobyciem i rafinacją ropy naftowej. Spółka dysponuje 450
stacjami benzynowymi w Rumunii oraz łącznie 1000 punktów tankowania w 6
krajach (Rumunia, Mołdowa, Bułgaria, Francja, Hiszpania, Gruzja), działającymi
pod markami: Rompetrol, Dyneff i Litro. Grupa posiada również międzynarodową
sieć handlu ropą naftową poprzez spółki zależne w Hiszpanii, Francji i Szwajcarii.
W 2007 r. 75% udziałów w niej przejęła kazachska kampania państwowa
KazMunayGas95.
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http://www.romgaz.ro, 30.06.2014.
http://www.petrom.com, 30.06.2014.
http://www.transgaz.ro, 30.06.2014.
http://www.eon-gaz-distributie.ro, 30.06.2014.
http://www.distrigazsud-retele.ro, 30.06.2014.
http://www.rompetrol.ro, 30.06.2014.
http://www.kmg.kz, 30.06.2014.

110

Kolejne przedsiębiorstwa na rumuńskim rynku ropy naftowej to: prowadzące
działalność rafineryjną i dystrybucyjną Petrotel - Łukoil, będące w ponad 90%
własnością rosyjskiej grupy Łukoil (rafineria w Ploiesti, 301 stacji benzynowych i 9
magazynów produktów petrochemicznych), oraz dystrybutorzy paliw i produktów
naftowych węgierski MOL (137 stacji) i włoska ENI96 (37).
Rumuńskie rurociągi naftowe kontroluje firma CONPET, która także prowadzi
drogowy transport paliw. Można nimi z terminalu w Konstancy w głąb kraju
(długość 1.450 km) transportować 10 mln t ropy naftowej rocznie. Rurociąg
importowy (1.200 km) pozwala na przesył 18 mln t ropy rocznie. Skroplony etan
przesyłany jest rurociągiem Turburea-Arpechim (1.150 km).
Terminalem naftowym w Konstancy zarządza Oil Terminal Company. Terminal
pozwala na rozładunek 24 mln t. ropy naftowej rocznie.
Poszczególnymi rafineriami zarządzają: Piteşti (przerób 70 tys. b/d), Petrobrazi
Ploieşti (90 tys. b/d) i Barcău (15 tys. b/d) – Petrom/OMV, Astra (20 tys. b/d) –
Interagro, Konstanca (100 tys. b/d) i Vega Ploieşti (20 tys. b/d)– Rompetrol,
Petrotel Ploieşti (68 tys. b/d) – Łukoil, Oneşti (70 tys. b/d) – Calder, Câmpina (15
tys. b/d) – Omnipex Chemicals.
Serbia
Elektroenergetyka cieplna w Serbii opiera się na dwóch przedsiębiorstwach:
- Electric Power Industry of Serbia – jedynym wytwórcy energii elektrycznej,
- Elektromreza Srbije – jedynym operatorze serbskiego systemu transmisji
i jedynym operatorze rynku.
Electric Power Industry of Serbia (EPS)97, przedsiębiorstwo państwowe
utworzone w 2005 r., zajmuje się: wytwarzaniem energii elektrycznej, dystrybucja
energii elektrycznej i zarządzaniem systemem dystrybucji, handlem energią
elektryczną, produkcją, przetwarzaniem i transportem węgla, produkcją pary
i ciepłej wody w kogeneracji z produkcją energii elektrycznej.
Elektromreza Srbije (EMS)98, tzw. państwowe przedsiębiorstwo niezależne (od
2005), działa w obszarach: przesyłu energii elektrycznej, zarządzania systemem
transmisji, organizacji rynku energii elektrycznej.
Dystrybucją energii elektrycznej zajmują się:
- Elektrovojvodina d.o.o. Nowy Sad99 – utworzone w 1958 r. przez połączenie
kilku miejskich przedsiębiorstw dystrybucyjnych, do 2005 r. stanowiło część
Elektroprivredy Srbije,
- Elektrodistribucija Beograd d.о.о. Belgrad – obejmuje swoim działaniem 16
miast, 123 osiedla (łącznie ok. 1,7 mln mieszkańców),
- Еlektrosrbija d.о.о. Кraljevo – 12 powiatów i miasto Belgrad,
- Centar, d.о.о. Kragujevac100 – utworzone w 2006 r. w wyniku połączenia
Elektrošumadiji Kragujevac i Elektromoravy Požarevac, w wyniku reorganizacji
http://www.eniromania.com, 30.06.2014.
http://www.eps.rs, 30.06.2014.
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http://www.ems.rs, 30.06.2014.
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http://www.elektrovojvodina.rs, 30.06.2014.
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drugiej części przedsiębiorstwa w 2007 r. wyodrębniono z niej trzeci oddział
“Elektromoravy” Smederevo,
- Јugoistok d.о.о. Niš101 – utworzone w 2006 r., obejmuje oddziały:
Elektrotimok Zaječar, Elektrodistribucija Niš, Elektrodistribucija Pirot,
Elektrodistribucija Prokuplje, Elektrodistribucija Leskovac i Elektrodistribucija
Vranje.
Na rynku ropy naftowej działają przedsiębiorstwa państwowe: NIS (serb. Naftna
Industrija Srbije) a.d.102, Transnafta103, FAM d.o.o. Krusevac104, Rafinerija nafte
Beograd d.o.o.105, a także przedsiębiorstwa prywatne i korporacje międzynarodowe:
Łukoil-Beopetrol a.d.106, EKO Yu, OMV, Nafta a.d., Petrobart-Avia, Trizon Group,
MOL, Oktanoil, Chemol, Bell Chemical i inne.
Poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, gazu i energii geotermalnej
zajmuje się wyłącznie przedsiębiorstwo państwowe NIS – Naftagas107, cztery
oddziały Naftna Industrija Srbije a.d., Novi Sad. Produkcję pochodnych ropy
naftowej prowadzą: NIS – Refinery Pancevo oraz NIS – Refinery Novi Sad. Łączne
możliwości przerobu obu rafinerii wynoszą 7,3 mln ton surowca. Transport ropy
naftowej umożliwia rurociąg JANAF108, z Chorwacji do rafinerii Pancevo i Novi
Sad, a także tankowce wzdłuż rzek Dunaj i Sava.
Javno preduzeće Srbijagas109 – lider rynku gazu w Serbii – to spółka akcyjna z
siedzibą w Nowym Sadzie, utworzona w 2005 r., zajmujące się transportem,
dystrybucją, magazynowaniem i sprzedażą gazu ziemnego. Do jej głównych
obowiązków należy:
- zapewnienie bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego,
- zapewnienie sprawnego działania oraz rozwój systemów: przesyłowego,
dystrybucji i magazynowania,
- poszukiwanie możliwości rozwoju dla ustanowienia nowych szlaków i
źródeł dostaw przez połączenie z systemami przesyłowymi w krajach
sąsiednich,
- opracowanie zasad racjonalnego i energooszczędnego wykorzystania gazu
ziemnego, przy zagwarantowaniu ochrony środowiska i realizacji zasad
zrównoważonego rozwoju
Słowenia
Przed 2001 r. słoweński rynek energii elektrycznej, podobnie jak w większości
państw w badanym regionie był zmonopolizowany. Wówczas to powołano do życia
http://www.jugoistok.com, 30.06.2014.
W 2009 r. Gazpromnieft (spółka córka Gazpromu) przejął 51% udziałów koncernu NIS za 400 mln
USD oraz obietnicę inwestycji w wysokości 500 mln USD, przypis własny.
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W 2003 r., rosyjski Łukoil nabył 79,5% serbskiego przedsiębiorstwa naftowego Beopetrol, przypis
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Borzen Sp. z o.o. - Operatora Rynku Energii (ang. Borzen d.o.o. - Power Market
Operator110), który odpowiada za rozliczanie i regulowanie sfinalizowanych
transakcji, utrzymywanie zapisów dwustronnych kontraktów, sporządzanie planów
uwzględniających odchylenia oraz publikowanie danych o rynku. Borzen
koordynuje funkcjonowanie słoweńskiego systemu energii elektrycznej oraz
wspiera plany operatorów rozwoju produkcji energii elektrycznej ze źródeł
odnawialnych i rozwoju kogeneracji.
Do największych przedsiębiorstw wytwarzających energię elektryczną należy
Holding Slovenske Elektrarne (HSE)111, który zajmuje się m.in.: produkcją i
sprzedażą energii elektrycznej, świadczeniem usług dodatkowych niezbędnych do
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, zarządzaniem i wdrażaniem
projektów energetycznych i środowiskowych.
HSE d.o.o. z siedzibą w Lubljanie oraz biurami w Mariborze, Velenje, Novej
Goricy i Sevnici jest podmiotem dominującym w Grupie HSE. Jego kierownictwo
zarządza spółkami zależnymi:
- Dravske elektrarne Maribor doo (DEM)112 – największym słoweńskim
producentem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, dysponującym
8 elektrowniami wodnymi na rzece Drawa (o łącznej mocy 575 MW), 3 małymi
hydroelektrowniami oraz 2 elektrowniami słonecznymi,
- Soške elektrarne Nova Gorica doo (SENG)113 – spółce produkującej energię
elektryczną dzięki energii odnawialnej rzeki Soca i jej dopływów, dysponującą 5
dużymi i 21 małymi elektrowniami wodnymi (łącznie 346 MW),
- Hidroelektrarne na spodnji Savi doo (HESS)114 – firmą koordynującą prace
elektrowni wodnych na dolnej Sawie oraz elektrowni cieplnej Brestanica,
- Termoelektrarna Trbovlje doo (TET)115 – największą elektrownią cieplną.
Energię elektryczną dostarcza także spółka GEN energija, d.o.o.116 z Vrbiny,
pokrywająca ok. 30% zapotrzebowania kraju, sprzedająca jednak prąd głównie poza
granicami kraju (2010: 71,6%). Grupuje ona głównie przedsiębiorstwa
dostarczające energię elektryczną w oparciu o technologie niewęglowe, w tym:
elektrownię jądrową Krško (słow. Nuklearna elektrarna Krško – NEK),
hydroelektrownie zlokalizowane na rzece Sawa (Savske elektrarne Ljubljana – SEL
i Hidroelektrarne na Spodnji Savi – HESS) oraz elektrownie słoneczne (m.in.
Mavčiče, Medvode, Vrhovo i Brestanica).
Transmisją energii elektrycznej zajmuje się państwowa spółka ElektroSlovenija, d.o.o.117 (ELES) z siedzibą w Ljubljanie, będąca wyłącznym operatorem
sieci przesyłowych. ELES dysponuje 2.572 km linii przesyłowych, w tym: 508 km
linii 400 kV, 328 km linii 220 kV i 1.736 km linii 110 kV. Przedsiębiorstwo
zapewnia także wymianę energii elektrycznej z krajami sąsiednimi, w tym z:
http://www.borzen.si, 30.06.2014.
http://www.hse.si, 30.06.2014.
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Austrią 2 x 400 kV i 1 x 220 kV, Włochami – 1 x 400 kV i 1 x 220 kV oraz
Chorwacją 3 x 400 kV, 2 x 220 kV i 3 x 110 kV.
Importująca gaz ziemny i zajmująca się jego dystrybucja Grupa Geoplin d.o.o.
Ljubljana obejmuje dwa główne podmioty: Plinovodi d.o.o., zarządzający
systemem przesyłowym i Geocom Ltd, grupujący inżynierów energetyki.
Największym przedsiębiorstwem dystrybuującym produkty naftowe jest Petrol
dd Ljubljana. Spółka w 2012 r. posiadała 462 stacje benzynowe, w tym: 315 w
Słowenii, 36 w Bośni i Hercegowinie, 92 w Chorwacji, 8 w Serbii, 6 w Kosowie
i 5 w Czarnogórze. W 2010 r. spółkę przejął chorwacki Jadran Plin d.o.o. Unešić
zajmujący się magazynowaniem gazu ziemnego.
Integracja sektora energetycznego państw bałkańskich z Unią Europejską
Celem integracji europejskiej jest szerzenie pokoju stabilności i dobrobytu, zaś
droga do niej wiedzie poprzez zrzeczenie się kolejnych państw przystępujących
części suwerenności na rzecz wspólnoty kształtowanej przez państwa już do niej
należące. Najwięcej mogły zyskać pierwsze przyjmowane kraje, najmniej ostatnie.
W czołówce było jedno z państw bałkańskich – Grecja, która w 1981 r. przystąpiła
do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali
oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, stając się ich dziesiątym krajem
członkowskim.118
Ubiegając się o członkostwo we Wspólnotach Europejskich, a od 1992 r. w Unii
Europejskiej kolejne państwa kandydujące (a także potencjalni kandydaci)
systematycznie są oceniane pod kątem dostosowywania swojego systemu prawnego
do wymogów acquis communautaire w poszczególnych obszarach, w tym w
sektorze paliw i energii. Podstawowym warunkiem jest przestrzeganie wspólnych
wartości119, zaś kolejne wymagania określa art. 49 Traktatu o Unii Europejskiej.120
Państwo planujące akcesję przedstawia wniosek o członkowstwo Radzie
Europejskiej, która powiadamia Parlament Europejski i parlamenty narodowe,
a także zasięga opinii Komisji Europejskiej. Rada podejmuje decyzję jednomyślnie,
Parlament Europejski większością głosów, zaś traktat akcesyjny podlega ratyfikacji
przez kraje członkowskie i przystępujące.
Por. rozdział 3, s. 122 i kolejne.
Art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej: Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby
ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw
człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom
Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji,
sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn. (Dz. Urz. UE C 115 z 9.5.2008,
wersja skonsolidowana).
120
Art. 49: Każde państwo europejskie, które szanuje wartości, o których mowa w artykule 2,
i zobowiązuje się je wspierać, może złożyć wniosek o członkostwo w Unii. O wniosku tym informuje się
Parlament Europejski i parlamenty narodowe. Państwo ubiegające się o członkostwo kieruje swój
wniosek do Rady, która stanowi jednomyślnie po zasięgnięciu opinii Komisji oraz po otrzymaniu zgody
Parlamentu Europejskiego, udzielonej większością głosów jego członków. Brane są pod uwagę
kryteria kwalifikacji uzgodnione przez Radę Europejską. Warunki przyjęcia i wynikające z tego
przyjęcia dostosowania w Traktatach stanowiących podstawę Unii są przedmiotem umowy między
Państwami Członkowskimi a Państwem ubiegającym się o członkostwo. Umowa ta podlega ratyfikacji
przez wszystkie umawiające się Państwa, zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi.
118
119
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Unia Europejska musi przede wszystkim być w stanie przyjąć nowych
członków, natomiast państwo kandydujące jest zobowiązane spełniać tzw.
pozostałe kopenhaskie kryteria kwalifikacyjne obejmujące kryteria polityczne i
gospodarcze
oraz
zdolność
do
wypełniania
obowiązków
państwa
członkowskiego.121 Wnioski akcesyjne poza Bośnią i Hercegowiną oraz Kosowem
złożyły wszystkie państw badanego regionu: Grecja (1975), Bułgaria (1995),
Rumunia (1995), Słowenia (1996), Chorwacja (2003), Macedonia (2004),
Czarnogóra (2008), Albania (2009) i Serbia (2009). Spośród nich do Unii
Europejskiej dotychczas przystąpiły: Grecja (1981), Słowenia (2004), Bułgaria i
Rumunia (2007) oraz Chorwacja (2013). Status państwa kandydującego otrzymały:
Macedonia (od 2005), Czarnogóra (od 2010) oraz Serbia (od 2012). Do
potencjalnych kandydatów zaliczane są: Albania (nie otrzymała statusu kandydata),
Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo.
W latach 2001-2003 Komisja Europejska pozytywnie oceniała postępy Słowenii
w zakresie bezpieczeństwa dostaw, wydajności energetycznej, ustanowienia
wewnętrznego rynku energii oraz bezpieczeństwa jądrowego. Pozytywnie, choć
nieco niżej oceniane były w ww. okresie postępy Bułgarii i Rumunii, które to kraje
(ze względu na nieprzygotowanie w wielu innych dziedzinach nie zostały przyjęte
w 2004 r.) weszły do Unii Europejskiej z początkiem 2007 r. W 2004 r. Unia
Europejska ustanowiła partnerstwo z Albanią, Bośnią i Hercegowiną, Chorwacją,
Macedonią oraz Serbią i Czarnogórą, włącznie z Kosowem.122 Partnerstwo
zapewniło ramy dla priorytetów wynikających z analiz odmiennych sytuacji państw
bałkańskich, na których winny skoncentrować się kraje zmierzające do integracji z
Unią Europejską. Partnerstwo wspierało proces stabilizacyjny i stowarzyszeniowy
realizowany przez ww. kraje oraz ich wysiłki do sprostania kryteriom przystąpienia
określonym przez Radę Europejską. W krótkim czasie po zakończeniu negocjacji
przez Bułgarię i Rumunię (kwiecień 2005), kraje objęte partnerstwem kolejno
rozpoczęły negocjacje akcesyjne (w tym samym roku uczyniła to Chorwacja, a
status państwa kandydującego otrzymała Macedonia).

W 1993 r. w Kopenhadze podczas szczytu Rady Europejskiej ustalone zostały kryteria określające
warunki, jakie państwa stowarzyszone muszą spełnić, aby zostać przyjętym do Unii Europejskiej, są
to: stabilność instytucji demokratycznych, praworządność, poszanowanie praw człowieka, ochrona
mniejszości narodowych, funkcjonująca gospodarka rynkowa, gotowość sprostania warunkom
konkurencji, zdolność do wypełniania obowiązków wynikających z członkostwa, przyjęcie
wspólnotowego dorobku prawnego (tzw. acquis communautaire). Określono także warunek dotyczący
Unii Europejskiej stanowiący, że każdorazowe przyjęcie nowego kraju członkowskiego będzie
uzależnione od jej zdolności do jego przyjęcia, co leży w zainteresowaniu zarówno Unii, jak i kraju
kandydującego, przypis własny.
122
Rozporządzenie Rady (WE) nr 533/2004 z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie ustanowienia
europejskiego partnerstwa w ramach procesu stabilizacyjnego i stowarzyszeniowego (Dz. Urz. UE L
86 z 24.3.2004), zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 269/2006 z dnia 14 lutego 2006 r.
zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 533/2004 w sprawie ustanowienia europejskiego partnerstwa w
ramach procesu stabilizacyjnego i stowarzyszeniowego (Dz. Urz. UE L 47 z 17.2.2006) oraz
rozporządzeniem Rady (WE) nr 229/2008 z dnia 10 marca 2008 r. zmieniającym rozporządzenie (WE)
nr 533/2004 w sprawie ustanowienia europejskiego partnerstwa w ramach procesu stabilizacyjnego i
stowarzyszeniowego (Dz. Urz. UE L 73 z 15.3.2008).
121
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W 2010 r. Komisja Europejska123 uznała, że wejście w życie Traktatu
lizbońskiego gwarantuje Unii Europejskiej możliwość realizacji strategii
rozszerzenia, przy jednoczesnym utrzymaniu tempa integracji europejskiej.
Dobiegały wówczas końca negocjacje z Chorwacją, wniosek o członkostwo złożyła
Serbia, status kandydata otrzymała Czarnogóra, a nie uzyskała Albania124. Szereg
złożonych problemów nadal jednak oczekiwało na rozwiązanie: utrzymywały się
rozbieżności stanowisk między Słowenią i Chorwacją (spór graniczny) oraz Serbią i
Kosowem (spór o status Kosowa), występowały problemy w zarządzaniu Bośnią i
Hercegowiną, daleki od rozwiązania był problem nazwy Macedonii, tak jak kwestia
Cypru. Pomimo kryzysu w latach 2009-2013, przedsiębiorstwa sektora paliw i
energii w państwach bałkańskich rozwijały swoją działalność i umacniały pozycję
w gospodarce poszczególnych krajów. Kryzys gospodarczy w ostatnich latach
wywarł jednak wpływ na spowolnienie procesu prywatyzacji przedsiębiorstw, ich
możliwości inwestycyjne w infrastrukturę i nowe technologie, a także ułatwił
koncernom międzynarodowym wejście na rynki wewnętrzne państw regionu.
Zaznaczyć należy, że we wszystkich badanych krajach przedsiębiorstwa
energetyczne, z wyjątkiem pojedynczych firm, są niedoinwestowane i odgrywają
istotną rolę głównie na rynku lokalnym.
Kryzys gospodarczy dotknął Bośnię i Hercegowinę (ze względu na pro
cykliczną politykę budżetową, o dużym udziale w budżecie subsydiów i transferów
socjalnych), Czarnogórę (ze względu na niewielką liczbę sektorów i uzależnienie
od finansowania zewnętrznego), Chorwację, Serbię i Turcję (ze względu na ich
silną integrację z rynkiem światowym), a ominął Albanię, Kosowo i Macedonię (ze
względu na ich małe uzależnienie od eksportu). We wszystkich ww. krajach niski
był popyt wewnętrzny, co częściowo wiązało się z utrzymującym się wysokim
bezrobociem. Wiele zastrzeżeń budziły: skuteczność administracji i niezależność
sądownictwa oraz rozwinięta przestępczość zorganizowana i korupcja.125 Unia
Europejska zniosła wymogi wizowe wobec Czarnogóry, Macedonii i Serbii, a
pozostawiła je wobec Albanii, Bośni i Hercegowiny oraz Kosowa.
W badanym regionie coraz mocniejszą pozycję posiadają firmy rosyjskie, m.in.:
Atomstrojeksport, Gazprom, Rosnieft, Transnieft, Zarubezhneft (poprzez
NeftegazInKor i OPTIMA Group), Łukoil, a także pochodzące z krajów WNP, np.
kazachska KazMunayGas i azerska SOCAR. Należy spodziewać się dalszej
ekspansji rosyjskich firm energetycznych w państwach bałkańskich, co ze względu
na wykorzystywanie przez Rosję energetyki jako narzędzia polityki zagranicznej
może wywoływać przejściowe sytuacje kryzysowe podobne do konfliktów
gazowych z lat 2006-2010.

Komunikat Komisji do Parlamentu i Rady Strategia rozszerzenia i najważniejsze wyzwania na lata
2010-2011, KOM(2010) 660 wersja ostateczna.
124
Zdaniem Komisji Europejskiej, negocjacje akcesyjne Albania powinna rozpocząć po osiągnięciu
niezbędnego poziomu zgodności z kryteriami przystąpienia, przypis własny.
125
W celu zwiększenia skuteczności w walce z przestępczością zorganizowaną i korupcją nadal
niezbędny jest rozwój współpracy państw kandydujących do Unii Europejskiej oraz pozostałych nie
należących do wspólnoty państw bałkańskich i Turcji z Europolem, Eurojustem i Frontexem, przypis
własny.
123
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We wszystkich państwach regionu, bezpośrednio lub pośrednio, obecne są
energetyczne firmy tureckie, dla ekspansji których szczególnie sprzyjające warunki
istnieją w Albanii, Bośni i Hercegowinie, Czarnogórze, Macedonii oraz Kosowie.
Tamtejsze przedsiębiorstwa energetyczne wymagają inwestycji oraz nowych
technologii, zaś władze w Ankarze, ze swojej perspektywy, obszar państw
bałkańskich zaliczają do najważniejszych pod względem potrzeby zapewnienia
stabilizacji gospodarczej. Coraz lepszą pozycję w regionie uzyskują także
energetyczne przedsiębiorstwa greckie, obecne już w Bułgarii, Czarnogórze,
Macedonii i Serbii.
W regionie obecne są również przedsiębiorstwa amerykańskie i posiadające
siedzibę w krajach Unii Europejskiej, w tym m.in.: ExxonMobil, BP, Chevron,
Shell, OMV, MOL, RWE, E.On, GdF i ČEZ. Firmy te ze względu na posiadane
technologie oraz duże rezerwy kapitałowe są bardzo atrakcyjne dla
modernizujących swój sektor paliw i energii państw bałkańskich i Turcji. Jednak, ze
względu na obowiązujące w ww. firmach procedury, inwestowanie w nie dających
gwarancji prawnych i finansowych gospodarkach oraz cechujących się dużą
przestępczością i korupcją społeczeństwach może być utrudnione.
W elektroenergetyce znaczną rolę nadal odgrywa państwo, zwłaszcza posiadając
większościowe udziały w przedsiębiorstwach zajmujących się przesyłem energii
elektrycznej. Funkcjonujące w Albanii, Bośni i Hercegowinie, Czarnogórze,
Macedonii oraz Serbii przedsiębiorstwa nie są samodzielnie w stanie zmienić
niekorzystnej struktury produkcji energii elektrycznej, zaś w Serbii nie posiadają
dostatecznych środków na modernizację infrastruktury przesyłowej, generującej
duże straty energii. Stąd są one otwarte na inwestycje zarówno firm rosyjskich,
unijnych, jak i innych.
SUMMARY
Balkan States’ Energetics – Between European Union and Russian Federation
In the last few years, global energy policy is determined by the rapid development
of non-conventional energy, in particular wind power, the lack of a unified position
regarding the further development of nuclear energy, shale revolution in the United
States, a controversial climate policy of the European Union and the use of natural
gas for political purposes by Russia. The author tries to answer the question: which
main actors operate in the energy sector of the Balkan states? There are analyzed
actors in Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Montenegro, Greece,
Kosovo, Macedonia, Romania, Serbia and Slovenia. The author stresses the
importance of the need to ensure uninterrupted supplies to customers in the
European Union.
Key words: energetics, Balkans, European Union, Russian Federation.
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KOŚCIÓŁ GRECKOKATOLICKI
A WPŁYW CYWILIZACJI ŁACIŃSKIEJ NA UKRAINIE
Abstrakt
W Ukrainie, poszukującej coraz intensywnie swojej najautentyczniejszej tożsamości
narodowej, wpływy Kościoła greckokatolickiego polu transmisji wartości łacińskich
będą cały czas rosły. W pierwszej kolejności, dzięki zniesieniu dawnych granic
między Zachodnią a Centralną i Wschodnią Ukrainą, Kościół greckokatolicki może
prowadzić swobodną działalność duszpasterską na terenie całego kraju, a co za tym
idzie, trafić z katolicką etyką i dogmatyką do większej ilości chrześcijan, wychodząc
poza „tradycyjny” dla grekokatolików obszar dawnej Galicji Wschodniej.
Jednocześnie, łacińskie wzorce życia społecznego, przyniesione na Ukrainę przez
Kościół greckokatolicki i nadal propagowane przez jego duchownych, będą w
dalszym ciągu rozwijane ku pożytkowi tej wspólnoty wiernych oraz kultury
politycznej, społecznej oraz duchowej narodu ukraińskiego.
Słowa kluczowe: kościół greckokatolicki, Ukraina, cywilizacja łacińska.
Łączenie badań nad kulturą, historią oraz współczesnymi stosunkami
międzynarodowymi od zawsze stanowiło poważny problem metodologiczny. W
niniejszym artykule zostanie podjęta próba połączenia tego rodzaju badań w celu
sprawdzenia hipotez ważnych z punktu widzenia roli, miejsca i przyszłości
współczesnej Ukrainy – to jest tego, czy (i w jaki sposób) Kościół greckokatolicki
określił przynależność tego państwa do kręgu cywilizacji łacińskiej.
W pierwszej części zaprezentowana zostanie wykorzystana metodologia, której
założenia zostały sformułowane przez polskiego historyka Feliksa Konecznego.
Choć sama wizja i systematyka cywilizacji zostanie poddana przeformułowaniu, to
jednak całość badania opierać się będzie na fundamentach położonych przez autora
O wielości cywilizacji. W drugiej części zarysowany zostanie opis problemu –
dlaczego w świetle przedstawionej wcześniej metodologii ważną rolę we
współczesnej sytuacji geopolitycznej Ukrainy mogą pełnić różne twory kulturowe,
których zasadniczy udział w kształtowaniu tej sytuacji jest często pomijany w
rozmaitych analizach. W trzeciej części zostanie przedstawiony argument na rzecz
tezy, że jednym z głównych czynników wpływających na cywilizacyjną
przynależność Ukrainy był Kościół greckokatolicki oraz że, wbrew niektórym
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tezom1, Kościół ten reprezentował i silnie promował wartości związane z
cywilizacją łacińską. Taka sytuacja miałaby zaś zasadnicze skutki dla kierunku, w
którym zmierza współczesna Ukraina, a rola Kościoła greckokatolickiego byłaby
nie do przecenienia. Powyżej zarysowana argumentacja będzie miała charakter
przede wszystkim historyczny, z odniesieniem do dokumentów i działań
przedstawicieli Kościoła greckokatolickiego.
Do najważniejszych propozycji metodologicznych w polskich badaniach
historycznych i internacjologicznych należy zaliczyć teorię wypracowaną przez
Feliksa Konecznego (1862-1849), krakowskiego profesora i przedwojennego
publicysty. Choć często uznaje się jego teorię za przestarzałą, zapomnianą, bądź
ulegającą wielu złudzeniom2, to jednak nie należy jej odrzucać całkowicie i
skazywać na niepamięć. Do największych dzieł Konecznego nie należy bowiem
sama systematyka cywilizacji, czy opracowania historyczne dokonane w jej świetle,
ale przede wszystkim przeprowadzenie argumentu na rzecz tezy, że badania państw
i społeczeństw należy oprzeć na analizie cywilizacji, tj. „aksjologicznonormatywnej makrostrukturze społecznej”3, czy też „metodzie życia zbiorowego i
struktur społecznych”4. Co ważne, sama istota teorii Konecznego nie leży w opisie
historycznym i geograficznym konkretnych cywilizacji, ale raczej w sposobie
poznawania człowieka i jego wytworów. Sposób ten miał bowiem pokazywać, że
oprócz faktów obserwowalnych podczas badań internacjologicznych, istnieje coś
ponad nimi, coś co je umożliwia stojąc ponad podziałami państwowymi,
kulturowymi czy prawnymi – czyli cywilizacje. Prosta definicja sformułowana
przez Konecznego - „cywilizacja jest to metoda ustroju życia zbiorowego” 5 –
wskazuje, że cywilizacja ma oznaczać „metapoziom” ludzkiej aktywności, dosyć
abstrakcyjny i niełatwy do uchwycenia. Autor O wielości cywilizacji starał się
dotrzeć do opracowania metody, która pozwoli mu z jednej strony na uniknięcie
kłopotliwych założeń o charakterze apriorycznym, a z drugiej pozwoli na
syntetyczne badanie dziejów oraz współczesnych działań na arenie
międzynarodowej, nie ograniczając się jedynie do naiwnego empiryzmu,
próbującego wyznaczać proste ciągi przyczynowo-skutkowe. Przekonanie o
konieczności budowania syntezy w badaniach historycznych wzięło się stąd, że
wzajemnym ignorowaniem się ograniczają ultra specjaliści coraz bardziej swą
wiedzę, jak gdyby chodziło właśnie o to, żeby być ignorantem historii z wyjątkiem
swojego zakątka, o ile możności jak najdrobniejszego. I ten zakątek uprawiany
Unia zamiast być pomostem do zjednoczenia z Kościołem katolickim schizmatyków wschodnich, jest
drogą do odwodzenia łacinników od Kościoła katolickiego (....), a trwała przynależność do tego
Kościoła pewna jest jedynie w obrządku łacińskim: X. M. St., [Tarnawski], Cerkiew unicka we
wschodniej Małopolsce w czasie inwazyi rosyjskiej (1914 – 1917). Fakty i refleksye, Lwów 1920, s. 25
– 27.
2
A. Frątczak, Feliks Koneczny o państwie i wartościach, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2002, s.
9. Por. także: J. Skoczyński, Idee historiozoficzne Feliksa Konecznego, Kraków 1991; K. Kurowska,
Feliksa Konecznego nauka o wielości cywilizacji, „Przegląd Humanistyczny”, 1978, nr 7-8; L. Gawor,
O wielości cywilizacji. Filozofia społeczna Feliksa Konecznego, Lublin 2002.
3
L. Gawor, O wielości cywilizacji. Filozofia społeczna Feliksa Konecznego, ss. 42-60.
4
F. Koneczny, O ład w historii, Warszawa-Struga, s 114.
5
F. Koneczny, O wielości cywilizacyj, wyd. Gebethner i Wolf, Kraków 1935 (reprint: wyd. Antyk), s.
154.
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bywa bez zrozumienia rzeczy, często wręcz bez sensu, pozbawiony tła dziejowego,
jakby luźne wyrazy wyrwane skądś, z jakiegoś zdania, nie uwzględniając kontekstu,
nawet go nie znając, […] podczas gdy w historii wszystko ma związek ze
wszystkim6.
Koneczny stawia w tym miejscu podstawowe pytanie – jak należy traktować i
rozumieć relacje między państwami? Czy jedynym czynnikiem wpływającym na
geopolitykę są wąsko pojęte czynniki geograficzne, dyplomacja i armia? W jaki
sposób zrozumieć działanie innych czynników, takich jak kultura czy nauka danego
narodu? Z punktu widzenia teorii cywilizacji odpowiedź na drugie pytanie jest
oczywiście pozytywna – dlatego też Koneczny, nie bez wielu problemów, starał się
pokazać relacje łączące ekonomię, etykę, geopolitykę, religię, a nawet historię
medycyny czy wynalazków (wskazuje na to obszerny spis jego publikacji7). W
dużym uproszczeniu, z punktu widzenia niniejszego artykułu, najważniejsze wydają
się dwa fundamenty teorii cywilizacji Konecznego: (1) podział rzeczywistości
ludzkiej na wewnętrzną i zewnętrzną, czy też duchową i cielesną; (2) zasada
rozwoju cywilizacyjnego stanowiąca kryterium jego oceny – tzw. quincunx (łac.
pięciomian). Po pierwsze zatem krakowski badacz wprost odrzuca prosty
materializm czy redukcjonizm o charakterze naturalistycznym, wskazując że nie
można zrozumieć człowieka bez wzięcia pod uwagę dwóch „podstaw” jego
działania: „z ciała i z duszy składa się człowiek i wszystko cokolwiek jest ludzkiego
i co z człowiekiem pozostaje w jakimkolwiek związku; wszystko to posiada formę i
treść, stronę zewnętrzną i wewnętrzną. Pełnia życia wymaga obydwóch, gdyż
niedomaganie jednej z nich sprowadza wykolejenie całości”8. Co ważne, „dusza”
nie ma tutaj znaczenia religijnego, ale raczej Koneczny wyraża to, co współcześnie
rozumiemy jako „umysł”. Jest to prosta konstatacja, że człowiek ujmuje
rzeczywistość za pomocą ciała (poziom fizyczny, zewnętrzny) oraz ducha (poziom
mentalny, wewnętrzny). Badanie cywilizacji zatem nie może skupić się jedynie na
materialnych wytworach człowieka (wynalazki, architektura, broń itp.), ale musi
wziąć pod uwagę szeroko pojętą działalność kulturową (idee, prądy twórcze, moda,
prawo), która – co zostanie pokazane w opisie „pięciomianu bytu” – ma znaczenie
istotowe, to bowiem od tego typu działalności zależy w dużej mierze materialna
wytwórczość danej cywilizacji. Z drugiej strony, jak wspomniano wyżej, Koneczny
konsekwentnie unika redukcjonizmu wszelkiego typu opracowując model, który
pozwala badać relację drugiego typu, czyli zależność działań w obrębie kultury
(ducha) od czynników materialnych. Tym modelem jest właśnie quincunx,
pięciomian bytu9.
Każda działalność i zdarzenie mające miejsce w ramach jakiejkolwiek
cywilizacji musi mieć bezpośrednie odniesienie do chociaż jednej z pięciu
wymienionych przez Konecznego kategorii: prawdy (nauka i informacja), dobra
(moralność i prawo), piękno (twórczość i sztuka), zdrowie (higiena i medycyna),
F. Koneczny, Prawa dziejowe, wyd. Antyk, Komorów 1997, s. 12. Metodologia badań Konecznego
została szerzej opisana w: J. Skoczyński, Idee historiozoficzne Feliksa Konecznego, Kraków 1991.
7
Obszerną bibliografię Konecznego można znaleźć m.in. w L. Gawor, op. cit, ss. 185-191.
8
F. Koneczny, O wielości cywilizacyj, op.cit., s. 134.
9
Por. L. Gawor, O wielości cywilizacji. Filozofia społeczna Feliksa Konecznego, wyd. UMCS, Lublin
2002, s. 44.
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dobrobyt (gospodarka i pieniądz). Oznacza to, że każde ludzkie działanie może
zostać opisane jako dążące do pewnego celu w ramach danej kategorii. Pięciomian,
zdaniem Konecznego, ukazuje ścisłą zależność pomiędzy sferą duchową a cielesną:
na wewnętrzną stronę duchową życia składają się pojęcia Dobra (moralności) i
Prawdy, na cielesną zdrowia i dobrobytu; nadto istnieje kategoria Piękna, wspólna
ciału i duszy. […] Należy tu każdy fakt i pogląd10. W przypadku jakichkolwiek
działań można zatem pokazać pośrednie związki, czasem trudno dostrzegalne, które
łączą dane działanie jednej kategorii z działaniami realizowanymi w obrębie
innych. Choć sam Koneczny był zwolennikiem swoistego uniwersalizmu w
wyznaczaniu optymalnego celu w realizowaniu kategorii pięciomianu, to ze
względu na analizę dokonywaną w niniejszym artykule, rezygnuje się tutaj z
proponowanego opisu owego optimum przechodząc na stanowisko relatywistyczne
– celem tego artykułu nie jest bowiem wykazanie, że dla Ukrainy jest lepiej lub
gorzej być w obrębie danej cywilizacji, ale zbadanie, czy dany czynnik (Kościół
grekokatolicki) przyczynia się do zmian cywilizacyjnych na wschodzie oraz jaki
charakter mają te ewentualne zmiany.
Jak wspomniano wyżej, wielu badaczy definiuje pojęcie cywilizacji jako
„aksjologiczno-normatywną makrostrukturę społeczną”. Pojęcie to można
interpretować dwojako – ogólnie oraz jednostkowo. Interpretacja ogólna
stwierdzałaby, że źródłem norm i porządków prawnych są cywilizacje rozumiane
jako struktury społeczne wytworzone wskutek wieloletniej działalności i
kultywowania zastanych zwyczajów (w szerokim sensie). W tym świetle to same
cywilizacje byłyby podmiotami, zaś narody i poszczególne osoby żyjące w danej
cywilizacji byłyby w pewnym sensie przedmiotem norm i wartości wyznawanych
w danym kręgu cywilizacyjnym. Wszystkie społeczności, narody czy kultury
znajdujące się w jego obrębie byłyby więc całkowicie uzależnione od owej
„makrostruktury społecznej”. Taka interpretacja teorii Konecznego w duchu
socjologicznego strukturalizmu została już jednak omówiona i skrytykowana11.
Jednostkowa interpretacja wskazuje na inne źródło norm i porządków
prawnych – w tym świetle to cywilizacje są przedmiotem działania osób i
składających się z nich społeczeństw. Pisząc o państwie jako swoistej strukturze
społecznej Koneczny wskazuje, że „państwo jest sumą materialnych stron
twórczości ludzkiej, łączących się w dziedzinie państwowości”12. Odpowiednio
cywilizacja jest sumą działania ludzi na płaszczyźnie materialnej i duchowej
(quincunx). To osoby ludzkie są podmiotem kształtującym społeczności, narody,
państwa i cywilizacje. Oczywiście, nie wyklucza to efektu odwrotnego –
wielokrotnie system wartości wyznawanych w danym kręgu cywilizacyjnym
decyduje o motywacji do podjęcia lub nie danego działania. W świetle interpretacji
jednostkowej jednak, to sama osoba jest podmiotem kształtującym nie tylko swoje
działanie, ale również owe normy. Pozwala to badać nie tylko same normy czy
systemy prawno-państwowe mające determinować działania społeczeństwa, ale
F. Koneczny, O wielości cywilizacyj, op.cit., s. 134-135.
L. Gawor, op. cit., ss. 55-60. Por. także: A. Frątczak, op. cit., ss. 32-34 oraz A. Hilckman, Feliks
Koneczny a porównawcza wiedza o cywilizacjach, w: „Kierunki”, 1958, nr 19.
12
F. Koneczny, Polskie Logos a Ethos, t. II, s. 77. Podkr. KW.
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przede wszystkim działania podmiotów (actors), które mają decydujący wpływ na
dany układ cywilizacyjny, czyli „metodę życia zbiorowego”. W świetle tej
interpretacji poniżej zostanie opisana charakterystyka dwóch cywilizacji, których
zderzenie13 ma miejsce na terenie współczesnej Ukrainy oraz ewentualna rola, jaką
może odgrywać Kościół greckokatolicki w tym konflikcie.
Rdzeniem kształtującym cywilizacje są wartości, tj. systemy aksjologiczne,
które dana cywilizacja uznaje. Systemy te mogą przyjmować rozmaite konfiguracje,
uznawać bardzo wiele różnych wartości, wskutek czego powstają również
różnorodne systemy prawne14. Jak wspomniano wyżej, Ukraina jako współczesny
twór prawno-państwowy kształtowany jest przez różne systemy powodujące
konflikt o „metodę życia zbiorowego”. Ze względu na obszerność tematu
przyjmiemy, że obecnie mamy do czynienia z dwoma głównymi cywilizacjami
kształtującymi ukraińskie społeczeństwo – turańską i łacińską15. W świetle kategorii
quincunxa oraz współczesnej sytuacji geopolitycznej Ukrainy najważniejszymi
wartościami promowanymi przez cywilizację turańską są absolutyzm władcy w
zakresie moralności (kategoria „dobra”), prawodawstwa i decyzyjności w sprawach
państwowych (kategoria „prawdy”). Wszystkie zaś podległe są dobrobytowi jako
kategorii naczelnej16. W cywilizacji turańskiej nie rozwija się pojęcie prawa
publicznego – właściwym podmiotem ustalającym prawo jest władca, a
przedmiotem będącym przez nie kształtowanym jest państwo, organizujące
wszelkie inne instytucje społeczne. W cywilizacji turańskiej żaden ruch oddolny nie
jest dobrze widziany, o ile nie zgadza się z absolutną wolą władcy, bądź nie jest w
jakimś sensie dla niego korzystny. Podobnie jest z państwem – wszelka biurokracja,
urzędy, a przede wszystkim armia – zorientowana jest na władcę oraz jego dążenie
do sukcesów (rozumianych jako poszerzanie wpływów), bez których jego władza
nie będzie miała aprobaty. Zdaniem Konecznego wynika to z historycznych
związków z ludami turańskimi – czyż kultura Rusi nie pozostaje w ścisłym związku
historycznym z cywilizacjami mongolską i turańską w ogóle? Moskwa przejęła
pojęcia państwowe od Mongołów, od Tatarów administrację, od kazańskich obyczaj
warstw wyższych (tieremy itp.).17. To w tych kręgach kulturowych społeczeństwa
ukierunkowane były przede wszystkim na realizowanie odpowiednich dyrektyw
władzy, bo to od powodzenia jej poszerzania wynikał napływ dóbr materialnych, a
więc realizacja najważniejszej kategorii w turańskim pięciomianie bytu. Jak
powiada jeden z komentatorów: trwałość tej cywilizacji opiera się na, właściwym

Dyskusję na temat relacji między ideami Konecznego a słynną koncepcją Samuela Huntingtona
zawierają m.in. poniższe pozycje: J. Skoczyński, Huntington i Koneczny [w:] Feliks Koneczny dzisiaj,
Księgarnia Akademicka, Kraków 2000; Robert Piotrowski, Problem filozoficzny ładu społecznego a
porównawcza nauka o cywilizacjach. Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2003.
14
Koneczny opracował mechanizmy kształtujące owe systemy aksjologiczne oraz zależności między
różnymi systemami w swojej obszernej pracy pt. Prawa dziejowe, op. cit.
15
Pomijamy przy tym rolę innych kręgów cywilizacyjnych obecnych współcześnie na Ukrainie –
m.in. islamskiego czy bizantyjskiego – ponieważ ograniczone są one w zakresie terytorialnymi (jak w
przypadku pierwszego) oraz kulturowym (jak w przypadku drugiego).
16
Por. F. Koneczny, O ład w historii, op. cit. s. 34-36.
17
F. Koneczny, O wielości cywilizacji, op. cit., s. 262. Por. Tenże, Polska między Wschodem a
Zachodem, URL: http://www.nonpossumus.pl/biblioteka/feliks_koneczny/polska/polska.php.
13
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tylko jej, kulcie wodza, którego charyzma czyni jedynym podmiotem prawa,
właścicielem państwa i obywateli18.
Absolutna wola władcy wyraża się również w stosunkach religijnych – zarówno
w Rosji, jak i krajach Azji Centralnej (również będących przedstawicielami
cywilizacji turańskiej) – wspólnoty religijne (w tym muzułmanie i prawosławni)
muszą podlegać całkowitej kontroli państwowej, nie mogąc jednocześnie prowadzić
żadnej istotnej działalności sprzecznej z odgórnie wyznaczonym kierunkiem.
Religia tak naprawdę nigdy nie będzie pełnić istotnej roli w społeczeństwach
żyjących według systemu turańskiego – religia albo spełnia wolę władcy tracąc
przy tym twórczy wpływ na moralność i życie społeczne (a więc to, co dla religii
najistotniejsze), albo jej po prostu nie ma. Turański władca będzie miał do religii
stosunek instrumentalny: jeśli będzie ona pomagała spełniać jego wolę, realizować
wyznaczone cele, wówczas będzie on ją podtrzymywał przy życiu i promował. Jeśli
jednak dana religia nie będzie mu sprzyjać, to będzie zwalczana (tak jak dzieje się
to we współczesnej Rosji z licznymi wspólnotami chrześcijańskimi,
muzułmańskimi czy buddyjskimi). Podobnie z duchownymi – ich działalność nie
może być sprzeczna z wytycznymi władcy oraz nie może promować żadnych
ruchów oddolnych czy też rozwijać społeczeństwa obywatelskiego. Choć sama
ocena Konecznego Cerkwi prawosławnej i greckokatolickiej, jako poddanych
wpływom turańskim i bizantyjskim, była bardzo krytyczna19, to po przedstawieniu
krótkiego opisu cywilizacji łacińskiej, podjęta zostanie próba zweryfikowania tej
tezy, a następnie zbadanie hipotezy na temat innej przynależności cywilizacyjnej
Kościoła greckokatolickiego wraz z dokładną charakterystyką dogmatyki i historii
działalności tej organizacji.
Rdzeniem systemu aksjologiczno-normatywnego jakim jest cywilizacja łacińska
nie jest dążenie suwerena do absolutnej władzy, ale prymacie swoiście rozumianej
kategorii dobra obejmującej jednocześnie wszystkie inne. To w świetle dobra
należy ustanawiać swój stosunek do każdej innej kategorii – każde działanie,
niezależnie od tego do jakiej kategorii należałoby je odnieść, powinno realizować
się w świetle tego, co uznane za dobro moralne. Jak mówi Koneczny, kategorie
prawno-państwowe oraz te związane z nauką, cywilizacja łacińska zbudowała w
znacznej mierze na fundamentach klasycznych – greckich i rzymskich. Kultury te
uwarunkowały proces kształtowania się prawa oraz stosunek cywilizacji łacińskiej
do człowieka jako podmiotu – określając go jako odpowiedzialnego, obdarzonego
rozumem i możliwością decydowania, uznały zarazem kierunek, w jakim kształtuje
się działania, nawyki, a następnie obyczaje moralne na bazie których formułowano
prawo. Stąd też wynikł podział na prawo publiczne oraz prawo prywatne, czyli
odseparowanie porządku prawnego dotyczącego spraw osobistych i rodzinnych
(majątek, spadki, sprawy rodzinne itp.) od tego, który miał dotyczyć spraw polis,
całego miasta-państwa, jego stosunków zewnętrznych oraz wewnętrznych,
normujących bezpieczeństwo obywateli. Odseparowanie prawa publicznego wiąże
się z ustrojem o charakterze niedespotycznym, gdzie głowa rodu czy danego
państwa nie jest uznawana za pana i właściciela wszystkich członków owych
18
19

L. Gawor, op.cit., s. 126.
Por. Ibidem oraz F. Koneczny, Dzieje Rosji, tom I i II.
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społeczności. Jak stwierdza Koneczny, cywilizacja łacińska jako jedyna kształtuje
państwa „dualistyczne”, ufundowane na rozdziale prawa publicznego i
prywatnego20.
Fundamenty pod cywilizację łacińską zostały położone, gdy na ten klasyczny,
zdaniem Konecznego, dualizm prawny zaczęło mieć wpływ chrześcijaństwo i
proponowana przez nie wizja moralności. Sformułowanie czterech postulatów
powstałych poprzez połączenie starożytnej antropologii (rozum i odpowiedzialność)
z chrześcijańskim egalitaryzmem (monogamiczność małżeństwa, zniesienie
niewolnictwa, zniesienie sądów opartych na prawie prywatnym oraz autonomia
religii i państwa)21 pozwoliło na ukształtowanie się jednej z najbardziej
wpływowych cywilizacji w dziejach. Z punktu widzenia niniejszego artykułu
najważniejsza jest czwarta zasada dotycząca autonomii religii i władzy: wynika ona
ze wspólnego mianownika chrześcijaństwa i cywilizacji klasycznej, tj. prymatu
etyki w każdej dziedzinie życia, związanego z klasyczną i chrześcijańską
antropologią – przypisaniem człowiekowi rozumnej duszy, osobowej godności i
uznania jego odpowiedzialności. W świetle tych antropologicznych założeń,
przyjmowanych przez społeczeństwa żyjące na wzór łaciński, niemożliwe byłoby
uznanie normatywnego charakteru dogmatów kościelnych w państwie, jak i każda
próba wprowadzenia rozwiązań siłowych czy odgórnych w religii (stąd wynikała
m.in. krytyczna ocena działań króla Polskiego w okresie tzw. Unii Brzeskiej w
1596 roku). Stąd też wynika wszelkie poszanowanie dla oddolnej, bezpośredniej
działalności obywateli prowadzącej do realizacji dobra moralnego, ich
szczęśliwości, która ma być celem dla każdego państwa realizującego łacińską
„metodę życia zbiorowego”22.
Jak już wyraźnie zaznaczyliśmy, ziemie dzisiejszej Ukrainy od wieków znajdują
się w sferze oddziaływań politycznych dwóch potęg cywilizacyjnych – Polski
(Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Drugiej, Trzeciej) oraz Moskwy (Rosji
carskiej, bolszewickiej, a dziś putinowskiej). Co ważne, przejęcie wpływów nad
danym obszarem ziem ukraińskich przez jeden z tych ośrodków automatycznie
oznaczało zwiększoną konsolidację z nową stolicą nie tylko za pomocą aparatu
państwowego. Przynosiło ono także wzmożony eksport elementów skrajnie różnych
cywilizacji – zwanych przez Konecznego turańską i łacińską. Cywilizacje te rządzą
się zupełnie przeciwnymi regułami i wyznają (w niektórych aspektach)
przeciwstawne wartości przez co prowadzą do zupełnie innych metod życia
zbiorowego (co wykazano powyżej). Taka asymilacja cywilizacyjna na ziemiach
ukraińskich mogła przebiegać dwutorowo – zarówno drogą rozporządzeń
państwowych i przemocy, w czym najczęściej celowały władze carskiej i
sowieckiej Rosji, jak i swobodnego oddziaływania za pomocą idei, nowych prądów
myślowych i sztuki. Dobitnym przykładem takiego oddziaływania i wzajemnego
przenikania się cywilizacji są dzieje Kościoła greckokatolickiego na Ukrainie –
wspólnoty niewątpliwie wywodzącej się z bizantyjskiego kręgu kulturowego, która

Por. F. Koneczny, Państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej, rozdz. IV, wyd. Antyk, Kęty 2001.
F. Koneczny, O wielości cywilizacji, op. cit., s. 269.
22
Por. F. Koneczny, Obronić cywilizację łacińską!, Fundacja Rozwoju Kultury Polskiej, 2002.
20
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następnie przejęła szereg elementów cywilizacji łacińskiej. Co więcej – sama
zaczęła je rozpowszechniać na ukraińskich ziemiach.
Kościół greckokatolicki sięga genetycznie swoimi korzeniami i nadal przynależy
do cywilizacji bizantyńskiej. Wywodzi się on bezpośrednio z Kościoła
Wschodniego dawnej Rusi Kijowskiej, zaszczepionego na ziemiach dzisiejszej
Ukrainy dzięki św. Włodzimierzowi Wielkiemu, który przyjął chrzest w obrządku
wschodnim z rąk Bizantyjczyków w roku 988. Do wydarzenia tego nawiązywali
zresztą i sami hierarchowie i wierni greckokatoliccy, celebrując uroczyście
jubileusze tego wydarzenia w 1938, 1988 i 2013 roku. Powtarzano przy tym
nieustannie, że w chwili przyjęcia przez Włodzimierza wiary chrześcijańskiej z
Bizancjum Kościół jeszcze nie był podzielony, gdyż Wielka Schizma nastąpiła
dopiero ponad pół wieku później, w 1054 roku. Pierwotny Kościół Rusi, dzieło św.
Włodzimierza, choć przyjął kulturę Chrześcijańskiego Wschodu i celebrował
nabożeństwa według obrządku bizantyjskiego, był Kościołem katolickim,
nierozdartym jeszcze przez podziały między chrześcijanami. Nawiązując do tego
faktu, biskupi greckokatoliccy z Galicji Wschodniej w jubileuszowym posłaniu z
1938 roku tak podkreślali rolę Kościoła greckokatolickiego na polu pielęgnowania
tradycji ruskich i bizantyjskich: dar chrześcijaństwa uczynił nasz naród [….]
narodem kulturalnym i w długim szeregu wieków dawał nam wszędzie siłę do
zwalczania trudności życia i do zachowania spuścizny dziadów i pradziadów,
przekazując ją przyszłym pokoleniom23. Myśl zachowania bizantyjskich tradycji,
biorących na Ukrainie swój początek od chrztu Rusi, a jednocześnie utwierdzania
wiernych w wierze katolickiej trafnie wyraził w tym samym czasie greckokatolicki
biskup przemyski Jozafat Kocyłowski, apelując do swojego duchowieństwa:
pielęgnując katolicką świadomość u naszych wiernych, przy okazji tego jubileuszu
uczmy także i wychowujmy do miłości i wierności swojemu ojczystemu obrządkowi
[…] pięknym, własnym przykładem przez dostojne wykonywanie i ścisłe zachowanie
przepisów liturgicznych, dbałością o budowę, ozdobienie i czystość naszych cerkwi,
przez obronę naszego obrządku przez atakiem na niego i lekceważeniem go […].
Wskazujmy wiernym wielkich świętych wschodnich Ojców Kościoła, Męczenników
za zjednoczenie, wiernych swojemu obrządkowi ze św. Jozafatem na czele. […] W
końcu, wskażmy na tę wysoką kulturę, którą przyniosło i przynosi chrześcijaństwo
ze sobą dla naszego narodu24.
Myśl wyrażona przez biskupa Kocyłowskiego o zachowaniu w Kościele
greckokatolickim najautentyczniejszej katolickiej świadomości przy dokładnym
pielęgnowaniu kultury bizantyjskiej i wschodniego obrządku była właściwie
najważniejszą ideą, dyskutowaną wśród jego duchowieństwa i wiernych w ciągu
niemalże całego XIX i XX wieku. Zresztą, kultywowanie w Kościele
greckokatolickim obrządku wschodniego było wprost równoznaczne z
zachowaniem bizantyńskiej, a więc prawosławnej spuścizny kulturowej, co wcale
nie wykluczało pełnej przynależności do Kościoła katolickiego i dogmatycznej
jedności z Rzymem. Jak trafnie zauważył nawet prawosławny biskup wołyński
Antoni Chrapowicki, pisząc do greckokatolickiego metropolity lwowskiego
23
24

„Перемиські Епархіяльні Відомости”, 1938, ч. 7-8, c. 86.
Ibidem, c. 93–94.
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Andrzeja Szeptyckiego (1865–1944): Głęboka różnica między kulturą zachodnią a
prawosławiem leży nie w dogmatach, ile w ogólnym nastawieniu do życia. To
ostatnie przejawia się w treści i stylu naszego nabożeństwa i zwyczajów
kościelnych. […] Jest prawdą, że pod wpływem protestanckiego kierunku naszej
szkoły został wprowadzony niewłaściwy termin: kultura bizantyjsko-rosyjska, ale
takiej kultury nie ma. Istnieje natomiast kultura ogólnoprawosławna, w której żyją
zarówno Syryjczycy i Gruzini, jak i Grecy oraz Rusini. Kultura owa przejawia się
głównie w tym, co na Zachodzie nazywają obrządkiem […]. Dlatego właśnie
człowiek miłujący „obrządek wschodni”, nawet, jeśli ze względu na swoje
przekonania dogmatyczne jest katolikiem, to jednak jest nam bliski, a my jemu25.
Przy zachowaniu prawosławnej spuścizny kulturowej, to właśnie niesienie
katolickich dogmatów i zasad wiary należy uznać za jeden z najważniejszych
elementów, pociągających Ukrainę do cywilizacji zachodniej dzięki Kościołowi
greckokatolickiemu. Zresztą, duchowni greckokatoliccy w większości zgadzali się z
ideą, że misją dziejową Kościoła greckokatolickiego jest niesienie na Wschód wiary
katolickiej. Na przestrzeni dziesięcioleci różnili się jednakże co do tego, jakimi
drogami i metodami należy urzeczywistnić ten cel. Generalnie, galicyjskie
duchowieństwo greckokatolickie dzieliło się na dwa odłamy – zwolenników
latynizmu oraz bizantynizmu. Choć dyskusje w tym względzie rozgorzały już w
połowie XIX wieku, najistotniejsza odsłona tego sporu toczyła się w latach
międzywojennych26.
Zwolennicy latynizmu upatrywali siłę Kościoła greckokatolickiego w jego
maksymalnym upodobnieniu do Kościoła rzymskokatolickiego na każdym
możliwym polu – teologicznym, liturgicznym, duchowym i społecznym. Popierali
wszelkie zmiany, jakie zaszły w liturgii greckokatolickiej od czasów zawarcia unii
brzeskiej, zwłaszcza po synodzie zamojskim w 1720 r., który zapoczątkował
latynizację unickich obrzędów. W ciągu wieków owa latynizacja obrządku
bizantyjskiego w Kościele greckokatolickim zataczała coraz szersze kręgi27.
Latyniści uważali bowiem, że poleganie wyłącznie na tradycjach bizantyńskich
osłabia wspólnotę greckokatolicką i może prowadzić nieuświadomionych wiernych
wprost w objęcia znacznie silniejszego liczebnie prawosławia, posługującego się tą
samą liturgią i zachowującego tę samą, bizantyjską kulturę. W latach
międzywojennych liderem tego obozu był biskup stanisławowski Grzegorz
Chomyszyn (1867–1945), który wysunął tezy o wyższości cywilizacyjnej świata
łacińskiego nad bizantyjskim. W jego oczach cywilizacja łacińska była synonimem
działania – działania skutecznego, przemyślanego, prowadzącego do zamierzonych
Metropolita Andrzej Szeptycki. Pisma wybrane, Kraków 2000, s. 112–113.
Por. O obrzędach grecko-unickich jako kwestyi czasów dzisiejszych w Galicyi Wschodniej, Lwów
1862, passim; S. Stępień, W poszukiwaniu tożsamości obrządkowej. Bizantynizacja a okcydentalizacja
Kościoła greckokatolickiego w okresie międzywojennym, [w:] Polska – Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa,
t. 5, Przemyśl 2000, s. 87-102; idem, Życie religijne społeczności ukraińskiej w Drugiej
Rzeczypospolitej, [w:] Polska – Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, t. 1, Przemyśl 1990, s. 208–216; T.
Śliwa, Kościół greckokatolicki w Polsce w latach 1918 – 1939, [w:] Kościół w Drugiej
Rzeczypospolitej, Lublin 1981, s. 154–157.
27
Por. Synod prowincialny ruski w mieście Zamościu roku 1720 odprawiony, Wilno 1735; D. Ciołka,
Latynizacja Kościoła unickiego w Rzeczypospolitej po synodzie zamojskim, Białystok 2014.
25
26
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celów, rodzącego wielkie idee. Natomiast cywilizacja bizantyjska dla Chomyszyna
opierała się na pustym sentymentalizmie, powierzchownej obrzędowości i
niekonsekwencji w działaniu. Jak podkreślał stanisławowski ordynariusz: To nasze
wielkie nieszczęście, że przyjęliśmy wiarę ze Wschodu, a nie z Zachodu, że
wzrastaliśmy nie w atmosferze Rzymu, a Bizancjum. […] W głównej mierze ułuda
orientalizmu jest przyczyną tego, że trzymamy się formy, a nie zwracamy uwagi na
treść. Stąd też nie mamy całkowitego rozumienia wiecznych, niezmiennych zasad i
prawd wiary i dlatego nie urzeczywistniliśmy ich tak, jak to należałoby zrobić we
wszystkich działaniach naszego życia. Przyjęliśmy formę wiary, a życiową treść
zapełniamy swoimi wymysłami, tradycjami i zwyczajami, które nie raz są w
sprzeczności z nadprzyrodzonym Bożym słowem28.
Przeciwstawne stanowisko zajmowali zwolennicy bizantynizmu, dążący do
oczyszczenia Kościoła greckokatolickiego ze wszelkich naleciałości, które
przeniknęły do niego za sprawą oddziaływania Kościoła łacińskiego, zwłaszcza na
polu liturgicznym. Tylko w najwierniejszym pielęgnowaniu autentycznych tradycji
kultury i liturgii Chrześcijańskiego Wschodu upatrywali misję grekokatolików,
zwłaszcza na polu nawracania prawosławnych na katolicyzm w obrządku
wschodnim. Podkreślali przy tym autentyczne piękno i głęboką wymowę
teologiczną rytuałów celebrowanych ściśle według ceremoniału bizantyńskich,
idealnie wpisujących się w kulturę i mentalność narodu ukraińskiego. Temu, tak by
rzec, narodowemu charakterowi odpowiada także nasz obrządek i jego wspaniałe
elementy, o ile wiem, zupełnie obce albo bardzo rzadkie w innych obrządkach –
pisał wspomniany już metropolita Andrzej Szeptycki29.
Warto tu jednakże zauważyć, że w latach panowania austriackiego sporą część
zwolenników oczyszczenia obrządku wschodniego z elementów rytu łacińskiego
utożsamiała się z nurtem staroruskim, rusofilskim, a nawet moskwofilskim.
Podziały między tymi stronnictwami politycznymi bywały niekiedy dość płynne, a
co za tym idzie, trudne do zauważenia. Upraszczając znacznie tę kwestię, możemy
stwierdzić, że moskwofile uważali się wprost za członków narodu rosyjskiego,
najprawdziwszych etnicznych Rosjan. Podkreślali swoje przekonania przez
używanie języka rosyjskiego i sympatyzowanie z Rosyjskim Kościołem
Prawosławnym. Utrzymywali przy tym ożywione kontakty z rosyjskimi politykami
nacjonalistycznymi, otrzymując z ich rąk wsparcie finansowe. Tymczasem rusofile
nie uważali się wprost za Rosjan, a jedynie podkreślali wspólną kulturę „ruską”
ziem wschodniogalicyjskich oraz Cesarstwa Rosyjskiego. Podobne stanowisko
zajmowali tzw. starorusini, którzy akcentowali z kolei jedynie wspólne korzenie
kultury galicyjskich Rusinów i Rosjan, wywodzące się ze spuścizny Rusi
Kijowskiej. Jak oczywiście można łatwo się domyśleć, w przypadku moskwofilów i
rusofilów troska o czystość obrządku wschodniego nie wynikała z troski o
propagowanie idei katolickich na Wschodzie – przeciwnie, chcieli oni w ten sposób
przygotować grunt dla przyszłego wchłonięcia Kościoła greckokatolickiego przez
Rosyjską Cerkiew Prawosławną30.
Г. Гомишин, Українська проблема, Івано-Франківськ 2011, c. 54.
Metropolita Andrzej.... op. cit., s. 202.
30
Na temat pojęć „moskwofilstwa”, „rusofilstwo”, a także ich stosowania patrz zwłaszcza: B. Horbal,
28
29
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Spośród wartości i wzorców właściwych dla cywilizacji łacińskiej, kolejnym,
bardzo istotnym elementem życia Kościoła greckokatolickiego była rozwinięta na
ogromną skalę działalność społeczna duchowieństwa. W ciągu XIX i początku XX
wieku pomiędzy duchownymi narodowości ukraińskiej, posługującymi w Kościele
Greckokatolickim w Galicji i Rosyjskim Kościele Prawosławnym wyrosła na tym
polu ogromna przepaść. Różniło ich dosłownie wszystko – od zewnętrznego
wyglądu począwszy, przez sposób celebrowania nabożeństw, skończywszy na tej
właśnie bardzo istotnej kwestii – zaangażowaniu w życie społeczne. Warto
przytoczyć tu wypowiedź ks. Michała Matkowskiego, greckokatolickiego dziekana
i proboszcza z miejscowości Horożanka Wielka nieopodal Lwowa. Jej adresatem
był jeden z rosyjskich urzędników, forsujących w czasie okupacji Galicji w latach
1914 – 1915 przymusową konwersję greckokatolickich duchownych i wiernych na
rosyjskie prawosławie: Wasi kapłani nie są w stanie zastąpić nas narodowi, bo my
jesteśmy nie tylko jego duszpasterzami, ale i orędownikami i opiekunami przed
władzami świeckimi oraz liderami na polu oświatowym, ekonomicznym i
politycznym. […] Naród to widzi i odczuwa! Chlubi się swoimi diecezjami i swoimi
kapłanami. Wasz kler prawosławny nigdy się z nami nie zrówna, bo nie ma u was
najmniejszego znaczenia i pojęcia w takich sprawach. Koniec byłby taki, że od razu
stracicie wszystkie parafie w miastach. Wszystkie przejdą na obrządek łaciński, a
później tak samo i większość wiejskich parochii. Lepiej zrobicie - zostawcie nas i
naszą cerkiew unicką w spokoju31.
Począwszy od II połowy XIX wieku działalność duchowieństwa
greckokatolickiego w Galicji koncertowała się nie tylko na posłudze duszpasterskiej
w cerkwi, ale także na właściwie każdym polu życia społecznego i narodowego.
Ogromną rolę odgrywali duchowni greckokatoliccy w Towarzystwie „Proświta”,
założonym w 1868 roku. Jego rolą było prowadzenie działalności oświatowej wśród
społeczeństwa ukraińskiego, przede wszystkim dzięki udostępnianiu ukraińskiej
książki i prasy w szeregu czytelń. Jak pisał biskup stanisławowski Grzegorz
Chomyszyn: Założenie czytelni „Proświty” w parafii było wprost punktem honoru i
powagi księdza w naszym społeczeństwie32. Duchowni greckokatoliccy prowadzili
swoich wiernych i towarzyszyli im niemal w każdej dziedzinie życia społecznego od czytelni „Proświty” począwszy, przez najróżniejszego rodzaju inicjatywy
gospodarcze, na partiach politycznych skończywszy. Trudno przecenić znaczenie
duchowieństwa greckokatolickiego w budzeniu ukraińskiej świadomości narodowej
mieszkańców Galicji. Stąd też, zresztą całkowicie słusznie, nazwano ich jeszcze w
czasach austriackich „ojcami narodu” ukraińskiego. Tradycje te były
podtrzymywane również za czasów II RP, kiedy to greckokatoliccy księża w
Rusofilstwo czy moskalofilstwo lub moskwofilstwo. Przyczynek do dyskusji nad nieścisłościami
terminologicznymi, [w:] Polska Akademia Umiejętności. Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej, t. IX,
Kraków 2004, s. 191–194; J. Moklak, Moskwofilstwo (moskalofilstwo) i rusofilstwo. Uwagi o
terminologii w związku z artykułem Andrzeja A. Zięby, „Studia Historyczne”, 2000, z. 4, s. 701–712;
A. A. Zięba, Łemkowie i Łemkowszczyzna w historiografii polskiej, [w:] Łemkowie i Łemkoznawstwo
w Polsce, Kraków 1997, s. 43.
31
Archiwum Państwowe w Przemyślu, zespół Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego, sygn. 5143,
sprawozdanie ze stanu dekanatu horożańskiego z 26 XI 1915 r., k. 97–98.
32
Г. Гомишин, op. cit., c. 12.
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dalszym ciągu byli organizatorami życia społecznego i wyrazicielami narodowych
dążeń Ukraińców. Odprawiali oni nabożeństwa o wolność Ukrainy oraz
nabożeństwa żałobne za spokój duszy poległych w walkach o państwo ukraińskie.
Organizowali spółdzielnie włościańskie, budowali Domy Narodowe. Kapłani
greckokatoliccy działali w ramach towarzystw edukacyjnych, takich jak opisywana
już „Proświta” czy „Ridna Szkoła”, zakładając koła kształceniowe i biblioteki.
Angażowali się również politycznie, będąc niejednokrotnie posłami na sejm
Rzeczypospolitej, członkami różnych partii i organizacji politycznych. Niektórzy
prowadzili nawet akcję werbunkową do Siczy Karpackiej, powstałej w 1938 r. na
Rusi Zakarpackiej, rozbitej w marcu 1939 r. podczas aneksji tego terytorium przez
Węgry33. Zakrojonej na tak szeroką skalę działalności społecznej prowadzonej
przez duchowieństwo nie sposób dostrzec w żadnym innym kraju, zaliczanym do
bizantyńskiego kręgu kulturowego. Niewątpliwie, z tego punktu widzenia Kościół
greckokatolicki na ziemiach zamieszkanych przez Ukraińców naprawdę stał się
prawdziwym propagatorem łacińskich wzorców życia społecznego.
Silne wpływy cywilizacji łacińskiej w Kościele greckokatolickim można
dostrzec na polu architektury i sztuki sakralnej. Choć obecnie grekokatolicy starają
się nadać swoim świątyniom wygląd jak najwierniejszy bizantyjskim wzorcom, w
dawnych czasach, zwłaszcza w XVIII i XIX wieku miał miejsce zupełnie odwrotny
trend. Wiele zbudowanych w tamtym okresie cerkwi otrzymało oblicze całkowicie
przypominające wygląd łacińskich kościołów. Najwięcej budowli tego typu
powstało, co prawda, na terenach wchodzących w skład dzisiejszej Białorusi, ale i
pojawiały się one i na ziemiach, gdzie występował etnos ukraiński. Najbardziej
okazałą świątynią była pod tym względem katedra greckokatolicka w Chełmie, dziś
pełniąca funkcję kościoła rzymskokatolickiego. W niektórych przypadkach
architekci próbowali jednak łączyć tradycyjne elementy świątyni obrządku
wschodniego z modną barokową architektura. Najdoskonalszym przykładem tego
typu syntezy wpływów Wschodu i Zachodu jest archikatedra św. Jura (Jerzego),
świątynia greckokatolickich metropolitów lwowskich. Wzniesiono ją w stylu
późnego baroku i ozdobiono zewnątrz i wewnątrz rzeźbami i obrazami
utrzymanymi w tej samej stylistyce. Jednocześnie plan archikatedry zachował
wzorzec świątyń chrześcijańskiego Wschodu – krzyż grecki z wyniosłą kopułą na
skrzyżowaniu naw. Podobnie jak w katedrze św. Jura, w wielu innych cerkwiach
greckokatolickich ikonostasy niezbędne dla celebrowania bizantyńskich
nabożeństw zostały praktycznie zredukowane do roli niewielkich kompozycji,
będących tylko tłem do o wiele bardziej okazałych ołtarzy w stylu barokowym.
Także i obrazy zdobiące wnętrza cerkwi przestały przypominać tradycyjne ikony, a
zaczęły upodabniać się do przedstawień typowych dla Kościoła łacińskiego34. Dziś
Kościół greckokatolicki odszedł już niemal zupełnie od tej stylistyki, budując nowe
33
Na temat roli duchowieństwa greckokatolickiego w procesie budowania ukraińskiej tożsamości
narodowej patrz zwłaszcza: B. Wojtowicz-Huber, „Ojcowie narodu”. Duchowieństwo
greckokatolickie w ruchu narodowym Rusinów galicyjskich (1867 – 1918), Warszawa 2008; J. P.
Himka, Religion and Nationality in Western Ukraine: The Greek Catholic Church and the Ruthenian
National Movement in Galicia 1867 – 1900, Montreal 1999. Tam też dalsza literatura.
34
P. Krasny, Architektura cerkiewna na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej 1596-1914, Kraków 2003,
passim.
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świątynie i tworząc nowe ikony ściśle według greckich lub dawnych ruskich
wzorców.
Kościół greckokatolicki cały czas pozostał dzieckiem cywilizacji bizantyjskiej,
przede wszystkim z uwagi na swoje genetyczne pochodzenie i sprawowany
obrządek. Przyjmując jednak katolickie dogmaty i pozostając cały czas pod silnym
wpływem Kościoła rzymskokatolickiego, przejął szereg elementów cywilizacji
łacińskiej. Najistotniejsze okazały się one na polu architektury i sztuki sakralnej, a
przede wszystkim – na niwie życia społecznego i narodowego. Stąd też Kościół
greckokatolicki, wnosząc do życia narodu ukraińskiego cały szereg wartości kultury
katolickiej i łacińskiej, stał się jednym z głównych przeciwników reprezentantów
cywilizacji turańskiej – władz rosyjskich i sowieckich, dążących do pełnej
asymilacji kulturowej podbitych ziem ukraińskich z resztą swojego imperium –
carskiego lub bolszewickiego. Kościół greckokatolicki, od wieków stawiając czoła
turańskim represjom, dowiódł swojej wierności zarówno ideałom bizantyńskim, jak
i wartościom łacińskim, istotnie wzbogacając tożsamość kulturową narodu
ukraińskiego.
W obecnej, niepodległej Ukrainie, poszukującej coraz intensywnie swojej
najautentyczniejszej tożsamości narodowej, wpływy Kościoła greckokatolickiego
polu transmisji wartości łacińskich będą cały czas rosły. W pierwszej kolejności,
dzięki zniesieniu dawnych granic między Zachodnią a Centralną i Wschodnią
Ukrainą, Kościół greckokatolicki może prowadzić swobodną działalność
duszpasterską na terenie całego kraju, a co za tym idzie, trafić z katolicką etyką i
dogmatyką do większej ilości chrześcijan, wychodząc poza „tradycyjny” dla
grekokatolików obszar dawnej Galicji Wschodniej. Jednocześnie, łacińskie wzorce
życia społecznego, przyniesione na Ukrainę przez Kościół greckokatolicki i nadal
propagowane przez jego duchownych, będą w dalszym ciągu rozwijane ku
pożytkowi tej wspólnoty wiernych oraz kultury politycznej, społecznej oraz
duchowej narodu ukraińskiego.
SUMMARY
Greek Orthodox Church and the Influence of Latin Civilization in Ukraine
In independent Ukraine influence of the Greek Catholic Church will grow all the
time. With the abolition of the former boundaries between Western and Central and
Eastern Ukraine, the Greek Orthodox Church could engage with the peaceful
pastoral work throughout the country, and thus, hit with ethics and Catholic dogma
to more Christians, going beyond the “traditional” area of the former Greek
Catholics in Eastern Galicia. Latin patterns of social life, brought to Ukraine by the
Greek Orthodox Church and still propagated by the clergy, will continue to be
developed for the benefit of the community of the faithful and a culture of political,
social, and spiritual Ukrainian nation.
Key words: Greek Orthodox Church, Ukraine, Latin civilization.
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GEOPOLITYCZNE DYLEMATY UKRAINY W OBLICZU
GLOBALIZACJI I WPŁYWÓW WIELKICH MOCARSTW
Abstrakt
Autorzy niniejszego artykułu podjęli próbę omówienia głównych scenariuszy
ewolucji ukraińskiej geopolityki w obliczu globalizacji oraz w kontekście
zewnętrznych wpływów, przede wszystkim ze strony Rosji, krajów UE i USA.
Przedyskutowali wady i zalety dotychczasowej wielowektorowej polityki
zagranicznej Ukrainy, a także proeuropejskiej (prozachodniej) oraz prorosyjsiej
orientacji ukraińskiego wektora integracyjnego. Zwrócili również uwagę na
znaczenie tzw. wewnętrznej geopolityki, która będzie odgrywała ważną rolę, gdyż
będzie miała zdecydowany wpływ na post-rewolucyjny rozwój Ukrainy, w tym na
rolę elity gospodarczej i politycznej w procesach reformowania ukraińskiego
społeczeństwa oraz w zbilansowanym rozwoju regionów.
Słowa kluczowe: Ukraina, globalizacja, geopolityka.
Wstęp
Pod koniec 2013 i na początku 2014 roku, staliśmy się i nadal jesteśmy
świadkami szybkich zmian politycznych, które w pełni zasługują na nazwę zmian
rewolucyjnych, w wyniku których wydarzenia ukraińskie przykuwają uwage
geopolitycznych analizatorów całego świata. Za podstawową przyczynę protestów
należy uznać niepodpisanie przez władze Ukrainy umowy stowarzyszeniowej z UE
podczas szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie w listopadzie 2013 r.
Wszystkie te dynamiczne wydarzenia wywołały potrzebę zdefiniowania przez
rząd i społeczeństwo kraju swej przyszłej geopolitycznej orientacji i
przeprowadzenia gruntownych reform gospodarki oraz sektora publicznego.
Ukraiński krajobraz polityczny odsłonił nowe wątki i problemy o charakterze
międzynarodowym i wewnątrzregionalnym. Stopniowe wyklarowanie się nowej
linii geopolitycznej ukraińskiego rządu, zewnętrzne wpływy ze strony Rosji, krajów
UE i USA, a także sprzeczne (w niektórych kwestiach) oczekiwania mieszkańców
różnych regionów Ukrainy stanowią te czynniki, wokół których będzie się
rozgrywał nie tylko los państwa ukraińskiego, ale również układ geopolitycznych
sił oraz gospodarczych powiązań na skalę przynajmniej kontynentalną.
Uwzlędniając powyżej wymienione aktualne przesłanki, autorzy niniejszego
artykułu podjęli się próby omówienia głównych scenariuszy ewolucji ukraińskiej
geopolityki w obliczu globalizacji oraz w kontekście dwóch sprzecznych kierunków
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procesów integracji międzypaństwowej – na zachodzie (w ramach UE) oraz na
wschodzie (na przestrzeni eurazjatyckiej).
Wpływ globalizacji na ukraińską gospodarkę w kontekście kryzysu 2014 r.
Jeden z bodźców do napisania niniejszego artykułu wiąże się z tym, iż Ukraina
wydaje się być odpowiednim przykładem państwa stanowiącego pewien węzeł
interesów globalnych, geopolitycznych sił. Wychodzimy z założenia, że
globalizacja prowadzi do efektu tzw. globalnej wioski, w której wszędzie jest blisko
i wszyscy mieszkańcy są ze sobą powiązani systemem naczyń połączonych.
Globalizacja związana z zasadą współzależności w zakresie polityki, gospodarki i
bezpieczeństwa między tymi podmiotami, które są częścią globalnych powiązań
finansowych i instytucjonalnych silnie oddziaływuje na państwa1. Między Unią
Europejską, Rosją, Ukrainą istnieje wiele powiązań i współzależności w zakresie
bezpieczeństwa, energetyki, gospodarki, transportu itd. Każde geopolityczne
zawirowanie posiada potencjał wywołania głębokich kryzysów i może doprowadzić
do załamania się dotychczasowych wzajemnie wygodnych układów gospodarczych.
Podczas kryzysu wokół Ukrainy w lutym-marcu 2014 r. przekonała się o tym strona
rosyjska. Wydarzenia na półwyspie Krymskim na początku marca i aktywizacja
Rosji w sprawie ukrainskiej wywolały reakcje europejskiej i światowej opinii
publicznej, co miało negatywny wpływ na rosyjskiej giełdzie, zarejestrowano także
znaczący spadek rosyjskiego rubla. Akcje czterech z pięciu spółek rosyjskich, za
które płaci się rublami gwałtownie poszybowały w dół, a lokalny indeks MMWB
obniżył się o 2.3%, do poziomu najniższego od grudnia 2013 r. i wszystkie czynniki
sugerują, że to nie jest koniec spadków. Znacznie większe zostały odnotowane na
moskiewskiej giełdzie RTS, na której transakcje dokonywane są w dolarach. Wielu
zagranicznych biznesmenów wycofuje swoje dotychczasowe plany w inwestowanie
w rosyjską gospodarkę, w Londynie udziałowcy pozbyli się rosyjskich papierów
wartościowych, a w marcu 2014 r. kurs eura osiągnął rekordowe notowania w
Moskwie. Polityczne zawirowania wokół Krymu i ich oddźwięk międzynarodowy
nie służą także rosyjskiemu potentatowi – Gazpromowi, którego wartość zmalała do
92 mld. dolarów w marcu 2014 roku i w dalszym ciągu ma tendencję spadkową.
Według rosyjskich analityków, Gazprom nie zarobi na osłabieniu waluty rosyjskiej,
ponieważ waluty wschodzących rynków, będącymi głównymi odbiorcami
rosyjskiego gazu, też uległy osłabieniu, a obniżenie o jedną czwartą w stosunku do
dolara waluty ukraińskiej doprowadziło Ukrainę na krawędź bankructwa, w wyniku
czego musiała pięciokrotnie ograniczyć zakup rosyjskiego gazu. Inwestorzy
obawiają się powtórki scenariusza wydarzeń z 2008 roku, kiedy to Rosja
wprowadziła swoje wojska do Osetii Południowej2.
Bezpośredniej przyczyny paniki na giełdzie należy doszukiwać się w zaistniałej
sytuacji politycznej i militrarnej na Krymie, a w szczególności patrząc na
kontrowersyjne stanowiska i decyzje rosyjskiej Rady Federeacji, która na prośbę
S. Sala, Wpływ procesów globalizacji na suwerenność państwa [w:] Meller A. Sykulski L. (red.)
Europa od Atlantyku do Pacyfiku. Europejska myśl integracyjna po 2004 roku, Częstochowa 2013 s.
9-24.
2
A. Kubik, 2014, Krym wychodzi Rosji gospodarczym bokiem. wyborcza.pl/1,75248,15540047
1

134

prezydenta W. Putina, postanowiła zezwolić na interwencję militarną na Ukrainie w
razie zagrożenia dla ludności rosyjskiej. Postawienie w stan podwyższonej
gotowości bojowej 150 tys. żołnierzy, ogłoszenie manewrów wojskowych w
pobliżu granicy z Ukrainą, a także przyjęcie na swój teren i zagwarantowanie
bezpieczeństwa byłemu prezydentowi Ukrainy Janukowyczowi, uruchomiło efekt
domina, w wyniku którego rosyjska gospodarka poniosła nieplanowane straty.
Poza koniunkturalnymi wydarzeniami, które świadczą o współzależnościach w
gospodarce globalnej, powróćmy do innych kwestii związanych z wpływem
globalizacji na kondycję gospodarki Ukrainy. Na szczególną uwagę zasługują
sposoby działania transnarodowych korporacji, które odgrywają kluczową rolę w
rozwoju gospodarki w dobie globalizacji. Korporacje o zasięgu globalnym i
wpływach stwarzają nie tylko szanse, ale i zagrożenia dla rozwoju Ukrainy, która
nie może zamykać się na transnarodowy kapitał pod warunkiem, że będzie on
związany z działalnością gospodarczą. Odrębną kwestię stanowi kapitał
spekulacyjny, który nie jest związany z działalnością gospodarczą. Jest on wysoce
niepożądany w żadnym kraju – niestety rynki finansowe są tak skonstruowane, że
żaden kraj nie jest odporny na ataki ze strony kapitału spekulacyjnego, mogącego
zagrozić stabilizacji lokalnych walut czy też bankructwu danego kraju. Historia zna
kilka takich przypadków, wystarczy wspomnieć m.in. kryzys argentyński czy
irlandzki.
Obecny kapitalizm prowadzi permanentną wojnę ze sferą publiczną. W trakcie
jej niszczenia powstają milionowe, a nawet miliardowe fortuny oraz ubożeje
społeczeństwo. Według neoliberalizmu, Ukraina znajduje się na etapie
rozmiękczania gospodarki, na który to etap składa się bankructwo kraju
poprzedzone zastosowaniem przemocy. Zgodnie z postulatami koncepcji
neoliberalnej, następną fazą będzie pomoc humanitarna dla Ukrainy powiązana z
pakietem zmian, które należy szybko wdrożyć, aby otrzymać pomoc finansową. Na
Ukrainę wybrali się doradcy MFW których celem jest realna ocena potrzeby
finansowych Ukrainy. Jednak udzielenie oprocentowanych pożyczek fundusz
uzależnia od realizacji programów dostosowania strukturalnego poprzez
ograniczenie wydatków rządowych, płac czy poziomu inflacji. To co dobre dla
wielkiej finansjery z reguły bywa niedobre dla lokalnych społeczności. Należy
jednak zaznaczyć, że MFW patrzy na gospodarkę z wąskiego finansowego punktu
widzenia. Międzynarodowy Fundusz Walutowy przygotował pakiet pomocowy dla
Ukrainy przewidujący wypłacenie w granicach 17 mld. dol. USA, z czego pierwsza
obecnie wypłacana transza obejmuje 3.19 mld. dol. Co pozwoli Ukrainie na
uregulowanie najpilniejszych zobowiązań, w szczególności zadłużenia wobec
Rosji. Goldman Sachs szacuje, że w bieżącym roku potrzeby Ukrainy będą
wynosiły 20 mld. dol., natomiast władze w Kijowie szacują je na 35 mld. dol.
(jednocześnie strona rosyjska podała, że pod koniec kwietnia 2014 r. należności
Ukrainy za gaz wynoszą ok. 11 miliardów dolarów) Łatwo można zauważyć, że
pomoc Funduszu nie rozwiąże problemów finansowych Ukrainy, natomiast
uzależnia Ukrainę od tej instytucji, która w zasadzie jest instytucją państw
zachodnich. Prędzej czy później Ukraina będzie musiała zacząć spłacać długi
wobec Funduszu, co jak w przypadku innych krajów nastąpi kosztem większości
społeczeństwa, w tym przypadku zyskają elity finansowe, które na Ukrainie są
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szczególnie bogate w skali nie tylko Ukrainy ale także całej Europy. W tym
kontekście warto przypomnieć, że w aspekcie politycznym i gospodarczym wielu
teroretyków stosuje pojęcia globalizacja i westernizacja jako synonimy.
Kluczową kwestią w pakiecie zmian jest dążenie przez neoliberalistów do
nieograniczonej prywatyzacji w myśl zasady, że tylko wolny handel połączony z
własnością prywatną prowadzi do postępu. W tym przypadku kluczowe znaczenie
dla Ukrainy będzie miał stopień zaawansowania prywatyzacji. Jeżeli Ukraina
zagalopuje się w stwarzaniu sprzyjających warunków dla biznesu poprzez
tworzenie subsydiów i ulg podatkowych dla wielkiego kapitału może doprowadzić
do problemów finansowych państwa. Neoliberaliści twierdzą, że kapitał jest
ponadnarodowy i nie posiada przynależności do żadnego państwa. Jest to
twierdzenie błędne, społeczeństwo specjalnie jest oszukiwane aby wyzbyć się
majątku narodowego i wpuścić na swój teren kapitał zagraniczny co w
konsekwencji doprowadzi do braku pieniędzy na działalność socjalną, edukacyjną
oraz ochronę zdrowia, nie zabraknie ich jednak na wspieranie finansowych
korporacji, tak jak to miało i ma miejsce w Polsce. Dlatego bardzo ważne jest, aby
Ukraina nie prywatyzowała kluczowych gałęzi przemysłu, co w przyszłości
pozwoli jej na prowadzenie polityki zrównoważonego razwoju.
Na podstawie dotychczasowego doświadczenia szeregu krajów na świecie,
można zaznaczyć, że wymuszane przez MFW zmiany w postaci liberalizacji
rynków finansowych, utrzymywanie nadmiernej dyscypliny budżetowej, naciski na
utrzymywanie niskiego stopnia inflacji prędzej czy później prowadzą do upadku
gospodarek narodowych. Realizacja podobnych scenariuszy miała miejsca w
Argentynie, Indonezji czy Tajlandii, natomiast kraje, które oparły się naciskom
fundusza, radzą sobie znacznie lepiej (Malezja, Chiny, Indie).3 MFW szczyci się
Polską stawiając ją jako przykład pozytywnego wpływu funduszu na gospodarkę.
Należy jednak podkreślić, że Polska wzięła stosunkowo niską pożyczkę przez co
była w stanie spłacić pożyczkę wraz z należnymi odsetkami. Jeżeli Ukraina
zdecyduje się na zaciągnięcie pożyczki z funduszu, musi wnikliwie przeanalizować
konsekwencje finansowe tej decyzji, ale, jak już oświadczył obecny premier
Jaceniuk, naród ukraiński musi się już szykować na „zaciskanie pasów” i obniżenie
wydatków socjalnych.
Następną konsekwencją zaawansowania liberalizacji gospodarki Ukrainy będzie
konieczność wpuszczenia na swój obszar transnarodowych korporacji (KTN), które
powodują napływ nowoczesnych technologii, oraz kapitału, bez którego trudno
sobie wyobrazić rozwój kraju. Koorporacje wchodząc na lokalne rynki powodują
ożywienie lokalnego rynku pracy oraz przyczyniają się do poprawy organizacji
pracy4. Jednak na tym kończą się korzyści wynikające z działalności KTN.
Pozostałe aspekty działalności stanowią duże zagrożenie dla Ukrainy. Szczególnie
przyszli decydenci muszą zwrócić uwagę na postępujące zwiększanie różnic
J. Stiglitz, Globalizacja, PWN, Warszawa 2004.
S. Sala, 2006, Transnational corporations. Theirs development and role in global economy, in:
Theoretical and metodological problems of human geography, Lviv Ivan Franko National University
Publishing Center, Lviv.
3
4
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ekonomicznych, choć ten problem na Ukrainie już istnieje. Rinat Achmetow
posiada majątek równy 25.0% PKB Ukrainy a dziewięciu kolejnych oligarchów
zawładnęło kolejnymi 25.0% PKB. Jednak pozostała cześć społeczeństwa poza
oligarchami i wąską grupą biznesu nie jest obecnie w istotny sposób zróżnicowana.
Masowy napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych spowoduje wzrost
nierówności społecznych. KTN są mistrzami w unikaniu płacenia podatków.
Ukraina będzie się musiała zmierzyć z wyprowadzaniem zysków poza granice
państwa, głównie zyski transferowane są do kraju pochodzenia kapitały lub do
rajów podatkowych. Za błędne decyzje korporacji lub powodowane
maksymalizacją zysków w krajach o słabym systemie prawnym i podatkowym – a
taka jest obecnie Ukraina, konsekwencje finansowe będą ponosili pracownicy i
pozostała część społeczeństwa. Ukraińcy muszą się także liczyć z wykupywaniem
lokalnych przedsiębiorstw w celu ich likwidacji. Korporacje transnarodowe
wciągają kraje w obszar tzw. gospodarki globalnej w której obecnie następuje
wyrównywanie warunków działania w skali globalnej. W dłuższej perspektywie
doprowadzi to do sytuacji w której gospodarka Ukrainy zostanie w dużym stopniu
uzależniona od kapitału zagranicznego wrażliwego na globalne dekoniunktury.
Korporacje coraz więcej inwestują w kampanię reklamową mającą na celu
zwiększenie wartości swojej marki. Klienci mając pozorne zaufanie do marki nie
tylko decydują się na zakup markowych produktów, ale i sami przekazują dobrą
opinię swoim znajomym. W tym przypadku dobry wizerunek firmy staje się
przepustką do większych obrotów i zysków. Ukraina uzyskując dostęp do
europejskiego rynku zyskała niepowtarzalnę szansę na stworzenie i wprowadzenie
ukraińskich marek na europejskie rynki.
Korporacje transnarodowe wywierają bardzo silną presję finansową na struktury
państwa. Dominując w sferze badań B&R, będąc nośnikiem nowoczesnych
technologii, stosując nowe metody zarządzania oraz dysponując olbrzymim
kapitałem są poważnym konkurentem dla struktur państwowych. Organizacja
państwa ukraińskiego jest daleka od doskonałości. Powszechnie występują w niej
takie negatywne zjawiska jak biurokracja, partykularyzacja interesów, korupcja
które są przyczyną mniejszej konkurencyjności. Pragnąc sprostać naciskom
korporacji Ukraina zmuszona będzie do sięganięcia po bardzo radykalne środki,
jakimi są cięcia socjalne, obniżki płac, obniżki podatków w tym zwolnienia
podatkowe, ograniczenia roli związków zawodowych czy wreszcie zarezerwowania
środków finansowych z pochodzących z budżetu państwa na tak zwane zachęty
finansowe dla korporacji, których kwota będzie opiewała w wielu przypadkach na
dziesiątki milionów hrywien. Ukraina pośrednio przymuszona do realizacji polityki
korporacyjnej może narazić się na niezadowolenie społeczeństwa, którego
egzemplifikacją mogą być ogólnokrajowe protesty i rozruchy.
KTN posiadają znaczny wpływ na rynek pracy, poprzez zapotrzebowanie na
pracowników posiadających specyficzne umiejętności. Korporacje poszukują
młodych niewykwalifikowanych pracowników, których można w krótkim czasie
przyuczyć do wykonywania stosunkowo mało skomplikowanych czynności, oraz
wysokiej klasy specjalistów, którzy będą stanowić dobrze opłacaną kadrę
zarządzającą. Powyższe tezy doprowadzą na Ukrainie do poważnych zmian w
systemie kształcenia w efekcie których zdecydowanie obniży się poziom
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wykształcenia ogólnego a wzrośnie znaczenie wykształcenia zawodowego i
politechnicznego. Nowa gospodarka preferuje pracowników odpornych na stres,
ogólnie wykształconych na poziomie wyższym, zdolnych do porzucenia jednego i
szybkiego przyuczenia się do nowego zawodu. Powoli następuje zmierzch
etatyzmu. Korporacje transnarodowe w coraz większym stopniu przerzucają
koszty prowadzenia firmy na pracowników, poprzez rozwiązywanie umowy o pracę
z pracownikami i zmuszanie ich do zakładania własnych firm. Pracownicy
samozatrudnijący się wykonują w ten sposób taką samą pracę jak dotychczas z tą
różnicą, że są dodatkowo obciążeni kosztami prowadzenia firmy, dodatkowo tracąc
prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego. Ponadto płacąc zwyczajowo najniższą
składkę na ubezpieczenie społeczne w przyszłości otrzyma znacznie niższe
świadczenie emerytalne, niż przysługujące pracownikowi etatowemu
wykonującemu tożsamą pracę.
KTN do perfekcji wykorzystują przewagę komparatywną, zagarniając dla siebie
źródła surowców i tanią siłę roboczą w krajach goszczących. Gospodarka Ukrainy
jest obecnie bardzo słaba w związku z czym oferta eksportowa jest bardzo
ograniczona. Również produkty wytwarzane na rynek lokalny powstają w
warunkach odległych od zasad korporacyjnych. W związku z powyższym Ukraina
musi się liczyć w początkowej fazie integracji z zalewaniem przez korporacje
lokalnego rynku tanimi produktami z którymi lokalne firmy nie będą potrafiły
konkurować. Jednak w późniejszym okresie przy wydatnej pomocy prawodawstwa
państwowego i unijnego mogą powstać korzystne warunki dla rozwoju lokalnej
przedsiębiorczości. W początkowej fazie ekspansji KTN należy spodziewać się
upadku większości dużych i średnich przedsiębiorstw nie wytrzymujących
konkurencji ze strony korporacji. W kolejnym etapie powstaną firmy dostosowane
do funkcjonowania na zasadach wolnorynkowych i zdolne do skutecznego
przeciwstawienia się korporacjom. W dużej mierze sukces gospodarczy Ukrainy
zależy od właściwego i szybkiego przygotowania zmian w prawie gospodarczym,
ponieważ korporacje w bezlitosny sposób będą wykorzystywać wszelkie luki
prawne.
Duża mobilność kapitału stwarza korzystne warunki dla rozwoju tzw.
„wirtualnej ekonomii”, której rozwój jest oparty na spekulacjach finansowych.
Współczesny kapitalizm spekulacyjny jest w stanie zagrozić nie tylko gospodarce
ukraińskiej, ale i każdego innego kraju, negatywnie wpływa na sferę produkcyjną,
ponieważ odciąga kapitał od produkcji. Niektóre KTN swój rozwój zaczynają
wiązać z działalnością nie mającą nic wspólnego z produkcją. Współczesne
spekulacje najczęściej dotyczą lokalnej waluty oraz papierów wartościowych. Ataki
spekulantów na hrywnę mogą w znacznym stopniu zaburzyć rozwój i tak już
bardzo słabej gospodarki. Niestety na obecnym etapie prawa miedzynarodowego
spekulanci są bezkarni, jednak z pewnością w przyszłości ataki spekulacyjne będą
zaliczane do najcięższych przestępstw. W obecnych czasach dla przeciętnego
konsumenta znak firmowy zaczyna mieć większą wartość niż rzeczywista wartość
produktu. Dlatego też niektóre firmy odchodzą od produkcji towarów, zadawalając
się zyskami uzyskiwanymi z handlu prawami do sprzedaży znaku firmowego. Jako
przykład może tutaj posłużyć firma NIKE. Powyższa sytuacja stwarza szanse dla
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Ukrainy dysponującej tanią siłą roboczą, mogącej w krótkim czasie stać się centrum
produkcyjnym firmowych towarów na zasadzie franczyzy5.
Jedną z głównych konsekwencji globalizazacji jest szeroko rozumiana
unifikacja, tycząca nie tylko aspektów społecznych czy kulturowych, ale przede
wszystkim gospodarczych. Wszechobecna na Zachodzie unifikacja pozwala na
obniżenie kosztów produkcji i promocji towarów, pozwala na standaryzację
produkcji, konsumpcji i marketingu, ponadto podnosi znaczenie technologii nie
wymagających udziału człowieka co w konsekwencji prowadzi do osiągnięcia
większych zysków. Społeczną konsekwencją unifikacji jest powstanie
regionalizmów w nowym ujęciu6. Przemiany społeczne na Ukrainie doprowadzą do
odrodzenia spontanicznych ruchów regionalnych, które po zyskaniu społecznej i
kulturowej autonomii wyzwolą nieskrępowaną chęć do twórczej działalności.
Koniecznym warunkiem rozwoju regionalizmów jest decentralizacja budzetu
centralnego i utworzenie budzetów regionalnych, bedących w gestii
samorządowych władz regionalnych. Negatywną konsekwencją społecznych
przemian na Ukrainie będzie osłabienie więzi społecznych. Zaczną dominować
postawy nastawione na zysk, przedkładające pogoń za karierą ponad tradycyjne
wartości społeczne. Presja kapitału międzynarodowego na jednostkę z jednej strony
prowadzi do zwiększenia wydajności pracowników, natomiast z drugiej strony
rodzi wiele negatywnych zjawisk społecznych, pośród których przykładowo można
wymienić alienację, uzależnienie od pracy, stres, rozpad więzi społęcznych czy
problemy rodzinne.
Otwarcie Ukrainy na kraje zachodnie spowoduje wzrost stopy życia ukraińców,
zwiększą się pensje, wzrośnie dobrobyt poszczególnych rodzin, nastąpi napływ
nowoczesnych technologii oraz know how. Jednak współczesna globalna
gospodarka w zbyt dużym stopniu otwiera się na kraje słabo rozwinięte. W
konsekwencji prcownicy pochodzący z Ukrainy będą konkurować nie tylko z
pracownikami pochodzącymi z krajów wysokorozwiniętych ale także z robotnikani
pochodzącymi z krajów słaborozwinietych takich jak Indie czy Chiny. Powstaje
realna groźba realnych spadków dochodów pracowniczych oraz standardu życia.
Przykładowo w Polsce obserwujemy próby wprowadzania azjatyckich norm i
warunków pracy i płacy. W Internecie pojawiają się oferty pracy w których
proponuje się płace na poziomie 1-3 zł za godzinę, a od ponad roku realne pensje
pracownicze maleją. Tak więc Ukraina będzie musiała sprytnie lawirować między
zachodnimi i wschodnimi standardami pracy i płacy. Od tych umiejętności będzie
w dużej mierze zależał dobrobych jej obywateli. Jednak w tych zmaganiach
Ukraina nie będzie osamotniona po wejściu do Unii Europejskiej, będzie mogła
liczyć na wymierna pomoc finansową w postaci europejskich funduszy
strukturalnych, które pozwolą jej zmniejszyć dystans do krajów europejskich.
5
S. Sala, 2007, Wpływ procesów globalizacji na państwo [w:] Kiniorska I., Sala S. (red.): Rola
geografii społeczno-ekonomicznej w badaniach regionalnych, Nauki geograficzne w badaniach
regionalnych, tom III, IG AŚ Kielce, Oddział Kielecki PTG, Kielce, s. 167-176.
6
S. Sala, 2005, Procesy globalizacji ich konsekwencje dla regionów, w: Strzyż M. [red.],
Perspektywy rozwoju regionu w świetle badań krajobrazowych, Polska Asocjacja Ekologii
Krajobrazu, t. 12, Kielce, s. 163-176
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Przykładowo, w Polsce tylko w latach 2007-2013 ulokowano ok. 68 mld euro
funduszy strukturalnych i funduszy spójności pochodzących z UE7.
Globalne, kontynentalne i regionalne wymiary ukrainskiej geopolityki
Ze względu na specyfikę geopolitycznego położenia Ukrainy oraz kulturowohistorycznej specyfiki ziem ukraińskich, a także na zachodzące procesy globalizacji
gospodarki i integracji europejskiej, potencjalne straty i korzyści ewentualnego
jednoznacznego wyboru geopolitycznej opcji przez ten kraj wymaga
wszechstronnej i obiektywnej oceny.
W związku z tym powinno się uwględniać przynajmniej dwa poziomy – interes
państwa ukraińskiego jako całość oraz aspiracje mieszkańców poszczególnych
regionów, choć oni, nawet osobno rozważani, nie są homogenicznymi jednostkami
pod względem językowym, etnicznym i elektoralnym. W aspekcie
międzynarodowym, na Ukrainie ogniskują się działania Rosji, będącej do tej pory
hegemonem na tym obszarze, UE, a w szczególności Polski, pragnącej pełnić rolę
mediatora, a także USA traktujące Ukrainę w kategoriach własnych
geostrategicznych interesów.
Orientacja wielowektorowa. Biorąc pod uwagę złożone geopolityczne
położenie Ukrainy po Zimnej wojnie, historie ziem ukraińskich i regionalnych
zróżnicowań kulturowo-historycznych, opcja wielowektorowa wydawała się (i
wciąż nic nie przesądza o rezygnowaniu z niej) logiczna dla Ukrainy. Po 1991 r.
Ukraina utrzymywała linie neutralitetu w stosunku do głównych sił militarnych i
gospodarczych, nie mając wyraźnie określonego wektoru integracji, ponadto
cechowała się niezdecydowaniem i zmiennością geopolitycznych priorytetów. Było
to konsekwencją modelu, w którym walka o władzę oraz o wpływy na poziomie
republikańskim, przebiegała i nadal odbywa się na różnych płaszczyznach – między
etnolingwistycznymi grupami, ugrupowaniami politycznymi oraz klanami
oligarchicznymi. Wielowektorowa polityka zagraniczna skierowana była ku
licznym „partnerom strategicznym”, tj. Rosja, UE, NATO, Polska czy Turcja, w
warunkach wewnętrzno-politycznej i gospodarczej niestabilności, przechodzenia
przez szereg kryzysów oraz nieudanych prób konsolidacji społecznej w latach
państwowej niezależności. To utrwaliło obraz Ukrainy jako niestabilnego podmiotu
na arenie międzynarodowej, który nie prowadzi konsekwentnej i przewidywalnej
geopolitycznej polityki.
Dążenia do utwierdzenia Ukrainy jako niezależnego i silnego państwa w okresie
post-sowieckim opierały się na „ukrainskiej idei narodowej”, mającej na celu
stworzenie ukraińskiego narodu politycznego (obywatelskiego) poprzez
konsolidację podstawowych polityczno-historycznych, etnoregionalnych i
językowych tożsamości. Miało to m.in. być podstawą do budowania
homogenicznego podmiotu państwowego, który będzie miał przejrzystą wiedzę o
swoich wartościach i relacjach ze światem zewnętrznym. Rozwój niezależnej
Ukrainy pokazał, iż wszelkie poczyniania skierowane na zachowanie jedności
państwa, wyłącznie na podstawie opcji prozachodniej lub prorosyjskiej, nie licząc
Fundusze Europejskie 2007-2013, 2014, www.funduszeeuropejskie.gov.pl/organizacja
FunduszyEuropejskich/Strony/NSS.aspx, data dostępu 25.06.2014.
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się z oczekiwaniami mieszkańców Zachodu i Wschodu kraju, będą skazane na
niepowodzenie, czego działacze polityczny wszelkich ugrupowań i proweniencji
wysuwających pretensje do władzy muszą być w pełni świadomi.
W związku z tym, główne historyczne wyzwanie jakie stanęło przed państwem
ukraińskim w obliczu zaostrzenia kryzysu geopolitycznego, to opracowanie i
zastosowanie zbilansowanej strategii zjednoczenia narodu wokół wspólnych
demokratycznych wartości, społecznych i strategicznych priorytetów w zakresie
gospodarki i ustroju terytorialno-administracyjnego. Byłby to pierwszy z kilku
możliwych wariantów geopolitycznej orientacji państwa ukraińskiego na
eurazjatyckiej szachownicy.
Pierwszy wariant geopolitycznej orientacji Ukrainy to wektor zachodni, czyli
integracja z UE, opcjonalnie też z NATO choć zbliżenie kraju z NATO jest w stanie
jeszcze bardziej zaostrzyć konfrontację z Rosją. Ten wariant stał się ulubionym
tematem dla wszelkiego rodzaju propagandy medialnej, ale dopiero będzie
przedmiotem konkretnych fachowych dyskusji co do potencjalnych korzyści i strat
wynikających z podpisania Umowy Stowarzyszeniowej między Kijowem a
Brukselą, a w dalekiej perspektywie – przyjęcia kraju do UE. Dlaczego Ukraina jest
ważna dla Zachodu? W sposób jawny lub ukryty, stratedzy euroatlantyzmu traktują
ukraińskie terytorium jako ważne narzędzie geopolityczne, posiadanie którego daje
możliwości wywierania nacisku na Rosję w celu dalszego osłabienia jej pozycji w
Europie oraz w regionie Czarnomorsko-Kaspijskim. W latach transformacji
ustrojowej zbliżanie się Ukrainy ku zachodniej strefie wpływów odbywało się m.in.
poprzez udział Ukrainy w inicjatywach NATO, tj. „Partnerstwa dla pokoju”, czy też
udziale ukraińskich kontyngentów w Iraku, Afganistanie i w innych misjach paktu
północno-atlantyckiego. Z drugiej strony, inicjatywa Partnerstwa Wschodniego UE
przyjęta w 2009 r., miała okazać m.in. wsparcie dla proeuropejskich ambicji
Ukrainy, poprzez realizację szeregu wspólnych programów.
Jak wspomniano, prozachodni wektor ukraińskiej integracji nie wyklucza
również formuły „UE plus NATO”, mającej coraz więcej zwolenników wśród elity
politycznej i ludności kraju, szczególnie po wydarzeniach na początku 2014 r.,
kiedy kraj stanął w obliczu zbrojnego separatyzmu w kilku wschodnich obwodach
oraz na krawędzi wojny z Rosją. Opcje zbliżenia się oraz ewentualnego
członkostwa Ukrainy w NATO popierał m.in. Borys Tarasiuk. Według niego,
można wymienić pięć głównych przyczyn na rzecz euratlantyckiej drogi Ukrainy:
Ukraina chce przystąpić do NATO i przez wiele lat być jego przewidywalnym
partnerem. Ten strategiczny oraz ustawowo zagwarantowany kurs, powienien być
ciągłym priorytetem polityki zagranicznej. Nie będąc członkiem NATO, Ukraina
bierze udział we wszystkich pokojowych i antyterorystycznych operacjach paktu;
geostrategiczne przesłanki tj. na terytorium Ukrainy znajduje się geograficzne
centrum Europy, a przez to centrum przechodzą główne szlaki transportowe; armia
Ukrainy posiada unikalne technologie podwójnego przeznaczenia, w tym przemysł
rakietowy, awiacyjny, budowa statków i broni; kraj dysponuje jedną z
największych armii w Europie.8
P. Офіцинський, Соціально-політичні настрої в Україні щодо євроатлантичної інтеграції
(2002 – 2008), 2008,. http://natoua.org/news.php?nid=6 (Data dostępu 26.02.2014).
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Opcji prorosyjskiej przeciwstawiają się umiarkowane siły demokratyczne oraz
radykalni nacjonaliści ukraińscy, którzy okazali wsparcie Wiktorowi Juszczence
oraz rewolucji pomarańczowej w 2004 r., a także dzięki którym protestom obalono
W. Janukowicza w lutym 2014 r. Najbardziej zdecydowani zwolennicy tego
scenariusza to mieszkańcy obszarów na Zachodzie od Dniepru. W regionach
południowych i wschodnich, sytuacja z nastrojami politycznymi jest bardziej
skomplikowana, o czym świadczą przynajmniej skonfrontowani między sobą
zwolennicy „Majdanu” i „anty-Majdanu”, na przykład w Odessie, w
Dniepropietrowsku czy w Charkowie.
Całkowicie niezależne od Rosji społeczeństwo i państwo ukraińskie w
gospodarczym bądź kulturowym aspekcie jest możliwe, oderwanie się od rosyjskiej
strefy wpływów oznaczałoby zaawansowanie demokratycznych procesów na
Ukrainie, reformowanie administracyjno-prawnego systemu kraju według
europejskich wzorów. Pozwoliłoby to na podjęcie odważnej walki z korupcją i na
ustalenie przejrzystych zasad funkcjonowania gospodarki, a także przynależność do
wspólnoty jednego z najbardziej zaawansowanych, w aspekcie społecznym i
technologicznym, krajów na świecie. Polityczna euforia wśród proeuropejskich sił
na Ukrainie, dotycząca możliwej integracji z UE, w pewnym momenie jednak
zderzy się z niebagatelnymi różnicami w wyznawanych wartościach, w mentalności
i pewnych tradycjach społecznych, które istnieją w stosunku do krajów Zachodniej
Europy. Takich bolesnych zderzeń z rzeczywistością, naród ukraiński ma już
niemało przykładów, choćby w doświadczeniu unijnym prawosławnych krajów tj.
Grecji, Rumunii czy Bułgarii.
Dla krajów UE, Ukraina jest atrakcyjną przestrzenią, która jest m.in. wielkim
rynkiem zbytu dla przemysłowych i rolniczych towarów. Liberalizacja prawnych
przepisów w zakresie handlu, zwiększyłaby konkurencję i jakość proponowanych
towarów i usług na ukraińskim rynku, ale jednocześnie zniosłaby barier
administracyjne i podatkowe dla wielkich sieci handlowych. Zachowanie
korzystnych warunków dla przedsiębiorstw ukraińskich jest możliwe, ale zależyć
będzie od umiejętności nowej klasy politycznej do wynegocjowania
konkurencyjnych warunków dla strony ukraińskiej, która jest i będzie poddawana
naciskom trudnych reform, szczególnie w zakresie rolnictwa, energetyki jądrowej,
w przemyśle zbrojeniowym. Z tego powodu nowa klasa polityczna w Kijowie
powinna pokazać umiejętności do wynegocjowania korzystnych warunków dla
siebie i dla ukraińskich przedsiębiorstw. Integracja z UE oznaczałaby zerwanie
szeregu ciasnych więzi kooperacyjnych w przemyśle z Rosją, która stanowi także
duży rynek zbytu dla ukraińskich towarów, wówczas gdy na rynku unijnym będą
one konkurować z europejskimi rynkami. Ostatnia kwestia jest szczególnie
dotkliwa dla mieszkańców uprzemysłowionych południowo-wschodnich regionów
przylegających geograficznie do Federacji Rosyjskiej. Możemy się jedynie
domyślać jaka będzie reakcja lokalnych społeczności co do decyzji władz
centralnych o likwidacji dużych zakładów przemysłowych, zatrudniających 10 czy
15 tys. osób, ponieważ nie odpowiadają one technologicznym, ekologicznym lub
innym standardom UE.
Na szczycie UE w marcu 2014 r. został zaproponowany przez Komisję
Europejską pakiet pomocowy dla Ukrainy o wartości 11 mld €. Zostało to
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ogłoszone przez przewodniczącego Komisji Europejskiej Jose Manuela Barroso,
według którego fundusze zostaną przeznaczone z budżetu UE oraz z europejskich
instytucji finansowych. Pakiet pomocy będzie udzielony w ciągu najbliższych
kilku lat. „Celem jest pomoc w stabilizacji gospodarki i finansów kraju oraz pracy
na rzecz reform politycznych i gospodarczych” – powiedział przewodniczący
Komisji Europejskiej9. Oprócz tego, Unia Europejska obiecuje dla Ukrainy 2 mld.
dolarów bezzwrotnej dotacji.
Partnerstwo z UE jest również postrzegane jako szansa geograficznej
dywersyfikacji importu gazu, pomimo tego, że realne możliwości w tym zakresie są
ograniczone. Ze względów finansowych oraz z uwagi na geopolityczne i
energetyczne uzależnienie od dostaw rosyjskich surowców, ukraińskie władze
deklarują, że w ciągu dwóch lat mają zamiar przełączyć się w tryb oszczędności
zasobów energetycznych, ze względu na wysokie ceny rosyjskiego gazu i planów
zamiennych dla węgla krajowego. Ukraina w okresie styczeń-wrzesień 2013 r.
zmniejszyła zużycie gazu w stosunku do analogicznego okresu w 2012 roku o 7.2%
– do 34.7 m sześć. Ponadto, Ukraina zmniejszyła import gazu w tym samym
okresie 2012 roku o 19.8% - do 19.7 mld m sześc.10
Poza kwestią tzw. bezpieczeństwa energetycznego i poszukiwania
alternatywnych rynków importu gazu, bardzo ważną kwestią w kontekście przyszłej
(opcjonalnie) integracji europejskiej oraz globalizacji gospodarczej i możliwości
zecieśnięcia współpracy z UE jest polityka rolna. Ten sektor gospodarki przynosi
około 12.0% PKB Ukrainy i cechuje się przyspieszonym wzrostem. Udzial
produkcji rolniczej w eksporcie Ukrainy również ciągle wzrasta i wynosi około
25.6%11. W wielu państwach świata, w tym w UE, na wsparcie rolnictwa w ramach
Wspólnej Polityki Rolniczej skierowano około 60.0% budżetu UE. Ta polityka ma
silny instrument finansowy w postaci Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju
Obszarów Wiejskich (finansowanie działań z zakresu polityki rozwoju wsi) oraz
Europejskiego Funduszu Gwarancji Rolnej (finansowanie działań z zakresu tzw. I
filara WPR). WPR UE realizuje silną politykę protekcjonistyczną w stosunku do
towarów rolnych spoza Unii. Niepokojące jest to, że podobne instrumenty
wspierania rolnictwa nie mają miejsca na Ukrainie, co w warunkach globalizacji
gospodarczej i liberalizacji handlu może doprowadzić do szybkiego bankructwa
wielu przedsiębiorstw rolniczych oraz gwałtownego wzrostu bezrobocia na
poziomie krajowym i regionalnym. Właśnie ta zasada była jedną z formalnych
przyczyn zawieszenia procesu podpisania Umowy o stowarzyszeniu Ukrainy z UE.
Oczywiście, podpisanie Umowy o wolnym handlu między Ukrainą a UE potrzebuje

ЄС схвалив 11 млрд. євро допомоги Україні/
http://tvi.ua/new/2014/03/06/yes_skhvalyv_11_mlrd_yevro_dopomohy_ukrayini
(Data
dostępu
25.05.2014)
10
У 2013 році Україна скоротила імпорт і споживання газу, збільшила експорт електроенергії/
http://www.unian.ua/society/846338-u-2013-rotsi-ukrajina-skorotila-import-i-spojivannya-gazuzbilshila-eksport-elektroenergiji.html (Data dostępu 22.02.2014)
11
Сільське господарство вже забезпечує чверть українського експорту /
http://a7d.com.ua/novini/11522-slske-gospodarstvo-vzhe-zabezpechuye-chvert-ukrayinskogoeksportu.html (Data dostępu 23.02.2014)
9
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zastosowania zasad asymetrycznego zniesienia cła dla produkcji z zakresu tzw.
towarów wrażliwych.
Wektor wschodni/prorosyjski ukraińskiej geopolityki oznacza przyłączenie
Ukrainy do struktur integracyjnych (tj. Szanghajska Organizacja Współpracy, Unia
celna,
Wspólna
przestrzeń
gospodarcza)
na
część
obszaru
proradzieckiego/eurazjatyckiego w ramach umów i porozumień między Rosją,
Bialorusią i Kazachstanem. W związku z tym powinno się zaznaczyć, że w miarę
wzrostu nastrojów proeuropejskich na Ukrainie i postrzegania Federacji Rosyjskiej
jako głównego wroga i okupanta ziem ukraińskich, realizacja prorosyjskiego
scenariusza integracyjnego staje się jednak bardzo mało prawdopodobna.
Ukierunkowanie Ukrainy na tory eurazjatycke bądź na wchodniosłowiańską
drogę rozwoju, bez wątpienia wiąże się z poparciem znacznej części etnicznych
Rosjan oraz rosyjskojęzycznych Ukraińców, szczególnie wśród ludzi średniego i
starszego pokolenia mających sentyment do przeszłości i zachowujących sowiecką
mentalność i tożsamość. Tego rodzaju nastroje nasiliły się w trakcie kryzyzu 2013–
2014 r. w obliczu deklaracji i gotowości władz Federacji Rosyjskiej do posunięcia
się nawet do użycia sił zbrojnych pod pretekstem „ochrony praw Rosjan i ludności
rosyjskojęzycznej”.
Rosyjska geopolityka wobec Ukrainy ma już ugruntowane i niezmienne przez
wieki podłoże ideologiczne. Zgodnie ze starą imperską tradycją, Ukraina i
afirmacje ukraińskiej etniczności interpretowane są przez rosyjskich ideologów za
pomocą kategorii tj. „Małorosja” czy „Małorosjanie”, którzy prezentują Ukrainę
jako rozgałęzienie „wielkoruskiego narodu”, którego korzenie sięgają czasów Rusi
Kijowskiej. Ponadto, rosyjska myśl geopolityczna i kulturowo-cywilizacyjna
zawsze postrzegała Ukrainę jako część wschodniosłowiańskiej (prawosławnej)
cywilizacji i była nieprzychylna ukraińskiej afirmacji językowej i etnicznej
(zarówno jak i białoruskiej). Duży odsetek Rosjan i rosyjskojęzycznych Ukraińców,
geograficzne sąsiedstwo, wspólne historyczne doświadczenia, pokrewieństwo
etniczne, językowe i religijne, zależność od Moskwy w zakresie gospodarki i
energetyki to czynniki, które mogą ciążyć ku orientacji prorosyjskiej. Należy też
wspomnieć, iż między tymi dwoma słowiańskimi krajami nie istnieje wyraźna
granica cywilizacyjna, pograniczne ziemie ukraińskie i rosyjskie pozostają
połączone w etnokulurowym, gospodarczym oraz w informacyjnokomunikacyjnym aspekcie.
Warte odnotowania są również transformacje czynnika gospodarczego w
stosunkach Ukrainy z Rosją i byłego Związku Radzieckiego, w tym zmieniająca się
geografia i nowy bilans handlowy. Z punktu widzenia globalnych rozkładów
geopolitycznych sił, zbliżenie polityczne i gospodarcze Ukrainy do UE jest
niekorzystne dla interesów Rosji. Kilkumiesięczne protesty na kijowskim Majdanie
Niepodległości dotyczące obrony europejskiej drogi, odbierane są w Rosji jako
porażka geopolityczna ze względu na to, iż Rosja pragnie za wszelką cenę utrzymać
Ukrainę w rosyjskiej strefie wpływów. Dysponując siecią gazociągów i
ropociągów, Rosja uzależniła od siebie nie tylko Ukrainę, ale i inne państwa
wchodzące w skład dawnego ZSRR.
W ciągu ostatnich kilku lat przejawia się tendencja stopniowego zmniejszenia
udziału Rosji i krajów WNP w ukraińskim obrocie handlowym. Na przykład, w
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pierwszych 8 miesiącach 2013 r. import z Rosji obniżył się o 24.5%, z Białorusi zaś
o 30.9%. Największy natomiast spadek został odnotowany w imporcie towarów z
Kazachstanu, gdyż wyniósł aż 53.0%.12 Jednocześnie zacieśniają się więzi
handlowe z krajami UE oraz Azji. O tym świadczą dane z 2013 r., w którym to roku
36.0% ogólnej wartości eksportu Ukrainy przypadło na członków Wspólnoty
Niepodległych Państw (37.0% z importu), 26.0% – UE (35.0% importu), 16.0% na
kraje Dalekiego Wschodu, przede wszystkim Chiny, które stają się coraz bardziej
wpływowym partnerem w ukraińskiej gospodarce.
Geopolityka regionów i scenariusz terytorialnej dezintegracji
Według niektórych opinii, największy wkład w istniejących podziałach
ukraińskiego społeczeństwa odgrywają nie spiski jednej czy drugiej geopolitycznej
siły działające na rzecz rozbioru Ukrainy. Głównym czynnikiem napędowym w tym
zakresie, stanowiła walka o władzę rodzimych polityków nieposiadających
strategicznego myślenia, którzy sami pogłębili historyczne uwarunkowanie
problemu „podzielonej” Ukrainy. Uwidoczniły się także religijne podziały
społeczeństwa, przynajmniej w aspekcie instytucjonalnym i organizacyjnym.
Podział kraju na greko-katolików i prawosławnych został dodatkowo
„wzbogacony” o podział prawosławia na „ukraińską” i „promoskiewską” cerkiew.13
W 2014 r. na te wszystkie negatywne doświadczenia nałożyły się nieprzewidywalne
w aspekcie geostrategicznym konsekwencje „majdanowskiej rewolucji”, których
można się dopatrywać m.in. w aktywizacji prorosyjskigo separatyzmu, który w
zasadzie doprowadził do działań kontrrewolucyjnych na terytorium Autonomicznej
Republiki Krymu. Jak przez cały okres po uzyskaniu niepodległości, przeciwstawia
się on ukraińskiemu nacjonalizmowi, którego centrum była i pozostaje Galicja
zwaną „bastionem” ukraińskiego nacjonalizmu.
Według wyników kampanii wyborczych na Ukrainie, w latach niepodległości
ukształtowały się dwa duże megaregiony polityczno-geograficzne – ZachodnioŚrodkowy i Południowo-Wschodni, granice których mniej więcej pokrywają się z
terenami dawnego osiedlenia i dawnej państwowości z okresu Rusi Kijowskiej oraz
z terytoriami stosunkowo nowymi (dawniej Dzikie Pole). W bardziej
szczegółowym podziale, można wyodrębnić cztery lub pięć dużych regionów –
Zachodni, Środkowy, Wschodni, Południowy i ewentualnie Krym. Przy czym
różnice między tymi regionami pozostają dość zauważalne, a nawet się nasilają, co
powoduje prognozy politycznej dezintegracji Ukrainy, czyli kolejny scenariusz
przyszlości ukraińskiego państwa. Hipoteza politycznej dezintegracji państwa
zakłada przynajmniej dwie opcje: podział kraju na zachodnią (wraz z Kijowem) i
wschodnią część lub wchłonięcie różnych części Ukrainy przez państwa sąsiednie,
na przykład Rosję, Polskę, Węgry czy Rumunię.
Scenariusz dezintegracji uwzględniany jest już przez ponad dwa dziesięciolecia
w wizjach zarówno zachodnich, jak i rosyjskich oraz innych analizatorów. Strona
Н. Можировский, Внешняя торговля Украины: старые друзья и новые партнеры
http://inpress.ua/ru/economics/19530-vneshnyaya-torgovlya-ukrainy-starye-druzya-i-novye-partnery
(Data dostępu 25.05.2014)
13
В. Дергачев, Геополитическая трансформация Украины, Вестник аналитики, 2, 2006.
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rosyjska, w tym były minister spraw zagranicznych Jewgenij Prymakow,
utrzymywała tezę, że granice państwowe powstałe po rozpadzie Związku
Radzieckiego, nie były przedmiotem negocjacji i nie są zagwarantowane przez Akt
Końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie z Helsinkami
podpisany w 1975 r. W kontekście międzynarodowej dyskusji o prymacie
suwerenności państwa nad prawem narodów na samostanowienie po aneksji Krymu
przez Rosję, warto przypomnieć, iż ukraińskie środowiska geopolityczne
postrzegały tę rosyjską tezę jako ideologiczną podstawę do przyszłych przekrojów
terytorialnych na obszarze poradzieckim.14
Podobny przebieg zdarzeń częściowo realizuje się po aneksji Krymu oraz
nasileniu się dążeń federalistycznych / separatystycznych we wschodnich
obwodach. Ogłoszeniu tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej i Donieckiej Republiki
Ludowej o łącznej liczbie ludności wynoszącej ponad 7 mln. mieszkańców
niewątpliwie staje się poważnym czynnikiem destabilizującym na dłuższą metę
sytuację geopolityczną. Faktyczna utrata kontroli nad tymi dwoma obwodami,
gdzie dodatkowo ogłoszono ich połączenie w państwie pod nazwą Noworosja, staje
się niekorzystnym czynnikiem dla pokoju i bezpieczeństwa na przestrzeni całej
Eurazji, a jego konsekwencje są nieobliczalne w czasie.
Kryzys polityczny na Ukrainie wywołał szereg hipotez o możliwej reformie, czy
też bardziej radykalnej reorganizacji administracyjno-politycznej państwa, gdyż
podnosi się coraz więcej głosów, że dotychczasowy ustrój wewnętrzny jest
wyczerpany. Wariant zachowania terytorialnej integralności kraju, na który mogli
się zgodzić tzw. separatyści, to federalizacja bądź konfederalizacja Ukrainy. O takie
rozwiązanie polityczno-administracyjnych stosunków między Kijowem, a
regionami zabiega liczna społeczność rosyjska. Nasuwa to jednak logiczne pytanie,
czy w razie przebiegu takiego scenariusza będzie możliwe prowadzenie
wielowektorowej polityki zagranicznej w sposób, w jaki odbywała się ona
dotychczas.
Dramat Ukrainy jako państwa wieloetnicznego polega na tym, iż regiony
wschodnie będą dążyć do współpracy z Rosją, natomiast Zachód i Kijów – do UE,
a niewykluczone nawet, że do NATO. Decydujące znaczenie odgrywać będą
umiejętności władz centralnych do uwzględniania interesów regionów i mniejszości
narodowych, co oznacza skuteczną „geopolitykę wewnętrzną” w niestabilnej
sytuacji politycznej, w czasie zaostrzenia konfrontacji na tle językowym i
etnicznym.
Perpesktywy reformowania i modernizacji państwa ukraińskiego.
Możliwości i ograniczenia
Ważnym czynnikem złagodzenia negatywnych skutków głobalizacji na Ukrainie
powinny być szybke i skuteczne reformy ustawodawcze, sądownicze oraz systemu
zarządzania, w tym reforma administracyjno-terytorialna. Przeniesienie części
kompetncji za rozwój społeczno-gospodarczy na poziom samorządu terytorialnego
14
І. Король, М. Господар, Особливості сучасних українсько-російських відносин та їх вплив на
геополітичну ситуацію в Європі // Геополітика України: історія і сучасність, Вип.1, 2009, s.
106–127.
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z jednoczesnym wzmocnieniem jego uprawnień i możliwości finansowych
pozwoliłoby Ukrainie przekształcić ustrój państwowy z bardzo sztywnego
unitarnego na unitarny decentralizowany. Dotychczas sfera kompetencji organów
samorządowych rejonu i obwodu nominalnie obejmuje szeroki krąg zadań
codziennego życia lokalnej społeczności, jednak realnie przyjęte przez Radę
zadania publiczne są wykonywane przez administrację państwową, funkcjonującą
na odpowiednim terytorium. Oznacza to, że na poziomie rejonu i obwodu funkcje
organów administracji ogólnej pełni administracja państwowa, która także posiada
uprawnienia kontrolne w odniesieniu do działań samorządu miejscowego.
Kluczową zmianą powinna stać się likwidacja wielostopniowości transferów na
korzyść bezpośrednich kontaktów pomiędzy budżetem państwowym a budżetami
lokalnych jednostek samorządowych.
Przeprowadzenie skutecznej reformy administracyjno-terytorialnej, która
przeniosłaby uprawnienia i odpowiedzialność za realizację większości codziennych
zadań na poziom regionalny i lokalny, jest zadaniem na przyszłość. W tym zakresie
własne uwagi i rekomendacje zaproponowała grupa polskich ekspertów pracująca
w ramach projektu “Wparcie eksperckie w przygotowaniu aspektów społecznych i
prawnych dla reformy administracyjno-terytorialnej na Ukrainie” i finansowana ze
środków programów polskiej pomocy zagranicznej MSZ15. Regionalnym organom
władzy było wygodne wykorzystywanie istniejącego stanu rzeczy dla
usprawiedliwiania własnej bezczynności oraz niskiego standardu życia ludności,
zwłaszcza w obszarach wiejskich, ponieważ mogą obwiniać tym wszystkim władze
centralne. Z kolei również Kijów nie chce dać wolnej ręki regionom i rejonom,
wiedząc o nieodpowiedzialności i bezkarności władz lokalnych i już faktycznie
utraconej kontroli nad korupcją16.
Bardzo skomplikowanym wyzwaniem dla bezpieczeństwa gospodarczego
współczesnej Ukrainy jest rola i zachowanie potężnych grup oligarchicznych.
Według niektórych oszacowań, takie grupy zdążyły zagarnąć powyżej 60.0%
bogactwa państwa. Dysponując możliwościami finansowymi i zacieśnieniem
kontaktów z urzędnikami na różnych szczeblach aparatu zarządzania jednostkami
terytorialno-administracyjnymi, oligarchowie mogli wywierać istotny wpływ na
wyniki wyborów i na działalność partii politycznych, na środki masowego przekazu
itd. Zostać niepodległym politykiem wysokiej rangi, nie będąc jednocześnie
powiązanym z kapitałem oligarchicznym, jest na Ukrainie prawie niemożliwe.
Oligarchowie kontrolują partię i parlament (Radę Najwyższą). Na przykład uważa
się, że najbogatszy oligarcha Ukrainy i członek Partii Regionów Renat Achmetow z
Doniecka, kontrolował około 50 posłów tej partii17. Wpływ na decyzję Rady
Najwyższej mieli Dmytro Firtasz, Wiktor Pinczuk, Igor Kołomojski i były
Адміністративно-територіальна реформа в Україні: зауваження та рекомендації. Звіт групи
експертів за ред. Александер Неліцкі. Варшава, жовтень 2008 р./
http://www.narda.org.ua/?fuseaction=news.info&id=542&transition=1
16
I. Zinko, Regionalizm we współczesnych procesach politycznych na Ukrainie, Transofrmacje
systemowe w Polsce i innych krajach postkomunistycznych (3). Mass media a polityka, Akademia
Humanistyczna im. A. Gieysztora, Pułtusk 2010, s. 389-398.
17
І. Лосєв, Політичний аспект олігархічної системи України, http://tyzhden.ua/Politics/103427,
(Data dostępu 07.03.2014).
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prezydent Wiktor Janukowicz. Ciekawe jest również to, że wielu posłów, ściśle
powiązanych z oligarchami, mogło należeć do różnych partii, w tym do grona
opozycji. Niektórzy oligarchowie sami byli posłami, nie biorąc faktycznie udziału
w pracach parlamentarnych komisji lub grup roboczych.
W przypadku Ukrainy, grupy oligarchiczne wcale nie były zwolennikami
prawdziwego społecznego i gospodarczego rozwoju państwa i liberalizacji
gospodarki, nie dbały o złagodzenie i wyrównanie różnic w poziomach rozwoju
regionów i o złamaniu stereotypów o pochodzeniu, zachowaniu i trybie życia
mieszkańców w różnych częściach państwa, o niegatywnych skutkach gospodarki
na środowisko itd. Oligarchowie wspierali bardzo prymitywne formy organizacji
życia gospodarczego, politycznego i kulturalnego, przekazując niewielkie środki na
małoistotne fundusze, organizując imprezy czy programy telewizyjne, dbając o
drużyny piłkarskie („Szachtar” z Doniecka dla Achmetowa, „Dnipro” z
Dniepropetrowska dla Kołomojskiego) i raczej o własny wizerunek.
Przedstawiciele ukraińskiej oligarchii w ogóle nie byli zwolennikami progresu
technologicznego i otwarcia się gospodarki kraju na procesy globalizacji, ponieważ
ich główny biznes dotyczył przedsiębiorstw z niskim poziomem wydajności pracy z
branży górnictwa, hutnictwa, produkcji nawozów sztucznych i energii elektrycznej,
przetworów produkcji rolnictwa. Zwykłą praktyką takiej działalności była
akumulacja dochodów na rachunkach firm w t.z. państwach-rajach podatkowych,
pranie brudnych peniędzy itd. Oligarchom raczej zależało na wiecznym
utrzymywaniu takiego stanu, o wzmocnienie monopolizacji w tej lub innej branży
gospodarki, o blokowaniu rozwoju małego i średniego biznesu. Stąd pochodzi
praktyka totalnej korupcji w różnych sektorach życia społecznego i kult państwa
opiekuńczego. W niektórych regionach oligarchowie stali się prawdziwymi
kierownikami życia społecznego, mając istotny wpływ na policję, sądownictwo
oraz inne służby państwowe. Na przykład, R. Achmetow, bardzo blisko
powiązanego z W. Janukowiczem, uważa się za prawdziwego gospodarza obwodu
Donieckiego i właśnie teraz w istotnym stopniu decyduje on o losach tego obwodu,
negocjując w sprawach jego lojalności do rządu w Kijowie.
Bardzo istotnym wydarzeniem Majdanu i konsekwencją protestów społecznych
stał się strach oligarchów przed ewentualnym ograniczeniem lub całkowitym
zakazaniem nieuczciwej praktyki powiązania biznesu i polityki. Jednak okazało się,
że Majdan nie dysponuje potężnym wpływem na poziomie polityki wysokiego
szczebla. Siły opozycji (A. Jaceniuk, W. Kliczko, O. Tiahnybok, a wraz z nimi O.
Turczynow, P. Poroszenko i inni) były w różnym stopniu powiązane z grupami
oligarchów i prawie od samego początku po dymisji byłego prezydenta W.
Janukowicza, zaczęły pilnować własnych interesów. Grupa zwolenników reform
gospodarczych i społecznych w rządzie W. Jaceniuka jest nieliczna.
Na Ukrainie występuje ostra walka o nowy podział stref wpływów
gospodarczych i politycznych pomiędzy nowymi grupami interesów, które
odgrywały drugoplanowe role przy reżimie W. Janukowicza i jego grupy wsparcia,
tzw. Rodziny oraz bliskich z nią grup oligarchów (przede wszystkim do takich
należał R. Achmetow). Po wyzwoleniu z więzienia Julii Tymoszenko, z jej
inicjatywy na czele administracji obwodów na Wschodzie Ukrainy byli powołani
znani oligarchowie I. Kolomojski (obwód Dniepropietrowski) oraz S. Taruta
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(obwód Doniecki). Najważniesze stanowiska na Ukrainie zajmują właśnie
przedstawiciele Bat`kiwszczyna (O. Turczynow jako przewódca parlamentu oraz
pełniący obowiązki prezydenta, A. Jacenuk jako szef rządu, A. Parubij jako szef
Rady Bezpeczeństwa). Należy podkreślić, że J. Tymoszenko jest dobrze
akceptowana przez prezydenta Rosji W. Putina i najbardziej przez niego pożądana
na stanowisku prezydenta Ukrainy po nowych wyborach. Stąd pochodzi mało
skuteczny opór inwazji grup z Rosji i separatystów na Wschodzie Ukrainy. J.
Tymoszenko jest osobą, która mogłaby doprowadzić do porozumienia między
separatystami, a rządem w Kijowie, między Rosją a Ukrainą, różnymi grupami
oligarchów, ale przede wszystkim z myślą o własnych interesach kosztem byłych
możliwości Rodziny Janukowicza oraz aresztowanego z inicjatywy Stanów
Zjednoconych w Wiedniu D. Firtasza. Jak się wydaje, postęp społeczny na
Ukrainie nie będzie możliwy, biorąc pod uwagę, że jego wyniki będzie pilnować z
pozwolenia Tymoszenki sam W. Putin. Zwiastunem takich zjawisk jest to, że
Ukraina nie podpisała zaplanowanej na 14 marca br. z UE Umowę o otwartym
niebie, która by gwarantowała udostępnienie rynku przewozów lotniczych firmom
europejskim, ponieważ rynek wewnętrzny jest kontrolowany przez firmy I.
Kołomojskiego18, który stoi na czele administracji w Dniepropetwosku, gdzie
gwarantuje względny pokoj.
Według oczekiwań większości Ukraińców, tylko wymogi ewentualnej Umowy o
stowarzyszeniu z UE, pozwoliłyby na podejmowanie kroków do wprowadzenia
zasad gospodarki rynkowej i do reform społecznych na poziomie krajowym i
regionalnym.
Podsumowanie
W pierwszym 20-leciu niezależności, państwo ukraińskie prowadziło
wielowektorową politykę zagraniczną, ale brakowało zarówno jasnej wizji o
własnym miejscu na mapie Eurazji jak i stabilnych geopolitycznych priorytetów.
Wydarzenia polityczne na początku 2014 r. wskazują na to, że otrzymywanie
zbilansowanego kursu na arenie międzynarodowej będzie coraz trudniejszym
zadaniem pod względem taktycznym biorąc pod uwagę dwie przesłanki:
rewolucyjną sytuację na Ukrainie oraz naciski polityczne i gospodarcze z różnych
stron, m.in. globalnych instytucji finansowych, państw Zachodu i Rosji. Do tego
nakłada się nasilający się prorosyjski separatyzm. W nowej sytuacji geopolitycznej
przed politykami i społeczeństwem obywatelskim stoi zadanie osiągnięcia
historycznego kompromisu między prozachodnią i prorosyjską tradycją, choć
realnej woli konsolidacji wciąż brakuje, a rozdarcie Ukrainy i próby jej
kontrolowania są ciągle podsycane przez główne zagraniczne podmioty obecnie
zaangażowane w sprawę ukraińską.
Na dzień dzisiejszy, najistotniejszym zadaniem przed rządem jest utrzymanie
jedności terytorialno-politycznej Ukrainy. Zanim jednak Ukraina pójdzie w stronę
integracji europejskiej, przed politykami i społeczeństwem obywatelskim stoi
18
Чому не слід відкладати підписання угоди про «відкрите небо». І кому може бути вигідним
затягування цього процессу, http://forbes.ua/ua/business/1367456-chomu-ne-slid-vidkladatipidpisannya-ugodi-pro-vidkrite-nebo [18.03.2014].
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zadanie osiągnięcia historycznego kompromisu między zwolennikami
prozachodniej i prorosyjskiej opcji, choć realnej woli konsolidacji wciąż brakuje. W
Europie, w państwie wielonarodowym, w XXI w. jedyną alternatywą dla
etnocentrycznych modeli polityczno-terytorialnej organizacji państwa jest
pokojowe współżycie poprzez szanowanie i uwzględnienie wartości i interesów
wszystkich grup etnicznych i społecznych, a także adekwatnych instytucjonalnych,
ustawowych i innych rozwiązań w tym zakresie. Najbardziej niepokojące jest to, że
w dzisiejszej sytuacji brakuje prawdziwego dialogu, brakuje ideologii
zjednocznenia ukraińskiego społeczeństwa, programu politycznego czy nawet
polityki o szerokim przekroju ideowym, z energią, która zjednoczyłaby wszystkie
grupy etniczne, społeczne i regionalne.
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SUMMARY
Geopolitical Dilemmas of Ukraine in the Face of the Globalization and Impacts
of Great Powers
The authors of the article made an attempt to discuss the main scenarios of the
evolution of the Ukrainian geopolitics in the face of the globalization and in the
context of the external impacts, that is, mainly of Russia, the EU and the USA. The
advantages and disadvantages of the existing multi-vector foreign policy of Ukraine
as well as pro-European (pro-Western) orientation, moreover, pro-Russian
orientation of the Ukrainian integrative vector were discussed. Furthermore, the
attention was also drawn to the so-called internal geopolitics, which would play an
important role and had the decisive impact on the post-revolutionary developments
in Ukraine, including the role of the economic and political elites in the process of
reforming the Ukrainian society as well as the balanced development of regions.
Key words: Ukraine, globalization, geopolitics.
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TURECKA ARMIA I JEJ POZYCJA W PAŃSTWIE W
OKRESIE RZĄDÓW PREMIERA RECEPA TAYYIPA
ERDOGANA
Abstrakt
Turcja jako państwo o szczególnym znaczeniu geopolitycznym jest nadzwyczaj
istotnym aktorem polityki międzynarodowej. Armia tego państwa w historii
Republiki tj. od 1923 r. odgrywa w niej rolę wiodącą. Jednakże w perspektywie
ostatnich 12 lat wewnętrzny układ zależności pomiędzy władzami cywilnymi, a
wojskowym establishmentem ulega zmianom. Aby móc zrozumieć te
współzależności w niniejszym opracowaniu w pierwszej kolejności przedstawiono
pojęcie „kemalizmu” w kontekście socjopolitycznych podziałów w obrębie
społeczeństwa tego kraju. Ma to przełożenie na najnowszą historię tego państwa,
którą należałoby datować od puczu 12 września 1980 r. Jest to podstawa do
zrozumienia
przemian
jakie
nastąpiły
po
przejęciu
władzy
w Turcji przez AKP w 2002 r. oraz objęciu urzędu premiera przez R.T. Erdogana.
Sukcesy jakie jego partia odnosiła w późniejszych latach nie są porównywalne z
wynikami innych ugrupowań, które istniały na tureckiej scenie politycznej. Stale
rozwijający się w przyjętym okresie konflikt pomiędzy armią, a rządem AKP
wpływa na zmniejszanie roli wojska w systemie politycznym państwa. Co więcej
ograniczenia te mają oparcie w zmianach legislacyjnych na podstawie referendów
konstytucyjnych w latach 2003, 2007 i 2010. Z tego względu autor dochodzi do
wniosku, że polityczna rola armii w Turcji jest ograniczana przez władze cywilne.
Jednocześnie na płaszczyźnie militarnej jej siła będzie w dalszym ciągu rozwijana,
gdyż stanowi ona o bezpieczeństwie kraju.
Słowa kluczowe: Turcja, Recep Tayyip Erdogan, siły zbrojne Turcji.
Wprowadzenie
Siły zbrojne we współczesnym świecie pełnią nadzwyczaj istotną rolę dla
zapewnienia bezpieczeństwa państwa, zarówno w wymiarze narodowym, jak
również międzynarodowym. Ponadto funkcjonowanie armii w przestrzeni
państwowej może nie ograniczać się jedynie do sfery zabezpieczenia przed
zagrożeniami zewnętrznymi czy też niepokojami wewnętrznymi lub katastrofami
zagrażającymi ludności cywilnej.
Turcja jest państwem o szczególnym znaczeniu geopolitycznym. Leżąc na styku
Europy i Azji, zarówno na przestrzeni wieków, jak i ostatnich kilkudziesięciu lat,
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jest areną wielu napięć, mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i ładu
międzynarodowego. Posiada obecnie drugą najliczniejszą armię pośród państw
NATO1.
Jako jedyne państwo zamieszkiwane w większości przez muzułman pozostało
laickie przez cały okres funkcjonowania w przestrzeni międzynarodowej2. Od
samego początku istnienia Republiki Tureckiej, powstałej w 1923 r. istotną rolę
odgrywała w niej armia. Stojąc „na straży republiki” obalała, bądź zmuszała do
dymisji legalny rząd aż czterokrotnie. Po raz ostatni miało to miejsce w 1997 r.
Współcześnie jednak jej rola się zmienia. Zdaniem autora możliwe wydaje
się postawienie tezy, iż w ostatnich latach następują przemiany, w wyniku których
rządzącemu ugrupowaniu z Recepem Tayyipem Erdoganem na czele udało się
osłabić pozycję wojska w państwie w stopniu, który pozwala na wprowadzenie
kontroli cywilnej nad nim. W związku z powyższym, celem niniejszej pracy jest
próba odpowiedzi na pytania badawcze: Jaka jest obecna pozycja armii w
Republice Tureckiej? Jakie zmiany dotyczące niej nastąpiły w czasie przeszło
dekady rządów R. T. Erdogana? oraz W jakim kierunku będą następować dalsze
przemiany pozycji wojska w kraju?
Aby możliwe było dokonanie pełnej analizy przedmiotu badania, niezbędne
będzie wykorzystanie takich metod badawczych jak metoda historyczna, metoda
analizy systemowej oraz analizy instytucjonalno-prawnej.
Kemalizm a podział socjopolityczny kraju
Rozważając pojęcie „kemalizmu”, który można określić mianem „oficjalnej
ideologii Republiki Tureckiej”3 już od jej powstania w 1923 r. należy po pierwsze
zwrócić uwagę na fakt, iż jego zdefiniowanie jest nadzwyczajnie trudne. Albowiem
istotę tej ideologii postrzegać można przede wszystkim przez pryzmat osoby
Mustafy Kemala Ataturka, czyli twórcy nowoczesnej tj. XX-wiecznej Turcji i jego
poglądów4 kemalizmu należy zwrócić uwagę, że nie została ona nigdy spisana w
sposób komplementarny, a jedynie została w pewien sposób skupiona w pewne
ramy określone w 1931 r. w oficjalnym programie rządzącej partii5 Republikańskiej Partii Ludowej (CHP – Cumhuriyet Halk Partisi)6. Opierał się o 6
podstawowych zasad7, pryncypiów8, określanych również (w nawiązaniu do
emblematu partyjnego9) jako tzw. „sześć strzał”10:
A. Dzisiów-Szuszczykiewicz, Sukcesy i porażki „anatolijskiego tygrysa” – wyzwania dla polityki
zagranicznej i bezpieczeństwa Turcji, „Bezpieczeństwo Narodowe”, 2012/I, Nr 21, s. 68.
2
A. Guney, P. Karatekelioglu, Turkey’s UE Candidacy and Civil-Military Rela tions: Challenges and
Prospects, „Armed Forces & Society” 2005, Vol. 31, No. 3, s. 441.
3
Por. A. Ozman, Law, Ideology and Modernization in Turkey: Kemalist Legal Reforms in Perspective,
„Social & Legal Studies” 2010, Vol. 19. No. 1, s. 83.
4
Ibidem.
5
E. Zurcher, Turcja. Od sułtanatu do współczesności, Kraków 2013, s. 181.
6
K. Bieniek, System partyjny Republiki Turcji w latach 1950-2011, Warszawa 2013, s. 8.
7
E. Zurcher, op.cit., s. 181.
8
A. Ozman, op.cit. , s. 83.
9
E. Zurcher, op.cit., s. 182.
10
S. Hursoy, The Paradox of Modernity in Turkey: Issues in Transformation of a State, „India
Quarterly:
1
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1. Republikanizm (cumhuriyetçilik), jako podstawowy element niezbędny
do zamknięcia epoki sułtanatu;
2. Nacjonalizm (milliyetçilik), który jest konieczny w budowie świadomości
narodowej;
3. Populizm (halkçılık), rozumiany jednak w sposób zupełnie inny niż
współcześnie
w literaturze polskiej, gdyż w tym wypadku określał egalitarną
solidarność narodową, gdzie interesy narodu przedkładano ponad
interesy poszczególnych klas społecznych, których istnienie w ogóle
negował11;
4. Rewolucjonizm (devrimcilik), ukierunkowany na regularne i
uporządkowane dążenie do reform (z tego też względu wielokrotnie
zwany reformizmem oraz modernizmem)12;
5. Laicyzm (laiklik), będący formą „nie tylko oddzielenia państwa od
religii,
ale także wyrugowanie religii z życia publicznego”13. Warto przy tym
podkreślić, że to właśnie zasada laicyzmu przez okres trwania Republiki
była ogniskiem sporów między poszczególnymi gabinetami, a
wojskowym establishmentem, który przyczyniał się niejednokrotnie do
upadków rządów, których działalność nosiła znamiona prób islamizacji
Turcji;
6. Etatyzm (devletçilik), rozumiany jako nadrzędna rola państwa w
gospodarce14.
Szerokość ideowa kemalizmu oraz brak realnych powiązań z żadną zbrodniczą
ideologią jak nazizm czy faszyzm oraz marksizm-leninizm sprawiała, że kult
Ataturka mógł przetrwać różne, nawet najgłębsze, przemiany polityczne.
Tymbardziej w obliczu realnego konfliktu z islamem i jego obecnością w polityce,
niektórzy badacze określają tę ideę mianem „tureckiej religii”15. Chociaż jest to
kwestia polemiczna, wątpliwościom nie podlega fakt, że dziedzictwo Mustafy
Kemala jest dostrzegalne w Turcji współcześnie: „Pomniki Atatürka są w Turcji
wszędzie. W prawie każdym tureckim mieście Atatürk Bulvari jest największą
ulicą. Portrety Atatürka [...] zdobią każdy urząd miejski, każdy uniwersytet i każdy
obiekt sportowy”16.
Niemniej jednak to właśnie spuścizna założyciela Republiki jest ugruntowaniem
podstawowego podziału socjopolitycznego w tym kraju. Albowiem za K. Bieńkiem
należy zgodzić się, iż jest to podział na dwa typy kultury politycznej: centralną i
peryferialną, gdzie podstawowym celem centralistycznie ukierunkowanych elit jest
standaryzacja gospodarki, kultury i prawa w państwie, które to elity pozostają w
konflikcie z peryferialną kulturą społeczności wykluczonych ze względu na
A Journal of International Affairs” 2012, Vol. 68, No. 1, s. 53.
11
E. Zurcher, op.cit., s. 182.
12
Ibidem.
13
Ibidem, s. 181-182.
14
Ibidem, s. 182.
15
Ibidem.
16
P. Zalewski, Ile w Turku Atatürka, „Polityka” nr 39 (2775) / 2010 z 25 września 2010 r.
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pochodzenie, język lub wyznawaną religię17. Przy zastosowaniu takiego podziału
socjopolitycznego istotne wydaje się dostrzeżenie zależności, iż ma realne
odzwierciedlenie w układzie terytorialnym18.
W Turcji podziały te mają podstawy historyczne. W jednej strony „centrum”
zajmowane przez mieszkańców miast o wyższym statusie socjoekonomicznym i
dostępie do edukacji, którzy nie czują silnego przywiązania do islamu. Z drugiej zaś
„peryferia”, w obrębie których umiejscowione są te grupy społeczeństwa, którym
dalej do idei sekularyzmu niż silnie zakorzenionego islamu, ludzie najczęściej
bardzo religijni, zamieszkujący wieś, których status ekonomiczny jest relatywnie
niski, a dostęp do edukacji na niskim poziomie19.
Turcja między puczem z 12 września 1980 r. a parlamentarną wygraną
Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP)
Skomplikowana historia tureckiego państwa i specyfika jego społecznych oraz
politycznych podziałów, których oparcie odnaleźć można w podstawowych
założeniach kemalizmu niejednokrotnie powodowały dysonans w życiu publicznym
kraju, prowadzący do otwartego konfliktu. Konflikty tego typu miały charakter
różnorodny. Zarówno etniczny problem mniejszości kurdyjskiej stanowiącej niemal
18 %20, który na przestrzeni lat zmieniał swoje oblicze. Przyjmował on charakter
zarówno zbrojny, jak również formę pertraktacji pokojowych. Jednak
najistotniejszy dla państwa oraz społeczeństwa tureckiego przebieg linii konfliktów
znajduje się stale na płaszczyźnie politycznej.
Co interesujące wielokrotnie dyskurs polityczny był, bądź kształtowany przez
armię21, bądź też dotyczył jej pozycji w kraju22. Dla potrzeb niniejszego artykułu
najbardziej użyteczny wydaje się być okres od 1980 r. tj. od trzeciego w historii
Republiki obalenia legalnie działającego rządu do chwili obecnej. Perspektywa
politycznej historii przeszło trzech ostatnich dekad funkcjonowania tego państwa
pozwoli w bardziej obrazowy sposób zrozumieć specyfikę aktualnych
uwarunkowań jego funkcjonowania. Należy przy tym jednak podkreślić, iż
poniższy rys historyczny ma jedynie charakter przeglądowy najistotniejszych
wydarzeń z opisywanego okresu. Jest to konieczne dla zachowania
politologicznego charakteru artykułu. Należy więc prześledzić jak kształtowała się
najnowsza historia Turcji?
Dlaczego 12 września 1980 r. doszło do wojskowego zamachu stanu w tym
kraju najlepiej obrazuje K. Bieniek pisząc: „Postępująca anarchia oraz w zasadzie
upadek państwa i jego struktur, po raz kolejny w historii Turcji23 wywołał
Por. K. Bieniek, op.cit., s. 23.
R. Herbut, Podziały socjopolityczne w Europie Zachodniej [w:] Demokracje zachodnioeuropejskie –
analiza porównawcza pod red. A. Antoszewskiego, R. Herbuta, Wrocław 1997, s. 47-50.
19
Por. S. Hursoy, op.cit., s. 63-64.
20
Źródło: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tu.html, [dostęp w dniu:
03.01.2014 r.]
21
Jak np. w latach 1980-1983 oraz w 1997 r. tj podczas zmuszania rządu Necmettina Erbakana do
ustąpienia.
22
Referenda konstytucyjne w latach 2007 oraz 2010.
23
Wcześniej w 1960 r. wojsko dokonało zamachu stanu obalając prezydenta Celala Bayara oraz
17
18
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zaniepokojenie sił zbrojnych”24. Pogłębiające się konflikty polityczne w
rozdrobnionym partyjnie parlamencie, niepokoje społeczne wywoływane m.in.
aktami ormiańskiego terroryzmu25 oraz destrukcyjną działalnością głównych
związków zawodowych, dały armii mandat do siłowego przejęcia władzy.
Komunikat armii obwieszczał rozwiązanie Zgromadzenia Narodowego
(parlamentu), odebrania immunitetu jego członkom oraz rozwiązanie gabinetu
rządowego, po czym zdelegalizowano działalność wszystkich partii politycznych,
wprowadzając jednocześnie stan wyjątkowy z całkowitym zakazem opuszczania
państwa26. Stabilizacja sytuacji w Turcji oraz odchodzenie od rządów junty na rzecz
przywracanej demokracji trwało aż do 6 listopada 1983 r. tj. do pierwszych po
przewrocie wyborów do Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Turcji (tur. TBMM
- Türkiye Büyük Millet Meclisi27), do udziału w których dopuszczone zostały
zaledwie 3 ugrupowania, w tym dwa pod bezpośrednią kontrolą armii. Zaskakujące
zwycięstwo Partii Ojczyźnianej (tur. ANAP – Anavatan Partisi), która uzyskała
211 spośród 400 mandatów.28
Preludium do zakończenia bezpośredniej władzy wojskowych było referendum
konstytucyjne przeprowadzone rok wcześniej, legitymizujące nowy porządek
prawny oraz nową głowę państwa29, którą został generał Kenan Evren – lider
przewrotu, szef Sztabu Generalnego, wybrany na 7-letnią kadencję. Wprowadzała
ona system polityczny, który możnaby określić mianem parlamentarnogabinetowego. Warto jednak podkreślić przy tym stosunkowo wysokie uprawnienia
władcze Prezydenta Republiki
Warto zauważyć przy tym istotną rolę Rady Bezpieczeństwa Narodowego
(tur. MGK – Mili Guvenlik Kurulu), która będąc kontrolowaną przez establishment
wojskowy miała realny wpływ na politykę rządu ANAP, z Turgutem Ozalem na
czele, a przez to na kształt życia politycznego Turcji. Jej szerokie uprawnienia w
polityce wewnętrznej i zagranicznej miała doradzać rządowi w jego poczynaniach.
Jednak w obliczu siły jaką armia dysponowała jej rola była na tyle wysoka, że
nakazywała
gabinetowi
Ozala
wprowadzanie
regulacji
dotyczących
funkcjonowania programów telewizyjnych. Wówczas rola MGK świadczyła o
„aktualnej z punktu widzenia wojskowych, potrzebie zapewnienia sobie wpływu na
przebieg procesów decyzyjnych w obrębie tureckich organów władzy i
funkcjonowanie samego państwa”30. Z czasem jego rola zmniejszała się, jednak
wciąż pozostaje istotnym konstytucyjnym organem Republiki Tureckiej. Zgodnie z
artykułem 118 tureckiej konstytucji MGK przedkłada Radzie Ministrów decyzje
premier Adnana Menderesa, doprowadzając do skazania go na śmierć, a w 1971 r. w memorandum
skierowanym bezpośrednio do rządu Suleymana Demirela obalało jego gabinet.
24
K. Bieniek, op.cit., s. 156.
25
E. Zurcher, op.cit., s. 279.
26
Ibidem, s. 280.
27
Źródło: http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tbmm_internet.anasayfa (dostęp w dniu: 04.01.2014
r.).
28
K. Bieniek, op.cit., s. 168-169.
29
Artykuł tymczasowy nowej konstytucji zakładał, iż przyjęcie jej przyjęcie jest równoznaczne z
obsadzeniem urzędu Prezydenta Republiki Tureckiej przez dotychczasowego przewodniczącego Rady
Bezpieczeństwa Narodowego.
30
K. Bieniek, op.cit., s. 163-164.
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dotyczące kreowania, określania i wprowadzania założeń polityki bezpieczeństwa
narodowego państwa31.
ANAP rządził Turcją aż przez dwie kadencje, kiedy to w 1991 r. przegrał
wybory z Partią Słusznej Drogi (tur. DYP – Dogru Yol Partisi) przewodzoną przez
Suleymana Demirela. Co interesujące to właśnie ten lider polityczny stał na czele
gabinetu rządowego w chwili zmuszenia go do odejścia w 1971 r., jak również
bezpośrednio przed puczem w 1980 r., po którym podobnie jak większość innych
aktorów politycznych został zmuszony do wycofania się z bezpośredniego życia
politycznego.
W tym momencie można już mówić o końcu względnie stabilnego okresu
w politycznej historii Turcji końca XX w. albowiem powrót do władzy, jak również
nawet tylko do parlamentu środowisk reprezentujących pełne spectrum społecznych
oczekiwań i problemów o znacznym doświadczeniu politycznym, których
działalność była bezpośrednią przyczyną puczu przed ponad dekadą mogło być
pierwszym krokiem do ponownej destabilizacji tego kraju. Tak jednak się nie stało,
a spory polityczne (chociaż nie o takim stopniu zażartości jak w latach 70-tych)
stale eskalowały. Szczególnie po śmierci prezydenta T. Ozala w 1993 r., kiedy jego
miejsce zajął S. Demirel, a premierem została prof. Tansu Ciller (pierwsza i jedyna
dotychczas kobieta na tym stanowisku w historii Turcji). Pogarszająca się sytuacja
gospodarcza i wzmożenie aktywności kurdyjskich ruchów separatystycznych
wpłynęły na słaby wynik wyborczy tego ugrupowania. Dodatkowo warto
zauważyć, że rząd T. Ciller odchodził przedterminowo w świetle korupcyjnych
oskarżeń o korupcję32.
Wybory z dnia 24 grudnia 1995 r. wygrała Partia Dobrobytu (tur. RP – Refah
Partisi), uzyskując 158 mandatów. Ugrupowanie Necmettina Erbakana nie
utworzyło jednak gabinetu rządowego, gdyż w perspektywie niezwykle zaciętych
sporów politycznych zawiązana została koalicja ANAP – DYP, która miała na celu
niedopuszczenie do utworzenia rządu Erbakana. Na czele gabinetu stanął lider
ANAP – Mesut Yilmaz, a jego zastępcą została dotychczasowa premier T. Ciller.
Powodem tego był wyraźnie konserwatywny charakter tego stronnictwa i
proislamistyczna retoryka jego członków, szczególnie we wcześniejszych latach.
Budziło to bowiem obawy o możliwość ponownej interwencji armii w sferę polityki
w imię „obrony dziedzictwa kemalizmu”. Jednak różnice programowe, ideowe, jak
również wzajemne animozje obojga liderów zakończyły się rozpadem koalicji 6
czerwcu 1996 r. Nowy rząd N. Erbakana, w skład którego weszła również jako
koalicjant PSD z T. Ciller na czele powstał 28 czerwca 1996 r.33. Pierwsze półrocze
tego gabinetu nie nosiło znamion zbliżającego się rychle upadku. Co więcej
poparcie dla N. Erbakana w drugiej połowie 1996 r. stale rosło34. Jednak „z nowym
rokiem stosunki między rządem, a armią zaczęły się gwałtownie pogarszać”35.

Konstytucja Republiki Turcji z 1982 r. z późniejszymi zmianami, art. 118, źródło:
http://global.tbmm.gov.tr/docs/constitution_en.pdf (dostęp w dnu: 04.01.2014 r.)
32
K. Bieniek, op.cit., s. 177.
33
E. Zurcher, op.cit, s. 300-301.
34
Ibidem, s. 301.
35
Ibidem.
31
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Impulsem do eskalacji konfliktu było przemówienie ambasadora Iranu w Turcji
na przełomie stycznia i lutego 1997 r. w trakcie lokalnych uroczystości nieopodal
Ankary, nacechowane wypowiedziami w tonie antyzachodnim. Już 28 lutego armia
przedstawiła szeroki katalog tzw. „rad”, czyli de facto, warunków, które miały
ograniczyć wpływ środowisk islamistycznych na aparat państwa, szkolnictwa oraz
gospodarkę36. Chociaż zostały one oficjalnie zaaprobowane i włączone do oficjalnej
polityki gabinetu Erbakana nie były respektowane. W połowie kwietnia armia
wystosowała kolejną listę żądań. Jednak charakter ich miał postać ultimatum. Pod
naciskiem wojska, jak również szerokich środowisk społecznych zaktywizowanych
przezeń, premier wraz ze swoimi ministrami podał się do dymisji
18 czerwca tego roku37. W ten właśnie sposób armia dokonała przewrotu bez użycia
siły poprzez wywierania presji politycznej: „wojsko zrzuciło Refah (RP) z
urzędu”38. Jest to o tyle istotne, że zmiana metod działania w tym wypadku
wpłynęła na późniejsze możliwości podejmowania przez nią działań w
perspektywie nowych wyzwań jakie spotykała w okresie rządów R.T. Erdogana.
Na stanowisku szefa rządu nastąpiła wymiana z poprzednikiem – M. Yilmazem,
który kierował pracami Rady Ministrów przez nieco ponad rok – ustąpił w świetle
zarzutów korupcyjnych w listopadzie 1998 r.39 Kolejne przedterminowe wybory
parlamentarne odbyły się 18 kwietnia 1999 r. W ich efekcie zwyciężyła Partia
Demokratycznej Lewicy (tur. DSP – Demokratik Sol Partisi) uzyskując 136
mandatów, a jej lider Bulent Ecevit, piastujący dotychczas urząd premiera po
ustąpieniu M. Yilmaza pozostał na stanowisku. Jedną z przyczyn sukcesu
wyborczego niezaprzeczalnie było aresztowanie Abdullaha Ocalana – przywódcy
separatystycznej Partii Pracujących Kurdystatnu – największej organizacji
działającej również na płaszczyźnie militarnej40 walczącej o prawa mniejszości
kurdyjskiej. W międzyczasie zdelegalizowana została RP41, lecz w jej miejsce jako
sukcesorka pojawiła się Partia Cnoty (tur. FR – Fazilet Partisi). Jej wynik
wyborczy na poziomie 15,4% oraz 111 mandatów w Wielkim Zgromadzeniu
Narodowym zapewniał dopiero trzecią lokatę wyborczą oraz trwałą izolację na
krajowej scenie politycznej. Przyczyn takiego stanu rzeczy były rozliczne konflikty
ze światem biznesu, środowiskami inteligenckimi, a przede wszystkim
z siłami zbrojnymi, nie posiadając jednolitego programu politycznego
wychodzącego poza postulaty jednoczenia społeczeństwa wokół Islamu w Turcji,
nie zważając na różnice w nim występujące (podział na Sunnitów i Szyitów)42. Po
przegranych wyborach parlamentarnych w łonie FR doszło do podziału, w wyniku
Por. Ibidem, s. 302.
Ibidem.
38
M. Kamrava, Pseudo-Democratic Politics and Populist Possibilities:The Rise and Demise of
Turkey’s Refah Party, ”British Journal of Middle Eastern Studies”, Vol. 25, 1998, s. 275.
39
E. Zurcher, op.cit, s. 303.
40
Przez wiele lat PKK prowadziło we wschodniej Turcji powstanie przeciw władzom centralnym,
którego celem było utworzenie suwerennego państwa Kurdystanu.
41
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13 stycznia 1998 r.
42
B. Oran, 1999 Elections in Turkey: Nationalism and Globalization [w:] I.A. Hamdy (red.) Elections
in the Middle East: What Do They Mean?, „Cairo Papers in SOcial Sciences”, Vol. 25, Numbers 1/2,
Spring/Summer 2002, Cairo, New York, s. 125.
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którego stronnictwa bliskie obalonemu w 1997 r. utworzyły Partię Szczęścia (tur.
SP – Saadet Partisi). Z kolei reformistycznie ukierunkowana frakcja skupiona
wokół R.T. Erdogana oraz Abdullaha Gula sformowały w sierpniu 2001 r. Partię
Sprawiedliwości i Rozwoju (tur. AKP – Adalet ve Kalkinma Partisi). Ruch ten
reformistom wywodzącym się z FR przyniósł sukces wyborczy rok później na skalę
niespotykaną w Turcji od drugiego zwycięstwa ANAP w 1987 r., gdyż uzyskali oni
w jednoizbowym parlamencie bezwzględną większość w sile 363 głosów.
Pośród podstaw tego sukcesu należałoby szukać m.in. społecznych oczekiwań
zmian, szczególnie w gospodarce, która trwała w stagnacji. Również niski poziom
zaufania do obecnych na politycznej scenie partii o dłuższej historii postrzeganych
przez pryzmat licznych skandali korupcyjnych dawał wyborcom możliwość
swoistego wyboru między porządkiem aktualnym, a możliwością odnalezienia
„czegoś nowego”.
Era Erdogana – przemiany społeczno-polityczne a rywalizacja rządzącej
partii i armii o wpływy w państwie
Wybory parlamentarne z dnia 3 listopada 2002 r. stały się punktem zwrotnym
w najnowszych dziejach politycznych Turcji. Mianowicie 10-procentowy próg
wyborczy przekroczyły jedynie dwa ugrupowania – zwycięskie AKP i
przechodzące do opozycji CHP. To drugie stronnictwo było i jest związane z
kemalistycznym establishmentem, mającym bliskie powiązania z armią
reprezentujące interesy społecznego centrum Turcji istniejąca od samego początku
Republiki Tureckiej43. AKP z kolei w literaturze określana była mianem rządzącej
partii centro-prawicowej założonej w 2001 r., uważanej za prozachodnią
i umiarkowanie islamistyczną, odwołującą się w ten sposób do potrzeb społecznych
peryferii44. W ten sposób rozpoczął się okres względnej stabilizacji systemu
partyjnego na poziomie systemu dwupartyjnego45. W poprzednich dekadach
wielokrotnie przyjmował formę wielopartyjną, co znacznie utrudniało sprawne
kierowanie pracami rządu, jak również zarządzanie polityką państwa.
Uzyskanie bezwzględnej większości parlamentarnej przez to ugrupowanie nie
oznaczało w sposób wiążący objęcia urzędu premiera przez jej lidera albowiem
R.T. Erdogan objęty był w tym momencie wciąż zakazem sprawowania urzędów
publicznych, jaki został na niego nałożony przez Trybunał Konstytucyjny
w momencie delegalizacji RF, po N. Erbakana złożenia urzędu premiera w 1997 r.
Zakaz ten przestał funkcjonować dopiero w kilka miesięcy po wyborach. Dlatego
też R.T. Erdogan został członkiem Zgromadzenia Narodowego, a następnie szefem
rządu dopiero w marcu 2003 r.46
Warto pamiętać przy tym, że „od puczu w 1960 r. Turcja doświadczyła
wyraźnych militarnych interwencji w sferę polityki w każdej dekadzie: 1971, 1980,

Została podobnie jak wszystkie pozostałe tureckie ugrupowania polityczne zdelegalizowana razem
z początkiem puczu z 12 września 1980 r. Reaktywowana w 1995 r.
44
A. Aydogan, J. B. Slapin, Left-Right Reversed: Parties and Ideologies in Modern Turkey, „Party
Politics” opublikowane online 7 lipca 2013 r., s. 6.
45
Por. K. Bieniek, op.cit., s. 195.
46
Ibidem, s. 182.
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1997 i 2007”4748. Dlatego też gdy islamistycznie zorientowana partia AKP uzyskała
większość w parlamencie w 2002 r. trudna do przewidzenia była reakcja armii na
ten fakt. Jednak Szef Sztabu Generalnego generał Hilmi Ozkok wydał jedynie
oświadczenie o świeckiej naturze państwa, a wybory były wolę narodu, która
będzie respektowana49. Jak twierdzi Erik Zurcher: „Turcy zagłosowali [wówczas –
przyp. wł.] na Erdogana, ponieważ uwierzyli, że zdoła położyć kres yoksulluk
(biedzie) i yolsuzluk (korupcji), a nie dlatego, że chcieli islamistycznego
państwa”50.
Jednocześnie oczywistym wydawała się nieuchronność konfliktów pomiędzy
nowymi władzami politycznymi, a wojskową nomenklaturą. W tej rywalizacji,
trwającej przez cały okres funkcjonowania AKP jako partii rządzącej, autor
dostrzega trzy jej płaszczyzny: kwestię akcesji do Unii Europejskiej, kreowaną
koncepcję prowadzenia polityki zagranicznej oraz bezpośrednie relacje rządu i
armii.
Właśnie kwestia starań Turcji o członkostwo we Wspólnocie okazała się być
pierwszym elementem rywalizacji, który pozwolił R.T. Erdoganowi zmniejszyć
w znaczenie wojska w systemie politycznym państwa. Mianowicie na początku
XXI w., szczególnie w perspektywie wydarzeń z 1997 r., uważano, iż: „Turecka
armia [..] jest najbardziej wpływową strukturą bezpieczeństwa w państwie. Często
była obiektem największej krytyki ze strony UE ze względu na brak
demokratycznej kontroli tej instytucji”51. Co więcej opublikowany 13 października
1999 r. raport Komisji Europejskiej dotyczący tureckich postępów w drodze do
akcesji głosił, że: „Poprzez Radę Bezpieczeństwa Narodowego, wojsko wciąż
posiada istotny wpływ na wiele sfer życia politycznego... RBN pozostaje głównym
aktorem politycznym”52. Z tego też względu nowe władze polityczne, aby móc
rozpocząć realne rozmowy akcesyjne z UE oraz wzmocnić własną pozycję w
państwie zdecydowały się podjąć szeregu zmian w krajowym porządku prawnym.
Armia nie miała przy tym możliwości podjęcia znacznego oporu, ponieważ
założeniem jednej z sześciu podstawowych idei kemalizmu, na straży dziedzictwa
którego stoi, był devrimcilik, czyli modernizacyjny kierunek rozwoju państwa,
czego wyrazem miały być dążenia proakcesyjne. Dlatego „w czerwcu 2003 r.
przyjęto pakiet reform konstytucyjnych, które ograniczały rolę wojskowych w
Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. W grudniu 2004 r. Komisja Europejska
zdecydowała o rozpoczęciu negocjacji w sprawie przyjęcia Turcji”53. Początek
właściwych rozmów akcesyjnych przypada na dzień 3 października 2005 r. Jednak
w ciągu pierwszych 7 lat „otworzyła jedynie 13 z 35 rozdziałów rozmów, a tylko

A. Aydogan, J. B. Slapin, op.cit., s. 2.
Kryzys roku 2007 zostanie opisany w dalszej części pracy.
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jeden został zamknięty”54. Oznacza to, że proces akcesyjny nie przebiega sposób
taki, jak w przypadku innych kandydatów, którzy stali się członkami Wspólnoty jak
np. dziesięć państw przyjętych w 2004 r. m.in. Cypr, nie utrzymujący kontaktów
dyplomatycznych z władzami w Ankarze. Powodem takiego stanu rzeczy jest
okupacja znacznej części wyspy przez Turcję od 1974 r. oraz uznanie na tym
terytorium Tureckiej Republiki Cypru Północnego55. Cypr jest więc głównym
przeciwnikiem perspektywy tureckiej akcesji do UE. Negocjacje te nie mają już też
takiej dynamiki jak na początku starań, szczególnie, że „sceptycznie podchodzi
[do nich] Francja (i częściowo Niemcy), niechętnie nastawiona do tureckiej
akcesji”56.
Drugim elementem, który w okresie rządów premiera R.T. Erdogana wpływał
na relacje pomiędzy elitami władzy skupionymi w AKP, a biurokratycznymi elitami
armijnymi jest polityka zagraniczna prowadzona przez rząd. Realizowane
są założenia, stworzone przez Ahmeta Davutoğlu – obecnego ministra spraw
zagranicznych Turcji tj. koncepcji „strategicznej głębi” oraz „zero problemów z
sąsiadami”, aktywnego wykorzystywania środków typu soft power w polityce
zagranicznej, wizji „regionalnego opiekuna” i „promotora demokracji”57. Uważał
on, że powinna powstać nowa koncepcja ładu regionalnego58. Według niego
bezpieczeństwo regionalne składa się z więcej elementów niż tylko z instrumentów
typu hard power59. Podczas, gdy bezpieczeństwo rozumiane jest często pod kątem
militarnym, on uważa, że siła militarna nie jest w stanie zapewnić trwałego pokoju
regionie. W jego rozumieniu bezpieczeństwo jest czymś bardziej wszechstronnym.
Jednym jego filarem powinna być współpraca ekonomiczna oparta o aspekty
historyczne oraz polityczne, podczas gdy drugim filarem są wspólnie wypracowane
metody rozwiązywania problemów w zakresie bezpieczeństwa. „Mając
świadomość posiadanych atutów w postaci wzrostu gospodarczego,
geostrategicznego położenia, członkostwa w NATO oraz dobrych relacji z
większością państw regionu i globalnych mocarstw, władze w Ankarze
konsekwentnie budują wizerunek ważnego regionalnego gracza”60. Takie założenia
A. Dzisiów-Szuszczykiewicz, op.cit., s. 78.
Turcja jest jedynym państwem na świecie uznającym niepodległość Tureckiej Republiki Cypru
Północnego.
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Geopolitical Imagination, „Security Dialogue”, 2013, Vol. 44, No. 5-6, s. 437-441.
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Oświadczenie tureckiego ministra spraw zagranicznych wygłoszone w trakcie 7. Szczytu
Bezpieczeństwa Regionalnego i Dialogu Manama Międzynarodowego Instytutu Studiów
Strategicznych w 2010 r. Źródło:
http://www.iiss.org/en/events/manama%20dialogue/archive/manama-dialogue2010%E2%80%933790/first-plenary-session-b7e2/ahmet-davutoglu-ed72, (dostęp w dniu: 6 stycznia
2014 r.)
59
W ten sposób podważa pierwszoplanowe znaczenie sił zbrojnych w kraju. Przez cały okres istnienia
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mogą wydawać się zarówno bardzo korzystne dla tego państwa, ponieważ
ukierunkowują je na proces demokratyzacji i powolnego przejmowania cywilnej
kontroli nad armią, budując silną pozycję geostrategiczną państwa w perspektywie
długofalowej. Jednak w obliczu wysokiej niestabilności w regionie w okresie
„Arabskiej Wiosny”, szczególnie zważywszy na wydarzenia w Syrii oraz Egipcie
taka
wizja
kreowania
polityki
zewnętrznej
państwa
może
się nie sprawdzać61. gdyż brak jej oparcia o ramy instytucjonalne, które mogłyby
zwiększyć siłę wpływu Turcji na wydarzenia jakie mają miejsce w państwach
regionu.
Dla ustalenia pozycji armii w Republice bezwzględnie najistotniejsze
są bezpośrednie relacje między strukturami wojskowymi, a rządem R.T. Erdogana
i działaniami przez obie strony podejmowanymi. Większość okresu kadencji
parlamentu lat 2002-2007 żadna ze stron tego konfliktu interesów nie podejmowała
działań wyraźnie konfrontacyjnych. Pierwszym takim wydarzeniem okazał się być
dopiero wybór nowego prezydenta Turcji w kwietniu 2007 r. Swoją kadencję
kończył Ahmet Necdet Sezer, a przy ówczesnym układzie sił parlamentarnych AKP
chciało obsadzić wakat na urzędzie głowy państwa jednym ze swoich liderem – A.
Gulem. Tak też się stało 28 kwietnia tego roku. Jednak w związku z protestem
posłów CHP do Trybunału Konstytucyjnego, który 1 maja zdecydował o
anulowaniu tej elekcji doszło do poważnego kryzysu w państwie.
W tej sytuacji 27 kwietnia 2007 r. generalicja opublikowała swój manifest
na oficjalnej stronie Tureckich Sił Zbrojnych wyrażając niepokój co do sposobu
rządzenia krajem. Najważniejsze zdanie w manifeście podkreślało, że: „jeżeli
zajdzie potrzeba, Tureckie Siły Zbrojne nie zawahają się wykorzystać swojej
pozycji oraz przyjąć zająć stanowisko obrońców świeckości [państwa]”62. W
odpowiedzi na to swoiste ultimatum, w którym dostrzegalna jest pewna analogia do
wydarzeń sprzed dekady centro-prawicowy rząd AKP, jakkolwiek przeciwny
wszelkiemu wpływowi wojska na politykę oświadczył, że „Republika Turcji jest
państwem socjalnym, demokratycznym, świeckim i konstytucyjnym. W jej ramach,
armia jest wyłącznie ciałem, które ma podążać za rozkazami rządu i nie ma prawa,
ani też kompetencji by posiadać lub wyrażać żadnej ideologii lub myśli
przeciwnych wobec rządu”63. Rzeczywisty konflikt między dwoma
najistotniejszymi środowiskami kreującymi życie polityczne Turcji wywoływał
społeczne poruszenie. Zmobilizowane zostały „(...) setki tysięcy ludzi, [które]
wzięło udział w olbrzymich demonstracjach w największych tureckich miastach,
uważając, że rząd ma „ukryty plan” wprowadzenia islamistycznych porządków
Stosunki dyplomatyczne pomiędzy Turcją, a Egiptem w okresie między lipcem, a listopadem 2013
r. uległy znacznemu pogorszeniu. Jest to wynik negatywnej reakcji władz w Ankarze w związku z
obaleniem demokratycznie wybranego prezydenta Egiptu Mohammeda Mursiego w lipcu tego roku.
W następstwie doszło do licznych istotnych ruchów dyplomatycznych ochładzających wzajemne
relacje obu państw. 23 listopada 2013 r. oba państwa obniżyły rangę stosunków wzajemnych do
przedstawicielstw na poziomie charge d’affaires. Źródło:
http://tvp.info/informacje/swiat/egipt-wyprosil-ambasadora-turcji/13109377, (dostęp w dniu: 7
stycznia 2014 r.).
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w kraju. Protesty były następstwem sporu między wojskiem, a elitami politycznymi
(...). Jednakże faktem było, że jego żona [A. Gula] nosząc burkę była uważana za
symbol egzystencjalnego zagrożenia przez tureckie wojsko, które postrzegało się
jako obrońcę świeckiej republiki”64. W tej sytuacji premierowi R.T. Erdoganowi
pozostało jedynie przyspieszenie wyborów parlamentarnych, które miały być
testem w obliczu patu jaki nastąpił. Odbyły się 22 lipca 2007 r., a ich wynik
zdecydowanie wzmocnił pozycję AKP i samego premiera, szczególnie w obliczu
wydarzeń z przełomu kwietnia i maja. Poparcie na poziomie 46,52% oznaczało
ponad dwunastoprocentowy wzrost w stosunku do wyborów z 2002 r.65 oraz
utrwalenie legitymizacji demokratycznie uzyskanej władzy, pomimo niższej liczby
uzyskanych mandatów (341) w Zgromadzeniu Narodowym. Co istotne dla partii
byłego burmistrza Stambułu główna partia opozycyjna - CHP utraciła ok. 1/3
dotychczas posiadanych mandatów, a w parlamencie pojawiło się trzecie
ugrupowanie – Partia Ruchu Narodowego (tur. MHP - Miliyetci Hareket Partisi) w
sile 70 przedstawicieli66. Dzięki temu już miesiąc później, 28 sierpnia 2007 r. nową
głową państwa został A. Gul, a AKP uzyskała pełnię władzy ustawodawczej oraz
wykonawczej w tureckim systemie politycznym. Dało to podstawę R.T.
Erdoganowi do podjęcia kolejnych zmian systemowych.
W tym samym roku odbyło się drugie już za rządów centroprawicy
wprowadzanie poprawek do ustawy zasadniczej. Projekt reform konstytucyjnych
zakładał dokonanie zmiany trybu wyboru prezydenta, którego kadencja miała
zostać skrócona z 7 do 5 lat w wyborach powszechnych, a kadencja parlamentu
miała ulec skróceniu do 4 lat. Przy frekwencji ponad 2/3 uprawnionych do
głosowania, aprobatę dla zmian wyraziło prawie 69% głosujących67.
Kolejny etap tej rywalizacji rozpoczął się już w marcu 2008 r. kiedy
do Trybunału Konstytucyjnego trafił wniosek o delegalizację AKP oraz zakaz
działalności politycznej najbardziej prominentnych jej członków. Po czterech
miesiącach w lipcu zapadł wyrok odrzucający wniosek, ale jednocześnie
wskazujący, iż niektóre działania liderów AKP są sprzeczne z kemalistycznym
porządkiem państwa. Co istotne taka decyzja zapadła przewagą zaledwie jednego
głosu68. Można stwierdzić, że: „armia podjęła próbę przeprowadzenia zamachu
stanu [jak w 1997 r.], a sądowa biurokracja próbowała zdelegalizować AKP (...). W
odpowiedzi AKP zainicjowała serię śledztw, które doprowadziły do aresztowania i
osadzenia wielu (...) liderów armii, wliczając aż 15% kadry generalskiej69. W tej
walce politycznej AKP uzyskała poparcie biednych [warstw społecznych – przyp.
wł.] i powiększyła swoje poparcie 49% w wyborach parlamentarnych w 2011 r.”70.
Był to najwyższy w historii Turcji wynik uzyskany przez jedno ugrupowanie w
B. Aras, R.K. Polat, Desecuritization of Turkey’s Relations with Syria and Iran, „Security
Dialogue”, Vol. 39, No. 5, October 2008, s. 498.
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całkowicie demokratycznych wyborach. Wstępem do wyborów do Zgromadzenia
Narodowego i kolejnym elementem batalii R.T. Erdogana z wojskowym
establishmentem było konstytucyjne referendum z 12 września 2010 r. Jedna z
poprawek dotyczyła zniesienia artykułu, który zakazywał sądzenia przywódców
puczu z 1980 r. Inna poprawka ograniczała władzę sądów wojskowych przez
umożliwienie sądzenia za zbrodnie przeciw bezpieczeństwu i porządkowi
konstytucyjnemu popełniane przez wojskowych przed sądami cywilnymi, a nie
wojskowymi trybunałami71. Wyniki referendum były jednoznaczne: prawie 58 %
poparcia dla zmian przy niespełna 74-procentowej frekwencji72. Warto również
pamiętać, iż tureckiemu rządowi nie zaszkodziły liczne protesty w Stambule
dotyczące zmian architektonicznych miasta w maju 2013 r.73. „W lipcu tego roku
zmienił ustawę o roli sił zbrojnych. Dotychczasowy zapis, mówiący o tym, że
wojsko ma "czuwać nad Republiką Turcji i strzec jej", zastąpiono sformułowaniem
stanowiącym, że obowiązkiem wojska jest "obrona narodu tureckiego przed
zewnętrznymi zagrożeniami i niebezpieczeństwami". Armia ma także utrzymywać i
umacniać potęgę militarną, zapewniającą, że siły zbrojne będą czynnikiem
odstraszania”74. Zmiany te zbiegły się w czasie z innym wydarzeniem, które w
swoisty sposób „ukonstytuowało zmianę ról” w tureckim systemie politycznym na
rzecz władz cywilnych.
Mianowicie we wcześniej przytaczanych słowach E. Yörük pisał o rozpoczętym
w październiku 2008 r. procesie w sprawie Ergenekon. Oskarżono wielu
najwyższych przedstawicieli tureckiej armii m.in. szefa Sztabu Generalnego gen.
Ilkera Basbuga, o dążenie do dokonania przewrotu w celu obalenia rządu AKP75. Po
pięcioletnim procesie ostatecznie skazanych zostało przeszło 300 osób76, w tym
siedemnaście osób, z I. Basbugiem na czele - karę dożywocia77. Jednak wojsko w
okresie kryzysu gabinetowego na przełomie grudnia 2013/stycznia 2014 podjęło
próbę wznowienia procesu skazanych w sprawie Ergenekon, składając 2 stycznia
wniosek o jego powtórzenie78. Pozytywnie odniósł się do tego niego R.T.
Erdogan79, co może wydawać się działaniem niespodziewanym, szczególnie w
perspektywie wcześniejszych wydarzeń.
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Republika kemalistyczna – status quo czy status quo ante?
Podsumowując powyższą analizę w ujęciu historycznej perspektywy przeszło 33
lat należy zwrócić uwagę, że przemiany w tym państwie wynikają ze szczególnej
specyfiki kraju. Istotne położenie geopolityczne, olbrzymia rola armii w
funkcjonowaniu systemu politycznego państwa na przestrzeni dziejów Republiki
oraz podział społeczny spolaryzowany w ramach osi centrum-peryferie wymuszają
szersze spojrzenie na badaną tematykę. Niemniej jednak współczesna pozycja
tureckich sił zbrojnych wygląda zupełnie inaczej niż jeszcze półtora dekady
wcześniej, gdy wojskowe memorandum poparte licznymi naciskami „wystarczyło”
aby zmusić rząd N. Erbakana do złożenia urzędu. Trzykrotna zmiana zapisów
konstytucyjnych w latach 2003, 2007 oraz 2010, a także plany uchwalenia nowej
ustawy zasadniczej o kształcie zupełnie odmiennym niż konstytucja funkcjonująca
od 1982 r. godzą w znaczenie wojska w kraju. Dodatkowo doprowadzenie do
skazania przeszło 300 osób z wysokich kręgów armijnych w sposób znaczący
obniżyło możliwości funkcjonowania wojska jako analogicznym ośrodkiem
wpływu na system polityczny, a przez to władzy w państwie. Jednocześnie ze
względu na geostrategiczne położenie Turcji oraz niestabilność w regionie nie
można spodziewać się dalszego osłabiania armii w sposób inny niż polityczny.
Wpływy struktur militarnych zostały w sposób znaczny ograniczone
w ostatniej dekadzie. Armia wymaga jednak wciąż olbrzymich nakładów
finansowych, aby móc zapewniać stabilność w regionie i bezpieczeństwo
Republiki. W związku z tym bojowe możliwości tych struktur będą wciąż
rozwijane, a władza cywilna będzie dążyć do uzyskania pełni kontroli, co jest
jednym z wyznaczników procesu demokratyzacji m.in. w drodze do akcesji z UE.
Można przy tym zgodzić się również z N.S. Sataną, który pisał, iż elity AKP
próbują wykreować własną wizję „modernizacji” aby stworzyć lepszą przyszłość od
teraźniejszości. tak jak armia miała swój własny projekt kemalistycznej
modernizacji w ostatnich 80 latach. Ponadto ten konkurencyjny projekt
modernizacji nie jest tym, co armia planowała dla narodu, którego liberalny dyskurs
broniący konsolidacji demokracji i autonomii społeczeństwa obywatelskiego
balansował dotychczas między dwiema partiami80. Właśnie w tym względzie
można zdaniem autora doszukiwać się podstaw konfliktu, którego efektem jest
zmiana jakościowa w tureckim krajobrazie politycznym.
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SUMMARY
Turkish Army and Its Position in the Country in the Government Prime
Minister Recep Tayyip Erdogan
Turkey as a state about special geopolitical meaning is a remarkably essential
actor of the international relations. The army of this state in the history of the
Republic, it is from 1923 is having a leading role in it. However in the perspective
of the last 12 years an internal arrangement of the relations between civilian
authorities and the military establishment is undergoing changes.
In order to understand these interactions in this paper first presents the concept
of “Kemalism” in the context of socio-political divisions within the society of this
country. This is reflected in the recent history of this country, which should be
dated from the coup on September 12. 1980.
It is ground for understanding transformations which took place after the
takeover in Turkey by AKP in 2002 and embrace the prime ministership by R.T.
Erdogana. Successes of the party he’s leading in later years aren't comparable with
the performance of other parties which existed on the Turkish political landscape.
Constantly conflict unfolding in the adopted period between the army and the AKP
government affects for reducing the role of the army in the political system of the
state. What's more these restrictions are reposing in legislative changes based on
constitutional referenda in 2003, 2007 and 2010.
On that account the author is reaching a conclusion that the political role of the
army in Turkey is being limited by civilian authorities. Simultaneously on the
military plain for her power will be still developed, because it is deciding about the
safety of the country.
Key words: Turkey, Recep Tayyip Erdogan, Turkish armed forces.
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STOSUNKI TURCJI Z PAŃSTWAMI POŁUDNIOWEGO
KAUKAZU. PERSPEKTYWY ROZWIĄZANIA
ISTNIEJĄCYCH KONFLIKTÓW
Abstrakt
Rozpad ZSRR w 1991 r. otworzył Turcji nowe możliwości współpracy z państwami
Południowego Kaukazu, tj. Gruzją, Armenią i Azerbejdżanem. Niestety obszar ten
nie jest wolny od konfliktów. Z punktu widzenia Turcji najbardziej problematyczny
pozostaje konflikt o Górski Karabach między Armenią i Azerbejdżanem. Jest on
jednym z elementów, który uniemożliwia Turcji uregulowanie relacji z Armenią. Z
kolei w stosunkach Turcji z Gruzją istotnym problemem jest Abchazja, formalnie
będąca częścią Gruzji. Obszar Południowego Kaukazu jest dla Turcji szczególnie
istotny ze względu na bezpieczeństwo energetyczne. Destabilizacja sytuacji i
zaognienie konfliktów mogłyby poważnie naruszyć to bezpieczeństwo oraz pozbawić
Turcję pozycji kraju tranzytowego dla surowców energetycznych. Kwestią
dodatkowo komplikującą sytuację w regionie jest zainteresowanie tym obszarem
Rosji, której nie za bardzo zależy na rozwiązaniu istniejących w regionie sporów.
Słowa kluczowe: Turcja, Południowy Kaukaz, konflikty międzynarodowe.
Wstęp
Imperium Osmańskie prowadziło wojny o ziemie Kaukazu początkowo z Persją
(XVI-XVIII wiek), a następnie w XIX i XX wieku z umacniającą się w tym
regionie Rosją carską. Nie było ono jednak w stanie trwale podporządkować sobie
tego terytorium z wyjątkiem wybrzeża czarnomorskiego oraz pogranicza Kaukazu i
wschodniej Anatolii. Na początku XX wieku pojawiła się koncepcja panturanizmu
(panturkizmu). Jednakże nie odegrała ona większej roli, a wszystkie próby
zjednoczenia tego obszaru zakończyły się niepowodzeniem. Po zawarciu sojuszu
turecko-radzieckiego i traktacie z Karsu w 1921 r. Gruzja, Armenia i Azerbejdżan
znalazły się w strefie wpływów rosyjskich. Turcja wycofała się wówczas z działań
wobec tego obszaru. Po zakończeniu zimnej wojny Turcja starała się zaktywizować
swoją politykę wobec państw kaukaskich. Jednak zarówno w latach
dziewięćdziesiątych XX wieku, jak i w pierwszej dekadzie XXI wieku działania te
charakteryzował brak spójnej koncepcji oraz konsekwencji1.
Po dojściu do władzy Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP) w 2002 r., Turcja
rozpoczęła proces zmian, które dotknęły wiele obszarów tureckiej polityki. Na
K. Zasztowt, Relacje Turcji z Kaukazem Południowym i ich znaczenie dla Unii Europejskiej, [w:] A.
Szymański (red), Turcja i Europa. Wyzwania i szanse, Warszawa 2011, s. 175-177.
1
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zmiany te duży wpływ miał Ahmet Davutoğlu, doradca premiera Recepa Tayyipa
Erdoǧana ds. międzynarodowych, a od 2009 r. minister spraw zagranicznych.
Podkreślał on przede wszystkim, że Turcja powinna wykorzystywać atuty swojego
położenia geograficznego, a sąsiadujące z nią regiony powinny stać się naturalnym
obszarem jej wpływów. Osiągnięciu tego strategicznego celu służyć miała doktryna
„strategicznej głębi”. W myśl tej koncepcji, nowe zasady polityki zagranicznej
Turcji miały opierać się na kilku wytycznych. Należą do nich m.in.: zachowanie
równowagi, wielowektorowość polityki zagranicznej, rozwijanie relacji z
państwami sąsiedniej strefy wpływów, wykorzystywanie dyplomacji jako soft
power oraz polityka „zero problemów z sąsiadami”2. W kontekście relacji Turcji z
państwami południowego Kaukazu szczególne znaczenie miała zwłaszcza ostatnia
z wymienionych zasad. Polityka „zero problemów z sąsiadami” opiera się na dwóch
wymiarach. Pierwszy dotyczy rozwiązywania sporów i konfliktów już istniejących,
drugi skupia się na potrzebie utrzymania pokojowych i serdecznych relacji w
przyszłości. Wychodzi się przy tym z założenia, że tylko w sytuacji pokoju i
stabilizacji w regionie Turcja będzie mogła skutecznie umacniać swoją pozycję i w
pełni rozwijać swój potencjał3. Stosunki Turcji z państwami południowego
Kaukazu są dość złożone. Wieloaspektowość charakteryzuje również istniejące na
tym obszarze problemy i konflikty.
Stosunki Turcji z Azerbejdżanem
Spośród państw Kaukazu Południowego zdecydowanie najbliższe stosunki
Turcja ma z Azerbejdżanem. Oba państwa łączą bliskie więzi kulturowe i
ekonomiczne, pomimo faktu, że wspólna granica wynosi jedynie 9 kilometrów
(Turcja graniczy z Nachiczewańską Republiką Autonomiczną będącą eksklawą
Azerbejdżanu). Po uzyskaniu przez Azerbejdżan niepodległości w 1991 r. Turcja
udzieliła mu wsparcia politycznego, wojskowego i gospodarczego. Odrzuciła
jednak prośby o zbrojne zaangażowanie po stronie Azerbejdżanu w sporze o Górski
Karabach, który wybuchł w lutym 1992 r. między Azerbejdżanem i Armenią.
Chodziło przede wszystkim o niebezpieczeństwo wybuchu wojny z Rosją, która
wspierała w sporze Armenię. Turcja nie udzieliła wówczas wojskowego wsparcia
Azerbejdżanowi, ale w geście protestu zamknęła granicę z Armenią, a od 1993 r.
wprowadziła blokadę gospodarczą. Stosunki między Turcją i Azerbejdżanem
nabrały intensywności od 1996 r., kiedy priorytetem dla obu stron stała się
realizacja projektu rurociągu Baku-Tbilisi-Ceyhan. Oficjalne otwarcie ropociągu
odbyło się w maju 2005 r., natomiast budowę gazociągu Baku-Tbilisi-Erzurum
zakończono dwa lata później. Sektor energetyczny jest ważną dziedziną współpracy
między Turcją i Azerbejdżanem. W latach 1993-2001 prężnie rozwijała się między
nimi także współpraca handlowa i inwestycje. We wspomnianym okresie Turcja
była trzecim największym inwestorem w Azerbejdżanie po USA i Wielkiej
Brytanii. Turcja pomagała również Azerbejdżanowi w szybkim wdrażaniu reform
A. Szymański, Polityka zagraniczna Turcji w latach 2007-2009: kontynuacja czy zmiana?, „Polski
Przegląd Dyplomatyczny” 2009, nr 2, s. 48.
3
I. N. Grigoriadis, The Davutoğlu Doctrine and Turkish Foreign Policy, „Working Paper” 2010, nr 8,
s. 4-6.
2
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rekomendowanych przez Sojusz Północnoatlantycki. Stabilność i bezpieczeństwo
militarne Azerbejdżanu leżało bowiem w tureckim interesie. Bezpieczeństwo
energetyczne Turcji i jej pozycja kraju tranzytowego jest ściśle powiązana ze
stabilnością Azerbejdżanu4. Wzajemna współpraca rozwijała się prężnie również w
późniejszym okresie. Do września 2007 r. eksport turecki do Azerbejdżanu wzrósł o
45 procent (w porównaniu do 2006 r.). Wzrosła również liczba tureckich turystów
odwiedzających Azerbejdżan, w 2002 r. było ich ponad 52 tysięcy, a w 2005 r. już
ponad 70 tysięcy. Rozwijała się także współpraca wojskowo-techniczna, kulturalna
i edukacyjna5.
Do ochłodzenia wzajemnych stosunków doszło w 2008 r. Związane to było z
wysuniętą przez premiera Turcji Recepa Tayyipa Erdoǧana propozycją Kaukaskiej
Platformy Stabilności i Współpracy6. Projekt ten zakładał współpracę Turcji i Rosji
z państwami regionu na rzecz uregulowania konfliktów. Co ważne, pomijał on
udział państw Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Inicjatywa ta miała być
forum współpracy w zakresie gospodarki, energetyki oraz bezpieczeństwa. Turcja
liczyła m.in. na to, że Kaukaska Platforma Stabilności i Współpracy pomoże jej w
normalizacji stosunków z Armenią. Niestety turecki projekt wpłynął na pogorszenie
relacji z Azerbejdżanem, który poczuł się zagrożony ociepleniem w relacjach
turecko-ormiańskich7. Było to wyraźnie widać w 2009 r. Napięcia we wzajemnych
relacjach przełożyły się również na spowolnienie realizacji wspólnych projektów
energetycznych. Najbardziej skorzystała na tym Rosja, która umiejętnie
wykorzystała prorosyjskie nastroje w polityce Azerbejdżanu rozczarowanego
postawą Turcji. Trzeba podkreślić, że Rosji nie zależało na rozwiązaniu konfliktów
na Kaukazie. Wręcz przeciwnie w interesie Moskwy było zachowanie status quo w
regionie wraz z wszystkimi konfliktami, sporami i napięciami8.
Trzeba podkreślić, że pomimo chwilowych napięć w stosunkach tureckoazerskich relacje między tymi państwami pozostają bliskie. Dobre stosunki mają
istotne znaczenie dla każdej ze stron. Kluczowe przy tym są przede wszystkim
wspólne działania w obszarze polityki energetycznej. Warto wspomnieć, że w 2011
r. Turcja i Azerbejdżan zdecydowały się, że zbudują wspólnie Gazociąg
Transanatolijski (TANAP). Gazociągiem tym przesyłany ma być gaz z azerskich
złóż Szach Deniz II, przez Gruzję do Turcji. Realizacja tego projektu będzie
oznaczać uniezależnienie się Turcji i Azerbejdżanu od projektów, które miały być
realizowane pod patronatem UE, między innymi w ramach Nabucco. Realizacja
turecko-azerskiego porozumienia służyć będzie również Unii Europejskiej,
ponieważ dzięki realizacji TANAP możliwa będzie dywersyfikacja źródeł i szlaków
dostaw gazu na rynek europejski9. Ważnym obszarem współpracy pomiędzy Turcją
J. Rohoziński, Azerbejdżan i Turcja: blaski i cienie braterstwa, [w:] Raport Ośrodka Studiów
Wschodnich im. Marka Karpia, Turcja po rozpoczęciu negocjacji z Unią Europejską- relacje
zagraniczne i sytuacja wewnętrzna, Warszawa 2008, cz. 2, s. 8-16.
5
A. Szymański, Polityka zagraniczna Turcji w latach…, op. cit., s. 59-60.
6
Patrz szerzej: E. Fotiou, Caucasus Stability and Cooperation Platform”: What is at Stake for
Regional Cooperation?, „ICBSS Policy Brief” 2009, nr 16, s. 1-22.
7
K. Zasztowt, Relacje Turcji z Kaukazem Południowym...., op. cit., s. 176.
8
K. Chodkowski, Rosja wobec Kaukazu Południowego, Częstochowa 2013, s. 16.
9
J. Wódka, Polityka zagraniczna „nowej” Turcji. Implikacje dla partnerstwa transatlantyckiego,
4
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i Azerbejdżanem jest również wymiana handlowa. W 2012 r. Turcja była drugim
partnerem Azerbejdżanu w zakresie importu (patrz tabelka nr 1).
Tabela nr 1. Główni partnerzy handlowi Azerbejdżanu w 2012 r.
GŁÓWNI PARTNERZY HANDLOWI AZERBEJDŻANU W 2012 R.
l.p

partnerzy
(import)

mln
euro

udział
w%

l.p

partnerzy
(export)

1.

UE

2,732

29,2

1.

UE

2.

Turcja

1,740

18,6

2.

3.

Rosja

1,342

14,4

4.

Chiny

729

5.

USA

479

mln
euro

udział
w%

10,852

54,1

Indie

1,351

6,7

3.

Indonezja

1,328

6,6

7,8

4.

Izrael

1,030

5,1

5,1

5.

USA

802

4,0

Źródło: Azerbaijan
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113347.pdf, 7 XI
2013 (dostęp 16 I 2014).
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wspólne działania w obszarze polityki energetycznej. Warto wspomnieć, że w 2011
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realizowane pod patronatem UE, między innymi w ramach Nabucco. Realizacja
turecko-azerskiego porozumienia służyć będzie również Unii Europejskiej,
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Warszawa 2013, s. 75-76.
10
J. Wódka, Polityka zagraniczna „nowej” Turcji. Implikacje dla partnerstwa transatlantyckiego,
Warszawa 2013, s. 75-76.
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Stosunki Turcji z Gruzją
Drugim państwem południowokaukaskim, które utrzymywało w latach
dziewięćdziesiątych XX wieku przyjazne stosunki z Turcją, była Gruzja. Inaczej
niż w przypadku Azerbejdżanu, rozwój turecko-gruzińskich stosunków
dwustronnych nie był uwarunkowany kulturową i etniczną bliskością. Co więcej,
rozwój wzajemnych relacji dokonał się wbrew dziedzictwu konfliktów
chrześcijańskiej Gruzji oraz muzułmańskiej Turcji Seldżuków i Osmanów11. Turcja
i Gruzja są sąsiadami od końca XI wieku, a historia ich wzajemnych stosunków
pełna jest konfliktów zbrojnych, w których z reguły Turcy byli agresorami. W ciągu
pierwszych lat niepodległości Gruzji, turecka polityka wobec tego państwa była
mało aktywna. Turcja nie zdobyła znaczącego wpływu na sytuację w Gruzji, a
możliwości tureckiego oddziaływania były niewielkie. Polityka turecka
koncentrowała się przede wszystkim na uniemożliwieniu Rosji zdominowania
sytuacji na Kaukazie. Gruzja opowiadała się wówczas za wzrostem aktywności
polityki tureckiej, aby mogła ona stać się przeciwwagą dla wpływów rosyjskich. Od
połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku Gruzja zaczęła nabierać dla Turcji
nowego znaczenia ze względu na projekty dostawy surowców energetycznych z
Azerbejdżanu. Najkrótsza droga transportu tych surowców prowadziła przez
Armenię. Jednak z powodu konfliktów w Górskim Karabachu oraz napiętych relacji
turecko-ormiańskich, Gruzja stała się kluczowym krajem tranzytowym. Ankara
wspierała integrację Gruzji z organizacjami międzynarodowymi, takimi jak ONZ,
Rada Europy czy OBWE. Od połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku Turcja
wspierała również współpracę Gruzji z NATO w ramach Partnerstwa dla Pokoju.
Ważnym wydarzeniem w stosunkach turecko-gruzińskich była wizyta tureckiego
premiera Mesuta Yilmaza w Tbilisi w marcu 1998 r. Obie strony zadeklarowały
wówczas chęć wzmożonej współpracy. W styczniu 2000 r. Ankara i Tbilisi ogłosiły
wspólną inicjatywę Pakt Stabilizacyjny dla Kaukazu Południowego. Projekt miał
zwiększyć stabilność w regionie, m.in. poprzez większe zaangażowanie Turcji w
sprawy Kaukazu Południowego12.
Pewne ochłodzenie w stosunkach turecko-gruzińskich nastąpiło w 2003 r. po
tzw. rewolucji róż, która doprowadziła do zmiany władzy w Gruzji. Jednoznacznie
proamerykańska polityka nowego gruzińskiego rządu obudziła w Turcji pewne
obawy związane ze zbytnią ingerencją USA w regionie Kaukazu. Do pogorszenia
relacji Turcji z Gruzją przyczyniło się również zbliżenie turecko-rosyjskie.
Okresowe napięcia na linii Ankara-Tbilisi były spowodowane także gospodarczymi
kontaktami Turcji z Abchazją, która formalnie jest republiką autonomiczną
wchodzącą w skład Gruzji. W rzeczywistości jednak Abchazja znajduje się poza
kontrolą władz gruzińskich i dąży do pełnej niezależności. Turcja w oficjalnych
deklaracjach wspiera integralność terytorialną Gruzji. Jednakże po zbliżeniu w
turecko-rosyjskich stosunkach, Gruzja zaczęła obawiać się, że Turcja może

K. Zasztowt, Relacje Turcji z Kaukazem Południowym…, op. cit., s. 183.
W. Konończuk, Kaukaski sojusznik? Relacje turecko - gruzińskie, [w:] Raport Ośrodka Studiów
Wschodnich im. Marka Karpia, Turcja po rozpoczęciu negocjacji z Unią Europejską- relacje
zagraniczne i sytuacja wewnętrzna, Warszawa 2008, cz. 2, s. 32-34.
11
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zrewidować swoje dotychczasowe stanowisko. Rosja uznała niepodległość
Abchazji w sierpniu 2008 r13.
Gruzja jest dla Turcji ważnym partnerem przede wszystkim ze względu na jej
położenie na szlaku transportu surowców energetycznych z basenu Morza
Kaspijskiego. Rozpoczęcie realizacji strategicznie ważnych projektów
transportowych przebiegających przez terytorium Gruzji spowodowało, że
priorytetowym celem polityki Turcji wobec tego państwa stało się wspieranie jego
stabilności.
Tabela nr 2. Główni partnerzy handlowi Gruzji w 2012 r.
GŁÓWNI PARTNERZY HANDLOWI GRUZJI W 2012 R.
l.p

partnerzy
(import)

mln
euro

udział
w%

l.p

partnerzy
(export)

mln
euro

udział
w%

1.

UE

2,223

29,0

1.

UE

513

26,5

2.

Turcja

1,073

14,0

2.

Azerbejdżan

252

13,1

3.

Chiny

634

8,3

3.

USA

169

8,7

4.

Rosja

573

7,5

4.

Turcja

128

6,6

5.

Ukraina

573

7,5

5.

Kazachstan

127

6,6

Źródło: Georgia.
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113383.pdf, 7 XI
2013 (dostęp 16 I 2014).
Rosnące znaczenie w stosunkach turecko-gruzińskich ma także wymiana
gospodarcza. W ostatnim czasie Turcja stała się dla Gruzji jednym z
najważniejszych partnerów handlowych. W 2012 r. Turcja była dla Gruzji drugim
partnerem w imporcie oraz czwartym partnerem eksportowym (patrz tabelka nr 2).
Stosunki z Armenią
W przypadku Armenii to spuścizna historyczna stanowi jeden z głównych
problemów utrudniających poprawę relacji turecko-armeńskich. Państwo Ormian
zostało w połowie XI wieku podbite przez Bizancjum, a następnie znalazło się pod
panowaniem Turków seldżuckich. W XVI wieku zdecydowana większość
terytoriów zamieszkanych przez Ormian została włączona do Imperium
Osmańskiego. Do końca XIX wieku ludność ormiańska cieszyła się autonomią
religijną i kulturalną. Stosunki turecko-ormiańskie uległy pogorszeniu w latach
dziewięćdziesiątych XIX wieku, kiedy wzrosło znaczenie ruchów
nacjonalistycznych. Jednak najtragiczniejszym okresem w historii wzajemnych
relacji był okres I wojny światowej. W 1915 r. we wschodniej Anatolii doszło do
13

Ibidem, s. 31-32.
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masowych pogromów Ormian. Władze tureckie do tej pory zaprzeczają, że doszło
wówczas do ludobójstwa. Większość historyków i ekspertów ds. ludobójstwa jest
zgodna, że deportacje i masakry Ormian spełniają definicję ludobójstwa.
Przeciwnego zdania jest wielu specjalistów ds. historii Imperium Osmańskiego.
W tureckich podręcznikach szkolnych przeczytamy, że w trakcie I wojny światowej
wybuchła wielka rebelia Ormian, współpracujących z Rosją. Podczas wojny miało
zginąć 300 tys. Ormian (blisko 1/4 populacji). Główną przyczyną śmierci miały być
choroby, głód i wyczerpanie. Według ormiańskich podręczników historycznych
w wyniku ludobójstwa życie straciło 1,5 mln. Ormian (około 3/4 populacji).
Natomiast umiarkowani historycy ormiańscy (np. Ronald G. Suny) oraz historycy
tureccy uważający deportacje Ormian za ludobójstwo (np. Taner Akçam, Halil
Berktay) podają inne dane. Są oni zgodni, że podczas wojny zginęło ponad 800 tys.
osmańskich Ormian (blisko połowa populacji). Według powszechnie przyjętych
szacunków zginęło od 800 tys. do 1,5 mln Ormian. Faktem jest, że liczna grupa
osmańskich Ormian włączyła się do walki przeciwko Imperium. Jednak, wbrew
oficjalnej tureckiej tezie, ormiańska aktywność zbrojna nie miała charakteru
masowego powstania. Reakcja władz była za to bardzo represyjna. Deportacje
opierały się na zasadzie odpowiedzialności zbiorowej i objęły także tereny na
których nie toczyły się walki zbrojne14. W tym kontekście warto dodać, że
ówczesna Europa niejako usankcjonowała zbrodnię dokonaną na Ormianach.
W Traktacie Lozańskim, podpisanym w 1923 r., nie znalazła się nawet najmniejsza
wzmianka o Ormianach. Wpływ na to miały bieżące interesy państw zachodnich.
Państwa europejskie potrzebowały wówczas zjednać sobie nowo powstałe państwo
tureckie, aby móc skutecznie przeciwstawić się rosnącemu w siłę Związkowi
Radzieckiemu. Zresztą w okresie zimnej wojny, Turcja jako sojusznik Zachodu
stała się jeszcze istotniejszym partnerem15.
Do połowy lat sześćdziesiątych XX wieku problem ludobójstwa Ormian był
właściwie nieobecny w tureckim dyskursie publicznym. Dopiero tureckie starania
związane z integracją europejską doprowadziły do pojawienia się tego tematu w
debacie publicznej. W ostatnich kilku latach o problemie tym zaczęto mówić coraz
głośniej. Zostało opublikowanych kilkanaście książek i kilkadziesiąt artykułów
przedstawiających inny niż oficjalny punkt widzenia. To częściowe złagodzenie
twardego stanowiska rządu tureckiego nie zapowiada jednak możliwości uznania
zbrodni dokonanej na Ormianach mianem ludobójstwa. W Turcji istnieją silne
obawy, że przyznanie się do zbrodni będzie skutkowało przedstawieniem przez
Armenię żądań terytorialnych. Wprawdzie strona armeńska wielokrotnie
podkreślała, że nie ma roszczeń terytorialnych względem Turcji. Turcy nie wierzą
jednak w te zapewnienia16. Kwestia uznania przez Turcję zbrodni dokonanej na
A. Balcer, Bieg z przeszkodami - najważniejsze wyzwania polityczne i społeczne na drodze Turcji do
Unii Europejskiej, [w:] Raport Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Turcja po
rozpoczęciu negocjacji z Unią Europejską- relacje zagraniczne i sytuacja wewnętrzna, Warszawa
2006, cz. 1, s. 39 - 40.
15
C. Schmidt- Häuer, Pierwszy Holocaust, „Die Zeit” 24.05.2005 (przedruk w „Forum” nr 16, s. 51).
16
W. Konończuk, Bagaż historii - relacje turecko - armeńskie, [w:] Raport Ośrodka Studiów
Wschodnich im. Marka Karpia, Turcja po rozpoczęciu negocjacji z Unią Europejską-relacje
zagraniczne i sytuacja wewnętrzna, Warszawa 2008, cz. 2, s. 20-24.
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Ormianach mianem ludobójstwa pozostaje istotnym problemem w tureckoormiańskich stosunkach, zresztą nie jedynym.
Turcja była jednym z pierwszych krajów, które uznały ogłoszoną w 1991 r.
niepodległość Armenii, ale relacje między Turcją i Armenią skomplikowały się
dość szybko. Było to związane z wspomnianym wcześniej ormiańsko-azerskim
konfliktem o Górski Karabach. Sytuacja nie uległa zmianie nawet po podpisanym w
maju 1994 r. zawieszeniu broni. Na usztywnienie i bezkompromisowość polityki
Turcji wobec Armenii znaczny wpływ miały plany transportu surowców
energetycznych z Azerbejdżanu. Władze w Baku oczekiwały od Turcji, że będzie
popierać ich linię polityczną wobec Armenii17. Warto zwrócić uwagę, że
zamknięcie przez Turcję granicy z Armenią i wprowadzona wobec niej blokada
gospodarcza w znaczny sposób przyczyniła się do prorosyjskiej polityki Armenii.
Do zbliżenia w relacjach turecko-armeńskich doszło dopiero pod koniec
pierwszej dekady XXI wieku. Rozmowy toczyły się jeszcze przed latem 2008 r., ale
dopiero po konflikcie w Gruzji zbliżenie Turcji i Armenii zostało medialnie
nagłośnione. W procesie tym wymiar symboliczny miała wizyta prezydenta Turcji
Abdullaha Güla w Armenii 6 września 2008 r. W kwietniu 2009 r. obie strony
poinformowały, że z udziałem szwajcarskich mediatorów wypracowana została
„mapa drogowa” określająca zasady normalizacji stosunków turecko-ormiańskich.
Pod koniec września negocjacje dobiegły końca, a 10 października 2009 r.
ministrowie spraw zagranicznych Turcji i Armenii podpisali w Zurychu protokoły o
ustanowieniu i rozwoju stosunków dyplomatycznych. Trzeba jednak podkreślić, że
protokoły te nigdy nie zostały ratyfikowane. Zresztą premier Turcji jeszcze w
czasie trwania procesu zbliżenia wielokrotnie podkreślał, że granica tureckoarmeńska zostanie otwarta dopiero po wycofaniu sił ormiańskich z całego
okupowanego terytorium Azerbejdżanu. Z jednej strony mieliśmy więc dążenie do
pojednania z Armenią, z drugiej podkreślenie bezkompromisowej solidarności z
Azerbejdżanem. Niejednoznaczna polityka Turcji wobec Armenii była
uwarunkowana wieloma czynnikami. Armenia ma dla Turcji znaczenie bardziej
symboliczne niż gospodarcze czy geopolityczne. Normalizacja stosunków mogłaby
przynieść Turcji korzyści ekonomiczne w postaci ożywienia gospodarczego
sąsiadujących z Armenią rejonów Turcji. Jednak ich znaczenie byłoby niewielkie.
Regulując stosunki z Armenią rząd turecki liczyłby przede wszystkim na poprawę
wizerunku Turcji w UE oraz wzrost bezpieczeństwa i stabilności w regionie
Kaukazu. Faktem jest, że ocieplenie w stosunkach z Armenią wpłynęłoby na
poprawę międzynarodowego wizerunku Turcji. Jednak do polityki kompromisów
wobec Armenii trudno byłoby przekonać turecką opinię publiczną. Poza tym takie
zbliżenie miałoby niekorzystny wpływ na rozwój turecko-azerskiej współpracy
energetycznej18. Turcja chciałaby żeby proces normalizacji stosunków z Armenią
postępował jednocześnie z uregulowaniem konfliktu ormiańsko-azerskiego. Jest to
jednak trudne do zrealizowania. Poza tym Armenia wyraźnie umacnia stosunki z
Rosją, co z pewnością jeszcze bardziej utrudni rozwiązanie istniejących sporów. Na
początku września 2013 r. pod Moskwą doszło do spotkania prezydentów Rosji i
17
18

Ibidem, s. 21-22.
K. Zasztowt, Relacje Turcji z Kaukazem Południowym…, op. cit., s. 192-196.
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Armenii. Przyjęli oni oświadczenie, według którego Armenia podjęła decyzję o
wstąpieniu do Unii Celnej Rosji, Białorusi i Kazachstanu oraz zadeklarowała chęć
tworzenia Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej19.
Perspektywy rozwiązania istniejących konfliktów
Najpoważniejszymi problemami w stosunkach Turcji z państwami
Południowego Kaukazu pozostają: konflikt o Górski Karabach, nieuregulowane
stosunki turecko-armeńskie oraz sprawa Abchazji i jej wpływ na turecko-gruzińskie
relacje.
Konflikt azersko-ormiański o Górski Karabach miał swój początek w pierwszej
połowie XX wieku. W 1920 r. Kreml zdecydował, że zaludniony w większości
przez Ormian obszar Górskiego Karabachu zostanie włączony do radzieckiego
Azerbejdżanu. Przez wiele lat niezadowolenie Ormian było skutecznie tłumione.
Konflikt przybrał na sile w 1988 r., a po uzyskaniu przez Armenię i Azerbejdżan
niepodległości w 1991 r. przerodził się w otwartą wojnę. W maju 1994 r.,
podpisano obowiązujące do dziś zawieszenie broni. Proces pokojowy toczy się w
ramach mediacji w tzw. Grupie Mińskiej Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy
w Europie (OBWE), w której oprócz stron konfliktu udział biorą także Rosja,
Francja i Stany Zjednoczone. Niestety w dalszym ciągu nie ma perspektyw
szybkiego rozwiązania konfliktu. Cyklicznie dochodzi również do zaognienia
napięcia między Armenią i Azerbejdżanem. Warto dodać, że oddziały ormiańskie
zajmują nie tylko obszar Górskiego Karabachu, ale również kilka przyległych do
niego prowincji azerskich20. Bardzo prawdopodobne, że w najbliższej przyszłości
dojdzie do ponownego odmrożenia konfliktu. W społeczeństwach skłóconych stron
nasilają się wrogie nastroje, które są po części podsycane wojowniczą i agresywną
retoryką polityków obu państw. Poza tym, Azerbejdżan korzystając z wpływów ze
sprzedaży ropy naftowej modernizuje i dozbraja armię. Może to w przyszłości
wpłynąć na decyzję o próbie przejęcia okupowanych przez Armenię terenów. Na
utrzymującym się w regionie konflikcie najwięcej zyskuje Rosja, która dzięki
wsparciu udzielonemu Armenii osiągnęła status protektora jej państwowości. Spór
o Górski Karabach jest dla Rosji jednym z kluczowych narzędzi wpływu na
sytuację na całym południowym Kaukazie21. Turcja chciałaby szybkiego
rozwiązania istniejącego konfliktu, jednak przede wszystkim jest ona
zainteresowana bezpieczeństwem i stabilizacją w regionie. Trzeba pamiętać, że
każda próba uregulowania azersko-ormiańskiego sporu niesie ze sobą
niebezpieczeństwo kolejnej destabilizacji w regionie. Z tego względu państwo
tureckie wacha się pomiędzy działaniami mającymi na celu rozwiązanie konfliktu a
zachowaniem status quo. Można więc powiedzieć, że do zamrożenia konfliktu po

S. Ananicz, Armenia odwraca się od UE, 4.09.2013, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/tydzienna-wschodzie/2013-09-04/armenia-odwraca-sie-od-ue, 30.09.2013.
20
K. Chodkowski, Rosja wobec Kaukazu…, op. cit., s. 11.
21
W. Bartuzi, K. Pełczyńska-Nałęcz, K. Strachota, Abchazja, Osetia Południowa, Górski Karabach:
rozmrożone konflikty pomiędzy Rosją a Zachodem, „Raport Specjalny Ośrodka Studiów Wschodnich
im. Marka Karpia” 2008, s. 6-7.
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części przyczyniły się również interesy energetyczne Turcji i jej polityka
bezpieczeństwa22.
Azersko-ormiański konflikt o Górski Karabach jest również nierozerwalnie
związany z kwestią uregulowania stosunków turecko-ormiańskich. Wszystkie
pojednawcze gesty Turcji kierowane w stronę Armenii budzą niezadowolenie i
pretensje Azerbejdżanu. Dotyczy to zarówno prób rozwiązania sporu o Górski
Karabach, jak i tureckich wysiłków na rzecz uregulowania stosunków
dwustronnych z Armenią. Nawet turecko-ormiańskie inicjatywy związane z
uregulowaniem zaszłości historycznych w sprawie masakry Ormian w czasie I
wojny światowej wywołują niezadowolenie w Azerbejdżanie. Można stwierdzić, że
Azerbejdżan nieprzychylnie spogląda na każde ewentualne ocieplenie na linii
Ankara-Erywań. W związku z powyższym raczej nie możemy spodziewać się
szybkiego uregulowania stosunków Turcji z Armenią. Nie pozwoli na to postawa
Azerbejdżanu oraz interesy energetyczne Turcji. Turecka polityka wobec Armenii
stała się niejako zakładnikiem relacji z Azerbejdżanem23. W przyszłości większy
wpływ na stosunki turecko-ormiańskie może mieć Unia Europejska, która od wielu
lat zabiega o otwarcie granicy i normalizację stosunków dwustronnych między
skłóconymi stronami. Państwa europejskie i Stany Zjednoczone starają się również
przekonać Turcję do uznania zbrodni ludobójstwa dokonanej na Ormianach.
Oficjalne przyznanie się Turcji do tej zbrodni z pewnością doprowadziłoby do
ocieplenia wzajemnych relacji. Pod warunkiem jednak, że Armenia wywiązałaby
się z zapewnień dotyczących braku roszczeń terytorialnych wobec Turcji. Z
pewnością taki scenariusz wydarzeń byłby pożądany. Wydaje się jednak, że w
kwestii ostatecznej normalizacji turecko-ormiańskich stosunków kluczowe
znaczenia będzie miała postawa Azerbejdżanu i perspektywy rozwiązania sporów
między Azerbejdżanem i Armenią.
Z perspektywy Turcji ważnym problemem na Kaukazie Południowym jest także
konflikt w Abchazji i Osetii Południowej. Oba regiony stanowiły obszary
autonomiczne w ramach Gruzińskiej SRR. Po rozpadzie ZSRR rozpoczęły one
zbrojne działania w celu odłączenia się od Gruzji. W stosunkach tureckogruzińskich najbardziej drażliwą kwestią są relacje Turcji z Abchazją. W 1992 r.
Abchazja jednostronnie ogłosiła oddzielenie się od Gruzji. Od tego czasu jest ona
właściwie poza kontrolą władz gruzińskich i znajduje się w strefie wpływów Rosji.
Oficjalnie Turcja popiera integralność terytorialną Gruzji. Trzeba podkreślić, że
państwo tureckie zawsze przywiązywało dużą wagę do zasady niezmienności
granic, głównie ze względu na własne problemy z separatyzmem kurdyjskim.
Gruzję niepokoją jednak bliskie więzi handlowe między Turcją i Abchazją oraz
tureckie inwestycje w gospodarkę abchaską. Gruzińskie obawy wzmacniały się
zwłaszcza w okresach intensywniejszej współpracy między Turcją i Rosją. Władze
gruzińskie obawiały się, że nad Abchazją powstanie swoiste kondominium tureckorosyjskie. Nie trudno zrozumieć gruziński punkt widzenia. Faktem jest również, że
B. G. Punsmann, Turkey’s Interest and Strategies in the South Caucasus, „Senior Foreign Policy
Analyst” 2012, nr 26, s. 3-7.
23
E. E. Güzeldere, Turkish Foreign Policy: From „Surrounded by Enemies” to „Zero Problems”,
„CAP Policy Analysis” 2009, nr 1, s. 16-17.
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Turcji bardziej zależy na stabilności Gruzji niż na integralności terytorialnej
gruzińskiego państwa. Trzeba jednak odnotować, że współpraca Turcji z Abchazją
ma wymiar pragmatyczny, obie strony czerpią ze współpracy wymierne korzyści.
Poza tym nie można zapomnieć, że Gruzja jest dla Turcji kluczowym pośrednikiem
przesyłu ropy i gazu z Azerbejdżanu. Powszechnie wiadomo, że kwestie
energetyczne mają dla Turcji charakter priorytetowy. W związku z tym jest mało
prawdopodobne aby Turcja w jakikolwiek sposób ryzykowała przyszłość tej
współpracy.
Zakończenie
Turcja chciałaby umacniać swoje wpływy w regionie Południowego Kaukazu, a
w przyszłości może nawet odgrywać rolę regionalnego mocarstwa. W związku z
tym, niechętnie reaguje zarówno na czynniki destabilizujące sytuację w regionie,
jak i na politycznych konkurentów. Problematyczne z punktu widzenia Turcji są
rosnące wpływy Rosji na Kaukazie Południowym. Chociaż w wielu kwestiach
państwa te współpracowały. Trzeba podkreślić, że relacje turecko-rosyjskie cechuje
pewna cykliczność. W zależności od konkretnych uwarunkowań i sytuacji państwa
te albo konkurują ze sobą albo zawiązują polityczne sojusze. Nie możemy jednak
mówić o wspólnych strategicznych i długofalowych interesach ponieważ Rosja i
Turcja rywalizują o wpływy na Kaukazie. Sojusze i zbliżenia między tymi
państwami mają charakter taktyczny i wynikają z bieżących uwarunkowań i
konkretnych potrzeb.
Podsumowując rozważania o tureckiej polityce wobec państw Kaukazu trzeba
zauważyć, że Turcja musi podejść do tych problemów w sposób kompleksowy.
Podstawową sprawą pozostaje zdefiniowanie przez Turcję konkretnych i
niewykluczających się priorytetów polityki kaukaskiej. Wydaje się, że
najrozsądniejszym rozwiązaniem byłoby kontynuowanie polityczno-gospodarczego
partnerstwa z Azerbejdżanem i Gruzją. Bowiem ta właśnie współpraca przynosi
Turcji najbardziej wymierne korzyści. Uregulowanie stosunków Turcji z Armenią
jest sprawą ważną, ale nie powinno to przysłaniać priorytetów tureckiej polityki,
zwłaszcza w kwestiach energetycznych. Turcja nie powinna również zapominać, że
podmiotami zainteresowanym regionem Południowego Kaukazu jest również Unia
Europejska, Stany Zjednoczone, NATO i Rosja. Jeśli chodzi o istniejące w regionie
konflikty to niestety nie wydaje się aby doczekały się one szybkiego i
konstruktywnego rozwiązania. Jest to utrudnione ze względu na ich złożoność.
Poza tym, jak zostało wykazane wiele konfliktów jest ze sobą nierozerwalnie
powiązanych. Co również utrudnia znalezienie satysfakcjonujących wszystkie
strony kompromisów. Nie wspominając już o tym, że niektórym podmiotom w
regionie zależy na utrzymaniu i podsycaniu istniejących sporów i nieporozumień.
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SUMMARY
Turkey’s Relations with Southern Caucasus Countries. Prospects for
Resolution of Existing Conflicts
The disintegration of the Soviet Union in 1991, has opened for Turkey new
opportunities for cooperation with the Southern Caucasus countries, namely
Georgia, Armenia and Azerbaijan. Unfortunately, the area is not free of conflicts.
From the Turkish point of view conflict over Nagorno-Karabakh between Armenia
and Azerbaijan is the most problematic. It is one of the elements that makes it
impossible to regulate the Turkish relations with Armenia. Then in Turkey's
relations with Georgia a main problem is Abkhazia, which formally belongs to
Georgia. The Southern Caucasus area is particularly significant for Turkey due to
energy security. The destabilization of this situation could seriously undermine
Turkey’s security in the region and deprive Turkey of the position of a transit
country for energy resources. Russia's interest in this area is another matter which
complicate situation in the region, especially that Russia is not very dependent on
resolving existing disputes in the region.
Key words: Turkey, Southern Caucasus, international conflicts.
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UWARUNKOWANIA GEOPOLITYCZNE PAŃSTW
NIEUZNAWANYCH – CASUS TURECKIEJ REPUBLIKI
CYPRU PÓŁNOCNEGO

Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest analiza uwarunkowań geopolitycznych specyficznego
rodzaju jednostek geopolitycznych, jakim są tzw. państwa nieuznawane (zwane też
quasi-państwami). W literaturze mianem tym określa się jednostki geopolityczne,
które same uważają się za państwo, podczas gdy inne państwa odmawiają uznania
ich statusu. Analiza została przeprowadzona w oparciu o casus Cypru Północnego terytorium, które w praktyce funkcjonuje nieprzerwanie od ponad 30 lat. Ocenie
poddano potencjał demograficzny, ekonomiczny i militarny jednostki, konfrontując
go zarazem z potencjałem państwa macierzystego tj. Republiki Cypryjskiej.
Szczególną uwagę poświęcono również stosunkom quasi-państwa z Turcją
odgrywającą rolę swego rodzaju protektora.
Słowa kluczowe: państwa niezuznawane, geopolityka, Turecka Republika Cypru
Północnego, Cypr Północny.
Wstęp
Jednostki określane mianem państw nieuznawanych rzadko stają się
przedmiotem zainteresowania geopolityki. Koncentruje się ona bowiem z reguły na
wielkich graczach międzynarodowych i długookresowej perspektywie czasowej,
podczas gdy okres istnienia takich organizmów jest stosunkowo krótki, a potencjał i
znaczenie na arenie międzynarodowej niewielkie. Nie może zatem dziwić, że
państwa nieuznawane – jeżeli w ogóle stanowią obiekt refleksji geopolitycznej – to
nie jako samodzielne podmioty, lecz jako element gry potęg. Rozumienie
geopolityki jako „połączenia czynników geograficznych i politycznych
decydujących o stanie państwa lub regionu”1 pozwala jednak poddać tego rodzaju
jednostki „samodzielnej” analizie, co – ze względu na specyfikę przedmiotu badań
– może stanowić niewątpliwe wyzwanie intelektualne.

Definicja przedstawiona przez Z. Brzezińskiego – por. Z. Lach, J. Skrzyp, Geopolityka i
geostrategia, Warszawa 2007, s. 12.
1
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Państwa nieuznawane – zagadnienia terminologiczne
Nie ulega wątpliwości, że tzw. państwa nieuznawane2 stanowią szczególną
formę jednostek geopolitycznych. Ich specyfika – zauważalna już w samym
terminie – wiąże się z brakiem formalnego uznania ich państwowości przez inne
państwa, mimo posiadania trzech elementów państwowości tj. terytorium, ludności
i władzy. Jakkolwiek w literaturze przedmiotu nie brak głosów, iż uznanie nie jest
koniecznym warunkiem istnienia państwa, to w praktyce legitymizuje podmiot jako
równoprawnego uczestnika stosunków międzynarodowych. Nie ulega wątpliwości,
że brak takiego aktu niekorzystnie wpływa na status prawnomiędzynarodowy
jednostki, znacznie ograniczając jej możliwości działania na arenie
międzynarodowej, zarówno ono w wymiarze politycznym czy militarnym, jak i
ekonomicznym.
Niezależnie od terminu stosowanego na określenie tego rodzaju jednostek
geopolitycznych, brak uznania międzynarodowego pozostaje kluczowym
elementem większości definicji i najważniejszą własnością quasi-państwa. W jednej
z najprostszych definicji mianem tym określono każdą jednostkę geopolityczną,
która uważa się za państwo, podczas gdy inne państwa (lub znacząca ich
większość) takiego uznania odmawiają3. Tak szerokie rozumienie może budzić
pewne wątpliwości, ponieważ pozwala zaliczyć do tego grona również twory
marketingowe czy propagandowe jak np. Seborga, Sealand czy Christiania, a nawet
struktury przestępcze. Ponadto, w praktyce podejście takie stawia na równi
jednostki takie jak Kosowo – oficjalnie uznane przez ponad 100 państw – i
Naddniestrze, które dotąd nie zostało uznane przez nikogo.
Bardziej adekwatna wydaje się zatem definicja sformułowana przez M.
Kosienkowskiego – autora pracy poświęconej jednemu z takich bytów
(Naddniestrzańskiej Republice Mołdawskiej)4. Używając pojęcia quasi-państwa,
określił on tym mianem jednostki geopolityczne charakteryzujące się jednocześnie
trzema cechami5:
M. Sobczyński w swojej klasycznej pracy poświęconej problematyce państw i terytoriów posługuje
się zbliżonym pojęciem „państw nieuznanych” – M. Sobczyński, Państwa i terytoria zależne. Ujęcie
geograficzno-polityczne, Toruń 2006, s. 219. Oprócz tego w literaturze przedmiotu spotkać można
również takie terminy jak: quasi-państwo, pseudopaństwo, parapaństwo, państwo de facto, państwo de
facto niepodległe, państwo samozwańcze, jednostka podobna do państwa (statelike entity). Niektóre z
tych pojęć wykorzystywane są zresztą niekiedy w zupełnie innym znaczeniu, czego przykładem jest
quasi-państwo traktowane przez R. Jacksona jako synonim terminu „państwo upadłe”. Szerzej na
temat terminologii – M. Kosienkowski, Quasi-państwo w stosunkach międzynarodowych, „Stosunki
międzynarodowe - International Relations”, nr 3-4 (t. 38), 2008, s. 151. W dalszej części artykułu
pojęcia te będą stosowane zamiennie.
3
Tamże, s. 220. Bardziej rozbudowane definicje – również wyraźnie kładące nacisk na czynnik braku
uznania międzynarodowego – przedstawili operujący pojęciem pseudopaństwa V. Kolossov i J.
McLouglin oraz posługujący się terminem „państwa w państwie” I. Spears – szerzej M.
Kosienkowski, Quasi-państwo…, s. 152-153.
4
M. Kosienkowski, Naddniestrzańska Republika Mołdawska: determinanty przetrwania, Toruń 2010.
M. Kosienkowski jest również autorem artykułów poświęconych teoretycznym aspektom istnienia
państw nieuznawanych – tenże, Quasi-państwo w stosunkach międzynarodowych, „Stosunki
międzynarodowe – International Relations”, nr 3-4, 2008 oraz Pojęcie i determinanty stabilności
quasi-państwa, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, rok 6 (2008).
5
Szerzej M. Kosienkowski, Quasi-państwo…, op. cit., s. 154-156.
2
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⇒ suwerennością w wymiarze materialnym;
⇒ brakiem suwerenności w wymiarze formalnym;
⇒ faktycznym realizowaniem (przynajmniej w ograniczonym zakresie)
podstawowych funkcji państwa.
Suwerenność materialna oznacza faktyczne sprawowanie wyłącznej, pełnej i
samodzielnej władzy na swym terytorium przy zachowaniu faktycznej
niezależności od innych państw i podmiotów w stosunkach międzynarodowych.
Eliminuje to jednostki niekiedy klasyfikowane jako quasi-państwa, lecz które nie
sprawują efektywnej kontroli nad swoim terytorium. Brak suwerenności formalnej
oznacza natomiast, iż w świetle prawa międzynarodowego jednostka stanowi
integralną część jakiegoś państwa – czego jednak nie uznaje6. Trzecim elementem
jest wymóg realizowania podstawowych funkcji państwa, co rodzi pytanie o zakres
tego pojęcia. Abstrahując od ideologicznych dyskusji na temat skali zaangażowania
państwa w gospodarce i życiu społecznym, racjonalne wydaje się przyjęcie
założenia, że winno ono obejmować przynajmniej zapewnienie bezpieczeństwa
zewnętrznego i wewnętrznego kraju, sprawowanie wymiaru sprawiedliwości oraz
dbałość o kluczową infrastrukturę komunikacyjną.
Szerszy katalog wyznaczników państwowości jednostki przedstawia E. MazurCieślik. Analizując quasi-państwa na obszarze byłego ZSRS bierze ona pod uwagę
następujące czynniki:
− posiadanie zdolności traktatowej (ius tractatuum) w ograniczonym zakresie;
− posiadanie skutecznego aparatu władzy (rząd, parlament, sądownictwo, policja);
− samodzielność ekonomiczną;
− potrzebę i możliwość rozwijania edukacji i kultury narodowej;
− jednoznaczne poparcie większości ludności dla secesji;
− zapewnienie (przynajmniej częściowej) opieki socjalnej;
− skuteczną ochronę granic;
− istnienie między separatystyczną prowincją a centrum niedającego się
wyeliminować powodu secesji;
− przestrzeganie praw człowieka i zasad demokracji7.
Odrębną sprawą jest skala uznania międzynarodowego jednostki. W praktyce
możliwe są trzy warianty reakcji społeczności międzynarodowej na powstanie
nowego państwa8:
⇒ wszystkie państwa uznają nową jednostkę,
⇒ wszystkie państwa odmawiają jej uznania,
Konsekwencją warunku posiadania suwerenności materialnej i braku suwerenności formalnej jest
wyeliminowanie z grona państw nieuznanych Palestyny oraz Sahary Zachodniej. Podmioty te nie
sprawują efektywnej kontroli nad terytorium uważanym za własne, natomiast cieszą się więcej niż
jednostkowym uznaniem międzynarodowym. W takim rozumieniu pojęcie quasi-państw nie obejmuje
również terytoriów autonomicznych bądź wchodzących w skład państw federalnych (przyp. aut.).
7
Spośród czterech quasi-państw najwięcej cech świadczących o własnej państwowości autorka
przyznałaAbchazji iprz7najs Górskiemu Karabachowi. W mocno ograniczonym stopniu można
natomiast mówić o uzasadnieniu dla odrębnej państwowości Osetii Płd. i Naddniestrza. – E. MazurCieślik, Casus Tajwanu jako inspiracja metodyczna dla rozwiązania niektórych konfliktów
narodowościowych na terytorium byłego ZSRR, „Bezpieczeństwo Narodowe”, nr 25, 2013, s. 63.
8
M. Sobczyński, Państwa i terytoria…, op. cit., s. 220.
6
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⇒ część państw uznaje a część odmawia uznania.
O ile pierwsze dwie sytuacje są czytelne, o tyle ostatnia rodzi wątpliwości, jak
szeroka winna być skala uznania by status jednostki nie był kwestionowany. Warto
w tym miejscu zwrócić uwagę na tak skrajne przypadki jak Kosowo (które zyskało
uznanie ponad 100 państw) i Naddniestrze (nieuznane przez żadne państwo z
wyjątkiem dwóch jednostek o statusie analogicznym jak swój). Jednoznaczne
rozstrzygnięcie tego problemu wydaje się trudne, chociaż symbolicznym (co nie
znaczy, że wolnym od wad) wyznacznikiem może być członkostwo w Organizacji
Narodów Zjednoczonych lub strukturach międzynarodowych o przynajmniej
ponadregionalnym zasięgu.
Niezależnie od braku uznania jako swoistego atrybutu quasi-państw, warto
zwrócić uwagę na inne aspekty ich istnienia. Definicje sformułowane przez dwóch
badaczy problematyki (S. Pegg i P. Kostø) wskazują na konieczność efektywnego
funkcjonowania takich jednostek przez pewien okres9. Warunek taki eliminuje z
tego grona np. Republikę Krymu istniejącą zaledwie przez kilka dni od ogłoszenia
secesji z Ukrainy. S. Pegg zwraca również uwagę na konieczność istnienia
zorganizowanego przywództwa politycznego, które doszło do władzy przynajmniej
w pewnej mierze dzięki własnym możliwościom i cieszy się poparciem ludności. O
ile czynniki trwałości, organizacji i mobilizacji społecznej nie budzą większych
wątpliwości, o tyle dyskusyjne może być warunek teleologiczny przyznający miano
państwa de facto jedynie podmiotom, które dążą do uzyskania uznania
międzynarodowego10. W praktyce wydaje jednak, że celem takiej jednostki wcale
nie musi być uzyskanie uznania międzynarodowego, a może ona dążyć do
przyłączenia się do innego państwa, wzmocnienia swojej pozycji w państwie,
którego formalnie są częścią lub przejęcia wręcz w nim władzy, a nawet do
zachowania status quo11.
Bardzo istotnym zagadnieniem teoretycznym jest pytanie o konsekwencje
nieposiadania przez analizowane jednostki któregoś z trzech głównych atrybutów
państwowości (terytorium, ludności lub władzy). Wydaje się bowiem, że w
przypadku państw cieszących się uznaniem, utrata władzy bądź terytorium – o ile
ma charakter tymczasowy – nie powoduje utraty statusu państwowego12. Skoro
bowiem rząd emigracyjny lub władza niekontrolująca swojego terytorium nadal
cieszy się uznaniem na arenie międzynarodowej, nie ma większych wątpliwości co
do istnienia podmiotu. Inna sytuacja ma miejsce w przypadku państw
Autor pierwszej spójnej koncepcji państwa nieuznawanego Scott Pegg oraz Pal Kostø zawarli w
sformułowanych przez siebie definicjach wymóg co najmniej dwuletniego istnienia jednostki, by
można było ją uznać za państwo de facto – M. Kosienkowski, Quasi-państwo…, op. cit., s. 152 i 154.
10
M. Kosienkowski, Quasi-państwo…, op. cit., s. 151-154. Mimo, iż S. Pegg odszedł od wskazywania
dążenia do uznania jako warunku sine qua non określenia jednostki mianem państwa de facto,
niektórzy odwołujący się doń autorzy nadal zwracają uwagę na ten aspekt – por. J. van Essen, De
Facto Regimes in International Law, „Merkourios - International and European Security Law”,
Volume 28/Issue 74, 2012, s. 33.
11
Uwagę na możliwość formułowania przez jednostkę geopolityczną innych celów (co przecież jest
wyznacznikiem suwerenności) zwraca M. Kosienkowski, Quasi-państwo…, op. cit., s. 160.
12
W przypadku państw uznanych przyjmuje się, że dopuszczalny jest zarówno tymczasowy brak
terytorium (np. rządy emigracyjne państw okupowanych przez III Rzeszę podczas II wojny
światowej), jak i brak władzy (casus tzw. państw upadłych).
9
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samozwańczych, bowiem zastosowanie kryteriów odwołujących się do istnienia
zorganizowanej władzy, sprawowania kontroli nad własnym terytorium czy
poparcia ludności – wobec braku zewnętrznej legitymizacji – powoduje faktyczną
utratę składników decydujących o odrębności od państwa macierzystego.
Trudno natomiast zgodzić się poglądem wyrażonym przez M. Kosienkowskiego,
jakoby podporządkowanie władzy zewnętrznej stanowiło dla państwa
nieuznawanego stan dyskwalifikujący13. Analizując przypadki jednostek
geopolitycznych, w stosunku do których taki status nie budzi większych
wątpliwości (np. Naddniestrze, Abchazja, Osetia Płd., Górski Karabach, Cypr Płn.)
trudno bowiem uznać, że są one w pełni niezależne od państw „patronackich” (w
literaturze występuje również określenie „pobratymczych”). Przedmiotem dyskusji
może być zatem nie tyle samo istnienie zależności, co jej stopień14. Warto zarazem
zauważyć, że jednym z najczęściej deklarowanych powodów odmowy uznania
jednostki za państwo jest przekonanie, iż charakter więzi jej z innym państwem nie
daje się pogodzić ze statusem państwa suwerennego15.
Mimo cech wspólnych, quasi-państwa nie stanowią jednorodnej grupy. M.
Sobczyński dokonał podziału istniejących jednostek wyróżniając następujące
kategorie16:
− państwa efektywnie istniejące o jednostkowym uznaniu międzynarodowym
(Cypr Północny i Górski Karabach),
− efektywnie istniejące jednostki pozbawione uznania międzynarodowego
(Abchazja, Naddniestrze, Osetia Płd., Puntland, Somalia PołudniowoZachodnią i Somaliland),
− strony wojujące (państwa powstańcze – m.in. Czeczenia),
− proklamacje o charakterze propagandowych aktów politycznych,
− autonomiczne jednostki quasi-suwerenne (m.in. Kosowo),
− proklamacje o charakterze komercyjno-propagandowym.
Cypr Północny jako państwo de facto
Cypr jest niewielką wyspą położoną we wschodniej części Morza
Śródziemnego, w odległości ok. 70 km na południe od wybrzeży Turcji, przeszło
100 km na zachód od wybrzeży Syrii oraz ponad 260 km na wschód od najbardziej
na wschód wysuniętej części Grecji (wyspa Strongyli w archipelagu Dodekanezu)17.
Jej powierzchnia przekracza 9,2 tys. km2.
M. Kosienkowski, Quasi-państwo…, op. cit. s. 157.
Dla S. Pegga dla oceny stopnia uzależnienia kluczowe znaczenie ma poparcie społeczne i rodzime
pochodzenie władzy. – Tamże, s. 158.
15
Drugim powodem odmowy jest stanowisko, że jednostka ubiegająca się o uznanie stanowi
integralną część terytorium innego państwa (zwłaszcza kwestionującego jej państwowość) – M.
Sobczyński, Państwa i terytoria…, op. cit., s. 220.
16
M. Sobczyński, Państwa i terytoria…, op. cit., s. 474-481. Kwalifikacja jednostek do
poszczególnych kategorii została dokonana wg stanu na 1.06.2005 r. Obecnie Abchazję i Osetię Płd.
należałoby zaliczyć do grona państw o jednostkowym uznaniu międzynarodowym. Kosowo
sklasyfikowane jako autonomiczna jednostka quasi-suwerenna należałoby uznać za
„pełnowartościowe” państwo [przyp. aut].
17
Od Rodos (głównej wyspy Dodekanezu) Cypr dzieli ok. 400 km, natomiast od wybrzeży Afryki
13
14
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Ryc. 1. Położenie Cypru

Źródło: https://maps.google.com/, 29.06.2014
Samozwańcze państwo Tureckich Cypryjczyków18 zajmuje 3355 km2 na
północy wyspy. Jest ono jednostką geopolityczną o stosunkowo długim – jak na
tego rodzaju podmioty – okresie istnienia. Niezależnie od wewnętrznych
przeobrażeń ustrojowych już od 40 lat stanowi ona trwały element geopolitycznej
mapy tego wschodniej części basenu Morza Śródziemnego.
U źródeł powstania Cypru Północnego leży – co jest charakterystyczne dla
quasi-państw – konflikt wewnętrzny w państwie macierzystym między
społecznością dominującą (w tym przypadku Greccy Cypryjczycy) a
mniejszościową grupą etniczną (Tureccy Cypryjczycy). Ludność pochodzenia
tureckiego pojawiła się na Cyprze dopiero po osmańskim podboju wyspy w 1571
roku19. Mimo stopniowego napływu osadników z różnych części imperium, przez
wiele stuleci stosunki między dominującymi na tym obszarze Grekami, a Turkami
pozostawały poprawne.

(Egipt) ponad 350 km – obliczenia własne za pomocą http://www.daftlogic.com/projects-googlemaps-distance-calculator.htm, 20.06.2014.
18
Określenia: „Tureccy (Greccy) Cypryjczycy” zostały wprowadzone do polskiej literatury naukowej
przed kilku laty – przez zespół projektu „Cypr: dzieje, kultura, literatura” – zastępując dotychczasowe
„Turcy/Grecy Cypryjscy” – P. Osiewicz, Konflikt cypryjski, Warszawa 2013, s. 10. W niniejszym
tekście ze względów stylistycznych używam ich zamiennie.
19
Osmanowie odbili wyspę z rąk Wenecjan. Wcześniej, na przestrzeni wieków, Cypr pozostawał w
orbicie wpływów (lub bezpośrednio pod panowaniem) Fenicji, Asyrii, Egiptu, Persji, Aten, imperium
Aleksandra Macedońskiego, Rzymu, Bizancjum (niektóre z tych państw sprawowały władztwo nad
Cyprem kilkakrotnie). W czasie III krucjaty wyspa opanowana przez Ryszarda Lwie Serce została
następnie sprzedana byłemu królowi Jerozolimy Guyowi de Lusignan, który założył na niej własną
dynastię. – A. Adamczyk, Cypr. Dzieje polityczne, Warszawa 2002, s. 21-27.
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Ryc. 2. Jednostki geopolityczne funkcjonujące na Cyprze

Mapa zawiera nazwy w dwóch językach (greckim i tureckim). Skrót G.K.R.Y (tur. Güney Kıbrıs
Rum Yönetimi) oznacza Grecką Administrację Cypru Południowego. Źródło: http://www.turkiyerehberi.net/harita/kuzey-k%C4%B1br%C4%B1s/kuzey%20k%C4%B1br%C4%B1s%20haritasi.jpg,
29.06.2014

Zaostrzenie sytuacji przyniósł dopiero powstanie wyzwoleńcze, którego efektem
było utworzenie w 1829 r. niepodległego państwa greckiego. Do walk doszło
również na Cyprze, co pociągnęło za sobą represje władz osmańskich wobec
tamtejszych Greków. Nie doprowadziły one jednak do eliminacji aspiracji tej
społeczności do połączenia się z niepodległą Grecją. Zmiana układu sił nastąpiła w
1878 roku, gdy wyspa została przekazana w dzierżawę Wielkiej Brytanii. Na
stosunki między dwoma głównymi społecznościami na Cyprze w coraz większym
stopniu zaczęły wpływać napięcia między Grecją a Portą, a obawy obu grup przed
dominacją drugiej strony były umiejętnie wykorzystywane przez administrację
brytyjską20.
Dalszą eskalację napięcia między obiema społecznościami na wyspie przyniosły
lata 50-te XX wieku. Było to spowodowane rosnącym poparciem ludności
greckojęzycznej dla tzw. enosis, czyli połączenia się z Grecją, co budziło
zaniepokojenie wśród Tureckich Cypryjczyków oraz brytyjskiej administracji
kolonialnej. Turcy podobnych aspiracji nie przejawiali21, co zapewniało im większą
przychylność Brytyjczyków. Pozwoliło im ono na zdobycie silniejszej (niż
wynikałoby to z proporcji demograficznych) pozycji w niepodległym od 1960 roku
państwie cypryjskim22.
20
Społeczność grecka żywiła obawy przed powrotem władzy osmańskiej, natomiast Turcy –
przyłączenia do Grecji. Szerzej na temat kształtowania się stosunków między obiema grupami
etnicznymi – P. Osiewicz, Konflikt…, op. cit., s. 15-23.
21
Ówczesne postulaty społeczności tureckiej obejmowały podział wyspy (taksim) między Grecję a
Turcję [przyp. aut.].
22
Mimo, że w 1960 roku Tureccy Cypryjczycy stanowili jedynie 18% ludności (Grecy- 80%),
zagwarantowano im stanowisko wiceprezydenta dysponującego prawem weta w takim samym
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Uzyskanie niepodległości przez Cypr nie zakończyło antagonizmu między
ludnością grecko- i tureckojęzyczną. Rozwiązania przyjęte pod auspicjami państw
gwarantów (Grecji, Turcji i Wielkiej Brytanii, która zachowała dwie bazy
wojskowe na Cyprze) nie satysfakcjonowały greckiej większości. Podejmowane
przez nią próby rewizji postanowień konstytucji, a także niemalejąca popularność
idei enosis, budziły z kolei obawy społeczności tureckojęzycznej. Przejawem
rosnącego napięcia były starcia zbrojne między Grekami a Turkami w latach 1963 i
1967. Punktem kulminacyjnym stał się zamach stanu w lipcu 1974 roku
przeprowadzony przy zakulisowym wsparciu rządzącej wówczas w Atenach junty
wojskowej, w wyniku którego obalony został prezydent Makarios – jeden z ojców
niepodległego państwa cypryjskiego. Przejęcie władzy przez antytureckich
radykałów deklarujących wcześniej swoje poparcie dla enosis stało się
bezpośrednim powodem zbrojnej interwencji Ankary. Konsekwencją operacji
uzasadnianej koniecznością ochrony mniejszości tureckiej było zajęcie północnej
części wyspy obejmującej ponad 1/3 jej powierzchni23. Na obszarze tym w lutym
1975 roku proklamowane zostało Federalne Państwo Tureckie Republiki
Cypryjskiej. Już sama nazwa jednostki wskazywała na kierunek aspiracji
turkojęzycznej społeczności, która mając za sobą bezpośrednie wsparcie Ankary
dążyła do przekształcenia Cypru w federację z silną pozycją obu jej części
składowych i mocno okrojonymi kompetencjami władz centralnych. Podkreślić
jednak należy, iż krok ten nie oznaczał ogłoszenia niepodległości, ani też nie
spowodował podjęcia starań o uzyskanie uznania na arenie międzynarodowej.
Obok wzrostu napięcia w stosunkach Grecji z Turcją oraz upadku junty
wojskowej w Atenach, do czego przyczyniło się fiasko idei enosis, warto również
zwrócić uwagę, że wydarzenia z 1974 roku na Cyprze miały również szersze
konsekwencje międzynarodowe. Rozczarowanie postawą Stanów Zjednoczonych i
sojuszników z NATO stało się jednym z powodów kilkuletniego wycofania się
Grecji ze struktur wojskowych Paktu Północnoatlantyckiego. Z drugiej strony
wprowadzenie przez Kongres USA embarga na dostawy sprzętu wojskowego do
Turcji doprowadziło do przejęcia przez Ankarę kilkudziesięciu obiektów
militarnych na jej terytorium użytkowanych przez armię amerykańską24.
Podejmowane w kolejnych latach próby porozumienia nie przyniosły efektu.
Dążenia Tureckich Cypryjczyków do wzmocnienia swojej pozycji w negocjacjach
doprowadziły do proklamowania w listopadzie 1983 roku odrębnego państwa pod
nazwą Tureckiej Republiki Cypru Północnego (tur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
- KKTC) ze stolicą w Lefkoşa (północna część Nikozji). Jedynym państwem, które
uznało niepodległość nowej jednostki była Turcja, nieprzerwanie i wszechstronnie
wspierając rząd północnocypryjski. W 1990 roku w odpowiedzi na złożenie przez
zakresie, jakie było udziałem głowy państwa, 30% stanowisk w parlamencie, rządzie, administracji i
siłach bezpieczeństwa, a także 40% w armii – por. Konstytucja Republiki Cypryjskiej, tłum.: L. i P.
Akritidis wstęp: P. Osiewicz, Warszawa 2013, s. 49 i nast.
23
Operacja została przeprowadzona w dwóch etapach – pierwszy nastąpił pięć dni po zamachu stanu,
następny blisko miesiąc później. Szerzej na temat okoliczności konfliktu oraz samej interwencji. Zob.
m.in. P. Osiewicz, Konflikt…, op. cit., s. 70-121.
24
Pozostawiono jedynie bazy w Inçirlik oraz Izmirze użytkowane przez NATO – P. Osiewicz,
Konflikt…, op. cit., s.127.
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Republikę Cypryjską wniosku o przyjęcie do EWG, zawarto unię celną między
Turcją a Cyprem Północnym. Kolejnym instytucjonalnym symbolem więzi między
nimi stało się powołanie w 1997 roku Rady Współpracy25. Istotnym elementem
relacji między oboma podmiotami są kontakty gospodarcze. Niezależnie od
dwustronnej wymiany handlowej, której znaczenie jest kluczowe dla TRCP, przez
wiele lat Ankara w znacznej mierze współfinansowała budżet północnocypryjski.
Znaczenie Turcji dla KKTC byłoby jednak dalece niepełne bez uwzględnienia
kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa kraju wojsk tureckich
stacjonujących na terenach administrowanych przez Lefkoşę. Bliskość stosunków
turecko-północnocypryjskich zasługuje zresztą na dodatkowe podkreślenie, bowiem
specyficzne więzi z państwem pobratymczym są cechą charakterystyczną państw
samozwańczych.
Brak uznania ze strony innych państw nie oznacza jednak całkowitego fiaska
starań wspieranej przez Ankarę północnocypryjskiej dyplomacji. Trudno bowiem
nie zauważyć, że w ciągu 30 lat istnienia TRCP stopniowo zwiększa się jej
znaczenie na arenie międzynarodowej. Symbolicznym wyrazem tego było uznanie
ze strony wchodzącej w skład Azerbejdżanu Nachiczewańskiej Republiki
Autonomicznej26 oraz innego państwa nieuznawanego – Czeczenii. Za największy
sukces trzeba jednak uznać przyznanie „państwu Tureckich Cypryjczyków”27
statusu obserwatora w Organizacji Konferencji Islamskiej (obecnie Organizacja
Współpracy Islamskiej) – zrzeszającej ponad 50 krajów muzułmańskich.
Wydarzeniem, które przyczyniło się do wzmocnienia pozycji Cypru Północnego
stało się odrzucenie przez Republikę Cypru propozycji rozwiązania problemu
cypryjskiego przedstawionej w 2004 roku przez Kofiego Annana28. Plan Annana
równolegle zyskał akceptację mieszkańców KKTC, wobec czego de facto na nich
spało odium. Od października 2004 roku Tureccy Cypryjczycy zostali dopuszczeni
do udziału udział w plebiscycie głosu w obradach plenarnych Zgromadzenia
Parlamentarnego Rady Europy, nie jako reprezentanci Republiki Cypryjskiej lecz
„społeczności Turków cypryjskich”29. Mimo protestów Nikozji i Aten, miały
P. Osiewicz, Konflikt…, op. cit., s. 157-163.
Sam Azerbejdżan mimo wielu gestów (jedynym z nich było uruchomienie w 2005 r. pierwszego
międzynarodowego połączenia lotniczego, które połączyło Lefkoşę i Baku – ze względu na protesty
Cypru, negatywnie stanowisko UE oraz międzynarodowych władz lotnictwa cywilnego zostało ono po
kilku kursach zawieszone), a nawet półoficjalnych kontaktów, nie zadeklarował uznania TRCP, co
czego z pewnością przyczyniła się obawa przed podobnym krokiem Cypru i Grecji w stosunku do
Górskiego Karabachu. Na temat kontaktów z Azerbejdżanem zob. m.in. P. Osiewicz, Pokojowa
regulacja kwestii cypryjskiej. Aspekty prawne i polityczne, Toruń 2008, s. 360-361.
27
Status obserwatora przy OKI Turcy Cypryjscy uzyskali już w 1979 roku. Do 2004 uczestniczyli
jednak w pracach jako „tureccy muzułmanie z Cypru”, natomiast po szczycie w Stambule przyjęli
obecnie miano – P. Osiewicz, Konflikt…, op. cit., s. 213 oraz http://www.oicoci.org/oicv2/page/?p_id=179&p_ref=60&lan=en, 20.06.2014.
28
Tzw. plan Annana przewidywał powstanie Zjednoczonej Republiki Cypryjskiej złożonej z dwóch
podmiotów (greckiego i tureckiego) o ustroju politycznym wzorowanym na Szwajcarii, przy czym
nowy podmiot nie byłby następcą prawnym dotychczasowej Republiki Cypryjskiej. Co istotne, ZRC
miała być obszarem zdemilitaryzowanym, a jedynymi siłami wojskowymi byłyby stopniowo
redukowane kontyngenty wojsk Grecji i Turcji. Szerzej: P. Osiewicz, Pokojowa regulacja…, op. cit., s.
311 i nast.
29
Tamże, s. 337.
25
26
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miejsce również półoficjalne kontakty między reprezentantami KKTC a wysokiej
rangi przedstawicielami USA, Wielkiej Brytanii czy UE z prawem zabierania 30.
Analizując sytuację Cypru Północnego warto zwrócić uwagę na analogie z
kazusem Górskiego Karabachu. W obu przypadkach separatystyczna mniejszość
uzyskała poparcie ze strony państwa pobratymczego zamieszkiwanego przez
rodaków (odpowiednio Turcji i Armenii). Ta więź etniczna odróżnia oba organizmy
geopolityczne od innych państw nieuznanych. Co ciekawe w obydwu przypadkach
separatystyczna mniejszość miała charakter alochtoniczny, a jej napływ następował
po podboju spornych terenów31. Różni to obie jednostki zarówno od Abchazji i
Osetii Płd. (Abchazowie i Osetyjczycy są społecznościami autochtonicznymi), jak i
od Naddniestrza (napływ ludności słowiańskiej nastąpił dopiero w czasach ZSRS i
wynikał z procesu industrializacji32).
Turecka Republika Cypru Północnego zajmuje ponad 36% powierzchni wyspy i
jest zamieszkana przez ponad 286 tys. mieszkańców. Jakkolwiek populacja
Republiki Cypryjskiej jest trzykrotnie większa, warto zauważyć zmniejszenie się
dysproporcji między Grekami a Turkami (w 1974 r. ludność grecka miała ponad
czterokrotną przewagę liczebną). Jest to skutek tureckiej interwencji, która
stworzyła korzystne warunki do napływu migrantów z Anatolii. Bezpośrednio po
podziale wyspy doszło również do masowych przesiedleń Greków i Turków na
tereny kontrolowane przez rodaków, co doprowadziło do likwidacji obszarów
heterogenicznych pod względem etnicznym33. Wg danych z 2011 roku
obywatelstwo TRCP posiadało ponad 190 tys. mieszkańców kraju (2/3 ogółu).
Charakterystyczne dla państw samozwańczych przymusowe przemieszczenia
ludności spowodowały ujednolicenie struktury narodowościowej kraju34.
Dokonując analizy czynników wpływających na geopolitykę Cypru Północnego,
warto zwrócić uwagę na dysproporcje między TRCP a Republiką Cypryjską. Mimo
że terytorium KKTC zajmuje ponad 1/3 powierzchni całej wyspy, a jej ludność 1/4
stanowi całej populacji PKB. Odpowiada niewiele ponad 1/8 wartości dóbr i usług
30
M.in. w 2005 roku wizytę na terenie TRCP złożył przewodniczący Parlamentu Europejskiego. W
latach 2004-2005 szef rządu północnocypryjskiego został przyjęty przez sekretarzy stanu USA oraz
brytyjskiego ministra spraw zagranicznych – tamże, s. 365 i nast.
31
Jak wspomniano, ludność turecka na Cyprze pojawiła się w rezultacie osmańskiego podboju wyspy.
Z kolei wzrost liczebności populacji Ormian w Karabachu rozpoczął się na początku XIX wieku po
przejęciu kontroli nad tymi ziemiami przez Rosję. Wspieranie osadnictwa ormiańskiego wynikało z
braku zaufania władz carskich do lojalności większości muzułmańskiej zamieszkującej te tereny –
szerzej zob. P. Adamczewski, Górski Karabach w polityce niepodległego Azerbejdżanu, Warszawa
2012, s. 52 i nast.
32
Szerzej na temat uwarunkowań konfliktu naddniestrzańskiego – Z. Cierpiński, Przyczyny konfliktu
w Naddniestrzu [w:] P. Adamczewski (red.) Konflikty na obszarze byłego ZSRR, Poznań 2009, s. 137155.
33
Liczba przesiedleńców jest oceniana wg różnych źródeł na 200-230 tys. Greków i 40-50 tys.
Turków, przy ogólnej liczbie mieszkańców Cypru ocenianej na 660 tys. osób – por. A. Adamczyk.
Cypr…, op. cit., s. 279 oraz P. Osiewicz, Pokojowa regulacja…, op. cit., s. 133. Wg oficjalnych
danych z 2011 r. na terenie TRCP zamieszkuje ponad 28 tys. osób urodzonych w południowej części
wyspy oraz blisko 105 tys. urodzonych w Turcji – KKTC nüfus sayımı 2011, www.devplan.org/Frametr.html, 29.06.2014.
34
Ok. W czasie którym jedynie 5% posiada obywatelstwo inne niż TRCP lub Turcji KKTC nüfus
sayımı 2011, www.devplan.org/Frame-tr.html, 29.06.2014.
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wytworzonych na całej wyspie, w konsekwencji czego o połowę niższa na północy
jest również wartość PKB per capita35.
Tab. 1. Cypr Płn. na tle Republiki Cypryjskiej – podstawowe parametry
Jednostka
miary

Cypr Płn.

Republika
Cypru

Udział Cypru Płn. w
wartości parametru
dla całej wyspy

Powierzchnia

km2

3 355

5 896

36%

Ludność

tys. osób

286

862

25%

PKB (ceny
bieżące)

mln USD

3 727

25 017

13%

PKB per capita
(ceny bieżące)

tys. USD

14,6

29,0

-

Wartość eksportu

mln USD

96

2 602

4%

mln USD

1 604

6 755

19%

Wartość importu

Oprac. własne na podstawie danych CIA Factbook, MFW oraz KKTC Devlet
Planlama Örgütü (dane dotyczące ludności, PKB i wartości handlu zagranicznego
dotyczą roku 2011).
Struktura PKB Cypru Północnego nie odbiega w sposób istotny od
południowego sąsiada czy państw rozwiniętych, choć zwraca uwagę nieco wyższy
(prawie 6%) udział rolnictwa, przy wyraźnej dominacji (niemal 79%) sektora
usług36. Poważnym obciążeniem dla gospodarki jest wysoki udział administracji
publicznej (prawie 17% zatrudnionych) w strukturze zatrudnienia.
Brak międzynarodowego uznania jest poważną przeszkodą w wymianie
handlowej z zagranicą. Dotyczy to zwłaszcza eksportu, który napotyka na szereg
barier proceduralnych, czego przykładem są obostrzenia w przywozie na obszar UE
Warto zauważyć, że w momencie secesji bardziej rozwinięta była północna część wyspy, na której
koncentrowało się 60% przemysłu, 60% kopalń, 65% gruntów ornych oraz 80% plantacji cytrusów i
tytoniu. - A. Adamczyk, Cypr…, s. 281.
36
W porównaniu z początkiem lat 80-tych udział rolnictwa zmniejszył się trzykrotnie, natomiast
udział sektora przemysłu pozostaje na zbliżonym poziomie – www.devplan.org/Frame-tr.html,
29.06.2014.
35
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towarów północnocypryjskich37. Nie dziwi zatem skromna wartość oficjalnie
rejestrowanych obrotów handlowych z zagranicą (zwłaszcza wywozu, którego
roczna wartość nie przekracza 100 mln USD).
Ryc. 3. Wartość wymiany handlowej TRCP z zagranicą w latach 1977-2010 (w
mln USD)

Oprac. własne na podstawie danych KKTC Devlet Planlama Örgütü.
Inną cechą północnocypryjskiego handlu zagranicznego jest – charakterystyczne
dla państw samozwańczych – silne uzależnienie od jednego partnera. Rolę tę
odgrywa Turcja, z której pochodzi ok. 70% importu TRCP i która jest odbiorcą
niemal połowy eksportu quasi-państwa. Stosunkowo ważnym odbiorcą towarów i
usług północnocypryjskich (prawie 1/3 eksportu) są kraje Bliskiego Wschodu38.
Obok wymiany z zagranicą czynnikiem wzmacniającym uzależnienie TRCP od
Ankary są środki uzyskiwane z Turcji m.in. pozwalające pokryć deficyt budżetowy.
Wartość pożyczek zaciągniętych w Turcji przez budżet Cypru Północnego w 2010
r. sięgała 364 mln USD39.

Szerzej zob. J. Wódka, Turecka Republika Cypru Północnego – quasi państwo na styku trzech
kontynentów [w:] R. Żelichowski (red.), Małe państwa Europy Zachodniej i terytoria o statusie
specjalnym, Warszawa 2008, s. 103.
38
Aż do połowy pierwszego dziesięciolecia XXI wieku jednym z kluczowych partnerów handlowych
TRCP (zarówno po stronie importu, jak i eksportu) była Wielka Brytania. Do połowy lat 90-tych
ubiegłego stulecia była ona większym odbiorcą wyrobów północnocypryjskich niż Turcja –
www.devplan.org/Frame-tr.html, 29.06.2014.
39
Obliczenia własne na podstawie danych www.devplan.org/Frame-tr.html, 29.06.2014.
37
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Ryc. 4. Główne kierunki handlu zagranicznego TRCP

Oprac. własne na podstawie danych KKTC Devlet Planlama Örgütü za rok 2010.
Obok stosunków z zagranicą i gospodarki obszarem, w którym znaczenie Turcji
jako patrona TRCP jest szczególnie widoczne jest bezpieczeństwo zewnętrzne.
Pamiętać należy, że państwo cypryjskich Turków już możliwość swojego
powstania zawdzięcza operacji wojsk tureckich, które do tej pory stacjonują na
terytorium kraju stanowiąc gwarancję jego bezpieczeństwa. Niezależnie od tego
Turecka Republika Cypru Północnego dysponuje własnymi siłami zbrojnymi
funkcjonującymi pod nazwą Sił Bezpieczeństwa (Güvenlik Kuvvetleri). Liczą one
ok. 5 tys. żołnierzy, dysponując zarazem rezerwami szacowanymi na 26 tys. osób.
Wydatki na obronę w 2010 r. przekraczały 108 mln USD, czyli 6% budżetu.
Przebywający na terytorium KKTC kontyngent armii tureckiej jest utrzymywany na
poziomie ok. 36 tys. żołnierzy, przy czym liczba ta w 2013 roku miała wzrosnąć do
43 tys. ludzi40.
Podsumowanie
Niezależnie od sposobu definiowania quasi-państwa, nie budzi większych
wątpliwości, iż Cypr Północny należy do tej kategorii jednostek. Posiada
terytorium, nad którym sprawuje efektywną kontrolę, ludność oraz funkcjonujące
struktury władzy, ciesząc się zarazem tylko jednostkowym uznaniem
międzynarodowym. Warto zwrócić uwagę na stosunkowo długi okres istnienia
Dane wg raportu opracowanego przez Cyprus Centre for Strategic Studies (inne źródła oceniały
liczebność tureckiego kontyngentu na 30-40 tys. żołnierzy). Gwardia Narodowa Republiki Cypryjskiej
dysponuje 12 tys. żołnierzy w służbie czynnej oraz rezerwami liczącymi 50 tys. Wspiera ją 950osobowy kontyngent grecki. Oprócz znacznej przewagi liczebnej, Turcy dominują pod względem
wyposażenia w ciężki sprzęt, dysponując blisko 350 czołgami i 670 transporterami opancerzonymi,
podczas gdy oddziały cypryjskie i greckie mają łącznie ok. 220 czołgów i 400 transporterów –
http://www.defencegreece.com/index.php/2011/07/there-are-weaknesses-in-the-cypriot-defense/ oraz
http://cyprus-mail.com/2013/07/03/turkish-troop-numbers-upped-in-north, 29.06.2014.
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TRCP, który pozwala sformułować wniosek o stabilnym istnieniu tej jednostki
geopolitycznej.
Podobne jak w innych państwach samozwańczych były również okoliczności
skutkujące powstaniem analizowanego podmiotu. Kluczową rolę odgrywał konflikt
wewnętrzny w państwie macierzystym między grupą dominującą a mniejszościową
połączony ze słabością tegoż państwa (Republiki Cypru). Co prawda sam sposób
powstania Cypru Północnego nie w pełni odpowiada modelowi – w tym przypadku
mówić należy bowiem nie tyle o secesji, ile raczej o zewnętrznej interwencji
zbrojnej – niemniej jednak stanowiła ona odpowiedź na rzeczywiste obawy i
aspiracje Tureckich Cypryjczyków. Trudno mieć również wątpliwości co do
faktycznego poparcia ludności zamieszkującej północną część wyspy dla strategii
władz, chociaż bezsprzecznie wpływ na jego skalę miał wymuszony exodus
Greków z terenu, na którym powstała nowa jednostka, a także napływ Turków z
Anatolii41.
Za wręcz klasyczny przykład cechy państwa de facto uznać można szczególne
stosunki łączące Cypr Północny z Turcją. Dotyczą one praktycznie wszystkich
wymiarów funkcjonowania jednostki poczynając od strony politycznej (np.
wsparcie na arenie międzynarodowej) i ekonomicznej (np. dominacja Turcji jako
partnera handlowego, czy też dotowanie budżetu KKTC), poprzez społeczną i
kulturową, kończąc na militarnej (stała obecność wojsk tureckich na terytorium
TRCP jako gwarancja jej bezpieczeństwa) i demograficznej (znaczny napływ
anatolijskich osadników). Brak uznania międzynarodowego rodzi negatywne
konsekwencje dla stabilności politycznej i ekonomicznej, jak również poczucia
bezpieczeństwa quasi-państwa. Zwrócić należy bowiem uwagę, że są one w
znacznej mierze pozbawione ochrony na gruncie prawa międzynarodowego, a
ponadto są narażone na sankcje ze strony innych uczestników stosunków
międzynarodowych i mogą tylko w ograniczonym stopniu czerpać korzyści z
międzynarodowej wymiany handlowej42. Nie może zatem dziwić skłonność do
poszukiwania „patrona”, który zapewni im swego rodzaju opiekę. W przypadku
Cypru Północnego rolę taką niewątpliwie odgrywa tożsama kulturowo, etnicznie i
religijnie Turcja43.
Oczywiście bliskość ta i dążenie do ochrony tureckiej mniejszości przed
dyskryminacją nie są jedynymi przyczynami tureckiego poparcia. Podkreślić
należy, że Cypr pełni bardzo istotną rolę z punktu widzenia tureckiej geopolityki.
W przeszłości (a w pewnej mierze i obecnie dzięki dwóm bazom wojskowym na
Cyprze) Wielkiej Brytanii panowanie na wyspie umożliwiało nadzorowanie
szlaków morskich prowadzących z Azji przez Kanał Sueski do Europy, jak również
Przykładem poparcia mogą być wyniki referendum w 1985 roku, w którym za przyjęciem
konstytucji TRCP opowiedziało się ponad 70% głosujących przy frekwencji przekraczającej 78% – P.
Osiewicz, Pokojowa regulacja…, op. cit., s. 152. W większości wyborów frekwencja przekraczała
80% - por. http://ysk.mahkemeler.net/cms.aspx, 29.06.2014.
42
M. Kosienkowski, Quasi-państwo…, op. cit., s. 159-160.
43
Podobna sytuacja dotyczy Republiki Górskiego Karabachu i Armenii, aczkolwiek potencjał Armenii
jest nieporównywalnie mniejszy niż Turcji. W przypadku Abchazji, Osetii Płd. oraz Naddniestrza rolę
patrona sprawuje państwo luźno bądź wcale powiązane kulturowo, etnicznie lub religijnie. Głównym
czynnikiem skłaniającym do podjęcia się roli patrona są interesy polityczne.
41
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umożliwiało szybką reakcję w razie zagrożenia interesów Korony na Bliskim
Wschodzie. Z kolei dla Ankary zachowanie przynajmniej częściowej kontroli nad
Cyprem ma fundamentalne znaczenie wobec dalekich od ideału stosunków z
Atenami czy zainteresowania Rosji umacnianiem swoich wpływów na tym
obszarze. Utrata (chociażby częściowej) kontroli na wyspą z uwagi na położenie w
bezpośredniej bliskości tureckich wybrzeży i możliwość wykorzystania portów i
lotnisk na Cyprze zagrażałaby bezpieczeństwu Turcji, a także znacznie ograniczała
swobodę operowania tureckiej marynarki wojennej.
Ryc. 5. Odkryte złoża węglowodorów we wschodniej części Morza
Śródziemnego

Źródło: http://www.eia.gov/countries/analysisbriefs/Eastern_Mediterranean/easternmediterranean.pdf, 30.06.2014.
W ostatnich latach dodatkowym czynnikiem podnoszącym strategiczne
znaczenie Cypru stało się odkrycie we wschodniej części Morza Śródziemnego
znaczących złóż gazu ziemnego. Zasoby pola Aphrodite położone 180 km na
południe od wyspy i zlokalizowane w cypryjskiej strefie ekonomicznej są
szacowane na 84-254 mld m3, a początek wydobycia jest planowany na rok 201744.
Równocześnie władze północnocypryjskie przyznały prawa do poszukiwania
surowca w strefie uznawanej przez nie za własną tureckiej firmie TPAO. Zarówno
one, jak i Ankara nie uznają przy tym porozumień zawartych przez Republikę
H. Darbouche, L. El-Katiri, B. Fattouh, East Mediterranean Gas: what kind of a game-changer?,
Oxford 2012, s. 4-5.
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Cypryjską z Libanem i Izraelem dotyczących wyznaczenia granic wyłącznych stref
ekonomicznych.
Niezależnie od dotychczasowego konfliktu o podłożu etnicznym i
geopolitycznym między Cypryjskimi Grekami a Turkami45, kontrola nad zasobami
węglowodorów i podział zysków z ich eksploatacji stanowić będą zapewne
dodatkowy czynnik sporu. Nowym uczestnikiem geopolitycznej rozgrywki między
tymi graczami może stać się Izrael kontrolujący znaczną część złóż gazu we
wschodniej części Morza Śródziemnego, a zarazem kraj którego stosunki z Ankarą
pozostają dalekie od idealnych46.
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SUMMARY
Geopolitical Conditions of States with Limited Recognition –
Casus of the Turkish Republic of Northern Cyprus
The article is an analysis of geopolitical units of a specific type, as they are called
unacknowledged state (also called quasi-states). The analysis was carried out on the
basis of a casus Northern Cyprus - territory, which in practice operates continuously
for over 30 years. Author evaluated the potential of demographic, economic and
military units, confronting him at the same time the potential of the home country,
ie. Republic of Cyprus. Particular attention was also devoted to quasi-state relations
with Turkey plays the role of a kind of protector.
Keywords: de jure sovereign state, geopolitics, Turkish Republic of Northern
Cyprus, North Cyprus.
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„PRZEGLĄD GEOPOLITYCZNY” 2014, TOM 9

Jarosław MIKOŁAJEC

PERYFERYJNE ZJAWISKA GOSPODARCZE A
EWOLUUJĄCY SYSTEM ŚWIATOWY.
PRÓBA PORÓWNANIA GEOPOLITYCZNEGO
ZNACZENIA SOWIECKIEGO GÓRNICTWA
ARCHIPELAGU GUŁAG I PÓŁNOCNOAMERYKAŃSKICH GORĄCZEK ZŁOTA
Abstrakt
Artykuł jest próbą porównania dwóch zjawisk górniczych: północnoamerykańskich
gorączek złota i górnictwa obozów pracy sowieckiego GUŁ-agu. Oba zjawiska były
formami peryferyjnego górnictwa i ekspansji europejskiej cywilizacji na
niezagospodarowane obszary. Większość gorączek złota miało miejsce w XIX i na
początku XX wieku w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Południowej
Afryce i Nowej Zelandii. Niektóre obozy GUŁ-agu były położone w odległych
regionach północno-wschodniej Syberii. Mimo wszystkich różnic między nimi,
istniało wiele podobieństw dotyczących zarówno irracjonalnych jak i racjonalnych
cech tych zjawisk.
Słowa kluczowe: system światowy, geopolityka, Gułag, gorączka złota, USA,
ZSRR.
Analizując problem geograficznego uwarunkowania wielkich procesów migracyjnych, z których większość ma podłoże ekonomiczne, można natrafić na przypadki podobnego kierunku ekspansji, niezależnie od motywów, czyli charakteru tego, co demografia nazywa czynnikami „wypychającymi” (push effect) i „przyciągającymi” (pull effect). Do połowy XX wieku zazwyczaj przebiegał on z centrum cywilizacyjnego na peryferie. Oba te pojęcia, centrum i peryferie, można jednak różnie interpretować, niekoniecznie w tym sensie w jakim używają ich przedstawiciele
teorii systemów-światów1. Istnieją co najmniej trzy sposoby rozumienia tego rodzaju zależności przestrzennych:
- centrum-peryferie systemu politycznego;
- centrum-peryferie systemu ekonomicznego;
- centrum-peryferie rozwijającej się cywilizacji.

1

I. Wallerstein, Analiza systemów-światów. Wprowadzenie, Warszawa 2007.
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Nie są one rozłączne, ponieważ przestrzenne zależności polityczne, ekonomiczne i cywilizacyjne są wzajemnie skorelowane. W omawianych przypadkach migracji ekonomicznych związanych z peryferyjnym górnictwem występują wszystkie
trzy wymienione rodzaje zależności, jednak akcent położony zostanie na przypadek
ostatni. Mamy na uwadze centrum i peryferie nowoczesnej cywilizacji. Nie chodzi
więc wyłącznie o rozgraniczenie centrum i peryferii z politycznego punktu widzenia, ani z punktu widzenia dominacji ekonomicznej, ale z perspektywy czegoś, co
można nazwać ekspansją cywilizacyjną. Takie relacje przestrzenne nie są niczym
nowym. Rozprzestrzenianie się, wraz z migrującą ludnością, rolnictwa i rolniczego
stylu życia po rewolucji neolitycznej z Żyznego Półksiężyca na wschód i zachód
Eurazji, było również przykładem tego typu zależności, których istotą jest ekspansja cywilizacyjna, przede wszystkim technologiczna, z jednego obszaru na inne2.
Istnieje powszechna tendencja do traktowania zjawisk peryferyjnych jako mało
istotnych, nie wpływających na zasadniczy bieg historii. Europocentryści zwykli
pozytywnie dowartościowywać cywilizację Zachodu, negatywnie zaś pozostałe kultury i cywilizacje, choć w myśli europejskiej nie brakuje podejść odwrotnych. W
używanym tu znaczeniu pojęcie “zjawisk peryferyjnych” oznacza tylko ich przestrzenne położenie i relację z centrum, nie ma natomiast nic wspólnego z oceną ich
znaczenia. Zjawiska peryferyjne nie muszą więc być marginalne czy mało istotne.
Może się wręcz okazać, że z określonej perspektywy peryferie są ważniejsze od
centrum.
Górnictwo z samej swojej istoty bardzo często jest peryferyjne. Peryferyjność ta
wynika z surowcowego charakteru tej dziedziny gospodarki. Załóżmy, że w większej skali geograficznej złoża surowców mineralnych rozmieszczone są na określonym obszarze równomiernie, a ludność skupiona jest wokół pewnych ośrodków.
Zapotrzebowanie na surowce mineralne pokrywane są z kopalń rozmieszczonych
na całym obszarze. Część górnictwa będzie położona na demograficznych peryferiach systemu. Z istoty lokalizacji górnictwa (która jest lokalizacją przymusową)
wynika, że w przeciwieństwie do przemysłu przetwórczego, nie jest ono ściśle
związane z ośrodkami miejskimi.
Historycznym przykładem peryferyjnych procesów górniczych może być górnictwo Imperium Rzymskiego. Znaczna część ośrodków wydobywczych położona
była na peryferiach Imperium, w wielu przypadkach poza Limes. Przykładami mogą być eksploatowane złoża metali kolorowych i szlachetnych w Iberii, Brytanii i
Dacji i bursztynu na południowym wybrzeżu Bałtyku3. Wiele surowców mineralnych, jak również innego rodzaju produktów (jedwab, mirra) dostarczanych było na
obszar Imperium z odległych stron poprzez pośrednictwo kupców. Odbiorcy nie
mieli często pojęcia o miejscu ich pochodzenia.
Tematem artykułu są z pozoru tak odmienne zjawiska gospodarcze jak północnoamerykańskie gorączki złota i sowieckie górnictwo Archipelagu GUŁ-ag. Zależności zachodzące między Europą Zachodnią i Ameryką Północną z jednej strony,
a wnętrzem Eurazji z drugiej, były tradycyjnie analizowane z perspektywy atlantyckiej. Tym razem zjawiska górnicze będą analizowane niejako “od tyłu”: per2
3

J. Diamond, Strzelby, zarazki, maszyny, Losy ludzkich społeczeństw, Warszawa 2000, s. 33-55.
J.F. Healy, Mining and Metallurgy in the Greek and Roman World, London 1978.
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spektywa nie będzie atlantycka, ale pacyficzna. Jest ona często przywoływana w literaturze. Obok pacyficznego pierścienia ognia (wokółoceanicznej strefy częstych
erupcji wulkanicznych i trzęsień ziemi), pisze się również o “złotym pierścieniu”
wokół Pacyfiku. Jest on również związany z budową geologiczną i obejmuje kopalnie Wschodniej Syberii, Japonii, Wschodniej Australii, Filipin, Indonezji, wysp
Oceanii, a w Ameryce położone w Kordylierach i Andach4.
Punktem dojścia omawianych migracji jest miejsce, które z punktu widzenia klasycznych koncepcji geopolitycznych wydaje się być absolutnymi peryferiami. Ekspansje amerykańskiego i sowieckiego górnictwa podążając od centrów cywilizacyjnych ku geograficznym kresom cywilizacji zbliżały się do wspólnego im punktu
dojścia, jakim była cieśnina oddzielająca Azję od Ameryki. Istniejący w plejstocenie pomost lądowy między Azją i Ameryką umożliwiał przemieszczanie się fauny i
populacji paleoindiańskich. Później jednak znaczenie tego obszaru zmalało i stał
się on cywilizacyjnymi peryferiami.
“Perspektywa Beringii”, czy też szerzej “perspektywa arktyczna” była zarzucona
przez żeglarzy od czasów H. Hudsona i W. Barentsa, czyli od przełomu XVI i XVII
wieku. Wtedy to na ponad dwa stulecia zaprzestano poszukiwania przejść Północno-Zachodniego i Północno-Wschodniego. Kolonialna ekspansja cywilizacji europejskiej skierowała się na kontynenty południowe: Amerykę Południową i Środkową, Południową Azję, Afrykę i Oceanię. Fakt ten jeszcze bardziej odsuwał na peryferie cywilizacyjne Arktykę.
Gorączki złota były zjawiskiem typowym dla drugiej połowy XIX wieku. Występowały na zachodzie Stanów Zjednoczonych i Kanady, w Australii, Południowej
Afryce, w mniejszej skali nawet w Laponii. Samo ich rozmieszczenie wskazuje na
związek z ekspansją nowożytnej cywilizacji europejskiej na słabo zaludnione i zagospodarowane obszary. Inne historyczne zjawiska związane z eksploatacją metali
szlachetnych miały odmienny charakter. Wydobycie metali szlachetnych w innych
okolicznościach historycznych nie miało cech typowych dla gorączek złota. Dotyczy to między innymi eksploatacji złóż meksykańskich i andyjskich, ze słynnymi
boliwiskimi kopalniami srebra w Potosí przez konkwistadorów hiszpańskich, a także przedrewolucyjnego górnictwa syberyjskiego.
Umiejscowienie w konkretnym czasie i przestrzeni gorączek złota sprawiało, że
były one zjawiskami łączącymi racjonalny proces historyczny, jakim była przestrzenna ekspansja cywilizacji europejskiej, z irracjonalną millenarystyczną histerią.
Ich apogeum zbiegło się w czasie z nasileniem europejskiego kolonializmu i powstaniem globalnej geopolityki. Cechy te, a zwłaszcza połączenie racjonalności z
irracjonalnością, upodabniają je pod niektórymi względami do sowieckich przedsięwzięć gospodarczych, takich jak eksploatacja za kołem podbiegunowym i na
wschodniej Syberii surowców mineralnych, w tym również złota.
Czy można w sensowny sposób przeprowadzić granicę pomiędzy irracjonalną
zbiorową histerią a racjonalnym procesem historycznym? Ludowa wyprawa krzyżowa, krucjata dziecięca, dwudziestowieczne totalitaryzmy, w których niektórzy
badacze doszukują się nowoczesnej, zeświecczonej formy średniowiecznego mille-

4

H. Sylwestrzak, Złoto w przyrodzie i dziejach, Warszawa 1997, s. 112-113.
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naryzmu, były zjawiskami irracjonalnymi5. Irracjonalizm przypisywany bywa też
gorączkom złota, co znajduje swoje odzwierciedlenie w samej nazwie zjawiska
(gold rush, gold fever). Jeżeli jednak irracjonalny proces ma mieć historyczne konsekwencje, muszą mu towarzyszyć elementy racjonalne.
Opisywane irracjonalne zjawiska zaistniały w drugiej połowie XIX wieku, kiedy
pojawiły się warunki, które umożliwiały lub przynajmniej ułatwiały ich realizację.
Można do nich zaliczyć: odkrycie dużych, łatwo dostępnych dla eksploatacji prostymi, nie przemysłowymi metodami, fluwialnych i okruchowych złóż złota; powstanie nowoczesnych środków łączności, które bardzo szybko mogły rozprzestrzenić na znacznych obszarach informacje o odkryciu tych złóż; powstanie nowoczesnych środków transportu, które w krótkim czasie zdolne były przemieścić poszukiwaczy złota na dalekie odległości; zaistnienie dużej masy ludzi niezadowolonych ze swojego statusu społeczno - ekonomicznego i chcących go zmienić; przychylne nastawienie władzy, która chciała zasiedlić i zagospodarować nowe tereny.
Zaistnienie tych czynników w krótkim czasie przyczyniło się do powstania zjawiska nie mającego odpowiednika w dziejach. Jeżeli pominąć mniejsze gorączki, które od początku XIX wieku miały miejsce nawet w Appalachach, zasadniczy okres
ich trwania to około 50 lat drugiej połowy tego stulecia, od poczatku gorączki kalifornijskiej do końca gorączki jukońsko-alaskańskiej. Omówię pokrótce wymienione
czynniki sprzyjające powstawaniu gorączek złota.
Poszukiwacze mogli eksploatować tylko te złoża, które były dla nich dostępne.
Profesjonalne górnictwo podejmowało, często na tym samym obszarze, eksploatację mniej wartościowych surowców, takich jak metale kolorowe i głębszych, niedostępnych dla prostych metod wydobywczych złóż złota. Jednym z powodów szybkiego zastąpienia spontanicznej gorączki profesjonalnym górnictwem w latach 80.
XIX wieku w południowoafrykańskim Transwalu było wyczerpanie się łatwo dostępnych złóż powierzchniowych. Południowoafrykańskie kopalnie należą do najgłębszych na świecie6. Gorączki złota mogły więc być etapem w postępującej sukcesji kolejnych form górnictwa, z czasem zastępowanym przez górnictwo profesjonalne. Powstawanie biedaszybów na obszarach na których ustała profesjonalna
eksploatacja węgla kamiennego jest jakby odwrotnością tego procesu.
Wybuch gorączek złota to okres gwałtownego rozwoju techniki, w tym powstania telegrafu i kolei. Dzięki wynalezieniu i ciągłemu udoskonalaniu telegrafu oraz
rozbudowie sieci telegraficznej na lądzie i w oceanach wiadomości o odkryciach
złóż złota mogły zostać szybko przekazywane na znaczne odległości. Rozbudowa
linii kolejowych była zarówno przyczyną jak i skutkiem gorączek. W 1869 roku zakończono budowę pierwszej linii transkontynentalnej łączącej sieć wschodnioamerykańską z Kalifornią. Stało się to 20 lat po wybuchu kalifornijskiej gorączki złota.
Unaoczniła ona także potrzebę budowy Kanału Panamskiego, którą sfinalizowano
w 1914 roku. Po odkryciu złóż kalifornijskich, w 1855 roku otwarto linię kolejową
w poprzek Przesmyku Panamskiego. Droga z Nowego Jorku do San Francisco,

N. Cohn, W pogoni za millenium: millenarystyczni buntownicy i mistyczni anarchiści średniowiecza,
Kraków 2007.
6
H. Sylwestrzak, op.cit., s. 149-150.
5
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włączając to panamską linię kolejową łączącą Altantyk z Pacyfikiem, została skrócona o około 14,5 tys. km w stosunku do drogi wokół Przylądka Horn.
Rekrutacji poszukiwaczy sprzyjały wydarzenia historyczne mające miejsce w
Europie - głód irlandzki (1845-1849), Wiosna Ludów (1848-1849) i inne ruchy powstańcze i rewolucyjne, uwłaszczenie chłopów; w Chinach - powstanie Tajpingów
(1851-1864), wojny opiumowe (1839-1842, 1856-1860); jak również w samych
Stanach Zjednoczonych - wojna secesyjna (1861-1865) i zniesienie niewolnictwa
(1862). Skutkiem tych wydarzeń było powstanie dużej rzeszy komabtantów, wyzwoleńców, ludzi prześladowanych, zagrożonych głodem i utratą źródeł utrzymania. Wielu z nich kierowało się na Zachód Stanów Zjednoczonych i Kanady, zasilając również szeregi poszukiwaczy.
Kolejnym czynnikiem sprzyjającym wybuchom gorączek złota było przychylne
nastawienie władzy, która wykorzystywała je do zasiedlania i zagospodarowania
nowych obszarów. Prezydent J. Polk przemawiając w Kongresie w grudniu 1848
roku w przesadny sposób podkreślał niebywałą obfitości złóż złota w Kalifornii,
chcąc przyciągnąć na Zachodnie Wybrzeże poszukiwaczy. Orędzie prezydenta zostało wygłoszone w trakcie rywalizacji amerykańsko-meksykańskiej o Kalifornię.
W obliczu tego konfliktu napływ osadników zmieniający strukturę demograficzną
Kalifornii cieszył się dużym poparciem władz amerykańskich7. Poparcie władz
wiązało się również z zapewnieniem sprawnej administracji, ochrony przez wojsko
i policję, organizacji sądownictwa. W przypadku gromadzenia się wielotysięcznych
tłumów poszukiwaczy, tego typu pomoc państwa była niezbędna.
Propagandowe kłamstwa polegające na zawyżaniu wielkości złóż złota mają
długą historię. O fałszerstwie polegającym na sprzedaży działek po uprzednim
wstrzeliwaniu do szybów mieszanki prochu i złotego piasku w celu ich “dozłocenia” wspomina literatura przygodowa8. W latach 90. ubiegłego stulecia kanadyjska
kampania górnicza Bre-X Minerals Ltd., przedstawiając sfałszowane raporty geologiczne o złożach złota Busang na wyspie Borneo, doprowadziła do błyskawicznego
wzrostu cen swych akcji i równie dramatycznego spadku, kiedy okazało się, że raport to humbug. Próbki ziemi pochodzące z borneańskich złóż “dozłocono” dodając
do nich rudy9.
Gorączki złota wybuchały i wygasały zgodnie z wyraźnym schematem przestrzennym. Poszukiwacze migrowali z południowego wschodu na północny zachód
Ameryki Północnej, w kierunku Cieśniny Beringa. Najważniejsze z nich umieszczono są na mapie.
Jakże odmienną formę górnictwa stanowiły kopalnie sowieckiego systemu obozowego - Archipelagu GUŁ-ag. Twórcą tej nazwy jest sowiecki dysydent, laureat
literackiej Nagrody Nobla w 1970 roku A. Sołżenicyn, którego trzytomowe dzieło
Archipelag GUŁag, napisane zostało w formie narracji historycznej w latach 1958196810. Nazwa pochodzi od skrótu nazwy sowieckiej instytucji Gławnoje uprawlenije isprawitielno-trudowych łagieriej i kolonij (Główny Zarząd Poprawczych OboG. Brown Tindall, D.E. Shi, Historia Stanów Zjednoczonych, Poznań 2002, s. 516-529, 729-732.
B. Appel, Po złoto Alaski, Warszawa 1969, s. 52.
9
J.R. Craig, D.J. Vaughan, B.J. Skinner, Zasoby Ziemi, Warszawa 2003, s. 17-18.
10
A. Sołżenicyn, Archipelag GUŁag. 1918-1956. Próba dochodzenia literackiego, Warszawa 1990.
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zów Pracy). Na Zachodzie pierwsze wydanie ukazało się w 1973 roku. W Związku
Sowieckim książka początkowo wydawana była w samizdacie, zaś oficjalnie po raz
pierwszy w 1989 roku.
Mapa nr 1. Ważniejsze historyczne i współczesne ośrodki wydobycia złota

Źródło: opracowanie własne.
206

Władze sowieckie stworzyły po rewolucji październikowej rozbudowany system
obozów pracy. Znajdowały się one w różnych regionach kraju. Część z nich leżało
na północy europejskiej części Rosji i na Syberii. Jednym z zadań do jakich były
powołane było zagospodarowanie i zasiedlenie słabo zaludnionych obszarów. Należy podkreślić, że posługiwanie się więźniami w rozprzestrzenianiu się cywilizacji
nie jest wynalazkiem sowieckim, ale ma swoją długą tradycję. Było znane również
w państwach zachodnioeuropejskich. Przykładem może być polityka Wielkiej Brytanii, która od końca XVIII wieku posługiwała się więźniami kryminalnymi w zasiedleniu Australii11.
Charakter górnictwa złota przed rewolucją październikową w Rosji różnił się od
charakteru współczesnego mu górnictwa północnoamerykańskiego, jak również
późniejszego górnictwa sowieckiego. “Historia złota Rosji jest historią osobliwą” tak zaczyna się rozdział “Złoto Rosji - czyli prawie wszystko na opak” w książce H.
Sylwestrzaka poświęconej historii górnictwa złota12. Nawet w okresie carskim w
Rosji wydobywano złoto w sposób zorganizowany, a nie spontaniczny, często pod
przymusem. Przedsiębiorstwa górnicze były kontrolowane przez państwo, które
miało monopol na skup metalu. Nie występowało zjawisko masowego napływu indywidualnych poszukiwaczy. Syberyjskie górnictwo metali, które Z. Łukawski nazywa gorączkami złota, przypomina raczej sterowane przez państwo górnictwo boliwijskiego Potosí niż spontaniczne procesy z jakimi można się było spotkać u stóp
Sierra Nevada czy nad Jukonem13.
Charakter ekspansji terytorialnej Rosji na Wschód różnił się od analogicznego
procesu zachodzącego w Stanach Zjednoczonych. W przeciwieństwie do amerykańskiego Dzikiego Zachodu miała ona niewiele wspólnego z górnictwem złota.
Złoto nie było siłą napędową migracji, ani nawet samego górnictwa. W miejscach
wydobycia rud metali eksploatację złota często rozpoczynano później niż miedzi
czy ołowiu. Rosjanie posiadali Alaskę do 1867 roku, a rozproszone osadnictwo rosyjskie sięgało Kalifornii. Mimo iż byli świadomi obecności złota w Ameryce, nie
przywiązywali do tego faktu większej wagi, koncentrując swoją działalność gospodarczą na pozyskiwaniu futer14. Rosja osiągnęła wybrzeża Pacyfiku wcześniej niż
Bałtyku i Morza Czarnego. Pierwszym miastem założonym na Dalekim Wschodzie
Rosji w 1647 roku był Ochock, podczas gdy St. Petersburg założono w 1703 roku, a
stolicą stał się w 1712 roku. Porównując te fakty z historią Stanów Zjednoczonych,
przypominałyby one założenie wcześniej San Francisco lub Seattle niż Waszyngtonu lub Nowego Jorku.
Rzeczą kuriozalną jest, że względne podobieństwo do północnoamerykańskich
gorączek złota zachodziło nie w przypadku współczesnego im górnictwa czasów
carskich, ale dopiero w przypadku górnictwa Archipelagu GUŁ-ag. Początki systemu obozowego miały miejsce w 1923 roku na Wyspach Sołowieckich na Morzu
Białym, jego koniec nastąpił kilka lat po śmierci J. Stalina. Nie były to więc zjawiR. Hughes, The Fatal Shore. The epic of Australia’s founding, London 1988.
H. Sylwestrzak, op. cit., s. 123-141.
13
Z. Łukawski, Historia Syberii, Wrocław 1981, s. 168-176.
14
P. Berton, Klondike: The Last Great Gold Rush, 1896-1898, Vancouver 2001, s. 45.
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ska synchroniczne z wielkimi gorączkami amerykańskimi, które już dawno wygasły. A jednak można się między nimi doszukać podobieństw.
Gorączki złota i górnictwo Archipelagu GUŁ-ag na pozór były zjawiskami zupełnie odmiennymi. Pierwsze z nich były konsekwencją (a po części również karykaturą) liberalizmu, wolności, wolnorynkowego kapitalizmu, odpowiedzialności
człowieka za swój własny los. Obozowe górnictwo sowieckie to z kolei wynik komunistycznego terroru - na tereny złotonośne wędrowało się pod przymusem. A
jednak mimo tych różnic, oba zjawiska były pod wieloma względami do siebie podobne. Istotą jednego i drugiego była szybka i na wpół irracjonalna ekspansja terytorialna kapitalizmu i „socjalizmu” w sowieckim wydaniu z określonego centrum
na jego cywilizacyjne peryferie. W obu przypadkach występuje zjawisko przyspieszonego rozwoju, „rozwoju na skróty”, lub też przynajmniej próba jego realizacji.
Do wspólnych cech obu omawianych typów górnictwa należą:
- Pojawienie się w chwili nasilenia się ekspansji gospodarczej, cywilizacyjnej i politycznej państw w których wystąpiły. Gorączki złota na najszerszą skalę
występowały w drugiej połowie XIX wieku, a więc po rewolucji przemysłowej, a
przed pierwszą wojną światową. Był to okres ekspansji cywilizacji europejskiej i
północnoamerykańskiej, zwłaszcza na płaszczyźnie kolonialnej, w tym wielkich
migracji transoceanicznych z Europy do obu Ameryk i Australii. W przypadku sowieckim górnictwo obozowe związane było z gwałtowną porewolucyjną industrializacją, której celem było przekształcenie rolniczej Rosji w mocarstwo przemysłowe.
- Występowanie na nie zagospodarowanych i rzadko zaludnionych obszarach. Inne formy ekspansji na te obszary miały mniejsze znaczenie.
- Charakter globalny - omawiane zjawiska angażowały społeczeństwa różnych części świata, nie tylko państw, na obszarze których miały miejsce. Poszukiwacze złota rekrutowali się z kilku kontynentów. W przypadku górnictwa obozowego więźniowie pochodzili z całego obszaru Związku Sowieckiego, a także do
pewnego stopnia spośród ludności krajów podbitych i pokonanych (więźniowie polityczni, jeńcy wojenni).
- Swoista symetria przestrzenna migracji - posuwały się one z południowego wschodu i południowego zachodu w jednym kierunku, ku Cieśninie Beringa.
- Powstanie podobnego antropogenicznego ładu przestrzennego. Zaplecze
portowe łagrów kołymskich, Magadan, był jak gdyby sowieckim odpowiednikiem
pełniącego podobne funkcje podczas kalifornijskiej gorączki złota San Francisco.
Oba miasta zawdzięczają swój rozwój procesom górniczym. Struktura przestrzenna
osiedli górniczych miała charakter zbliżony do konurbacyjnego. Górnictwo bardzo
często prowadzi do wytworzenia policentrycznego ładu przestrzennego. Dotyczy to
nie tylko klasycznych konurbacji węglowych, ale także górnictwa prehistorycznego, nagromadzenia uzdrowisk (surowcem są wody mineralne), górnictwa obozowego i gorączek złota.
- Pozostałości w postaci zdegradowanego środowiska, resztek infrastruktury transportowej i miast-widm (ghost town).
Analogie między syberyjskimi i północnoamerykańskimi procesami górniczymi
mogą być wykorzystane w badaniach historycznych. Rzeczą znaną jest przeszacowanie w literaturze historycznej liczby ofiar stalinowskiego terroru. Dotyczy to tak208

że ofiar sowieckich łagrów syberyjskich i północnoeuropejskich. P. Eberhardt pisze
„Należy zaznaczyć, że w niektórych dziełach historycznych wydawanych na Zachodzie, takich jak Czarna księga komunizmu, podawane są znacznie zawyżone dane o liczbie ofiar. Jest to zrozumiałe, gdyż autorzy, przeważnie bez szerszej znajomości demografii, wstrząśnięci ogromem zbrodni, mają tendencję do przeszacowywania liczby zamordowanych”15.
Mapa nr 2. Ważniejsze gorączki złota w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie w
drugiej połowie XIX i na początku XX wieku.

Źródło: opracowanie własne.
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P. Eberhardt, Geografia ludności Rosji, Warszawa 2002, s. 23.
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Do podobnych wniosków doszedł amerykański historyk T. Snyder, który uważa,
że panująca w obiegowej opinii liczba ofiar stalinizmu jest znacznie zawyżona, w
przeciwieństwie do liczby ofiar reżymu hitlerowskiego, o której potoczne wyobrażenie zbliżone jest do historycznej prawdy16.
Czy argumentem na rzecz przeszacowywania liczby zbrodni komunistycznych
w omawianym przypadku nie może być porównanie liczebności społeczności górniczych po obu stronach Cieśniny Beringa. Ostatnia wielka gorączka złota miała
miejsce w latach 1896-1899 na Terytorium Jukon w północno-zachodniej Kanadzie. Zaangażowała ona w sumie około 100 tys. ludzi, zaś jednorazowo w okolicach Dawson, nad rzekami Jukon i Klondike, nie przebywało więcej niż 40 tys. poszukiwaczy i personelu pomocniczego17. Jedną z przyczyn załamania się gorączki
były trudności w zaopatrzeniu, mimo stosunkowo niewielkiej odległości od portu w
Skawgay oraz poprowadzenia wyciągów przez Przełęcz Chilkoot18. Fakty te podają
w wątpliwość gigantyczne liczby ofiar syberyjskich obozów pracy z jakimi można
się spotkać w literaturze historycznej i popularnonaukowej. A. Sołżenicyn wspomina w Archipelagu GUŁag o 60 milionach ofiar obozów stalinowskich,
a R. Conquest w Wielkim terrorze szacuje liczbę ofiar stalinizmu na 40 milionów, z
czego połowa śmiertelnych19. Po otwarciu sowieckich archiwów liczba ofiar GUŁagu okazała się rzeczywiście znacznie mniejsza niż zakładały starsze opracowania wynosiła około 1,6 miliona20.
Gorączki złota jak i górnictwo Archipelagu GUŁ-ag, mimo wszelkich różnic socjologicznych, politycznych i ekonomicznych, posiadają więc wspólne cechy. Jako
wpół irracjonalne próby ekspansji cywilizacji europejskiej na niezagospodarowane
tereny częściowo powiodły się, a częściowo zakończyły fiaskiem. Ich pozostałościami są miasta, porty, linie kolejowe, a pośrednio nawet pola, sady i winnice Kalifornii. Ich pozostałościami są jednak również zwały skały płonej, zapuszczone
sztolnie, zmienione koryta rzek, nie używane linie kolejowe i miasta - widma.
W swoim wielkim dziele synkretyzującym osiągnięcia wielu nauk społecznych
F. Braudel pisze o zróżnicowanym czasie trwania procesów społecznych, gospodarczych i cywilizacyjnych21. Pojęcie długiego trwania (la longue durée) jest adekwatne dla opisywanych przez francuskiego badacza procesów gospodarczych zachodzących w basenie Morza Śródziemnego późnej epoki feudalnej, ale zupełnie nie
pasuje do szybko rozwijającego się w czasie i przestrzeni górnictwa peryferyjnego.
Gorączki złota były zjawiskami co najwyżej kilkuletnimi, czasami nawet ich trwanie ograniczało się do jednego sezonu. Sowieckie górnictwo obozowe w wielu
przypadkach było również efemeryczne. Mimo iż oba zjawiska były krótkotrwałe i
miały miejsce na peryferiach europejskiej cywilizacji, nie można zaprzeczyć, że
gwałtownie odmieniły nie tylko świat amerykańskiego Zachodu i Wschodniej SyT. Snyder, Skrwawione ziemie: Europa między Hitlerem i Stalinem, Warszawa 2011.
P. Berton, op. cit., s. 75.
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berii. Zapomniane lub pomijane w podręcznikach historii gospodarczej zjawiska
peryferyjnego górnictwa warte są tego, by zwrócić na nie większą uwagę.
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SUMMARY
Peripheral Economic Phenomena and Evolving World System. An Attempt at
a Comparison of Geopolitical Importance of the Soviet Gulag Archipelago
Mining and the North American Gold Rushes
The article is an attempt at a comparison of two mining phenomena: North
American gold rushes and mining of the Soviet Gulag labour camps. Both of them
were a form of the peripheral mining and the European civilization expansion towards undeveloped areas. Major gold rushes took place in the 19th and early 20th
centuries in the United States, Canada, Australia, South Africa and New Zeland.
Some of the Gulag camps were positioned in the remote areas of northeastern Sibe-
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ria. In spite of all the differences between them, there existed many similarities
which concerned both irrational and rational features of these phenomena.

Key words: world system, geopolitics, Gulag, gold rush, USA, USSR.
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POLITYKA USA W STOSUNKU DO UKRAINY
W II DEKADZIE XXI WIEKU

Abstrakt
Artykuł ma na celu zwrócenie uwagi na działania Stanów Zjednoczonych w
obszarze państwa ukraińskiego jako gry geopolitycznej nakierowanej na utrwalenie
regionalności Rosji i jej wpływów w Europie. Należy podkreślić, iż działanie
Waszyngtonu na Ukrainie charakteryzuje się przede wszystkim unikaniem bycia
bezpośrednio stroną w tej rywalizacji z Rosją. Zazwyczaj wykorzystuje ono w tych
działaniach
prozachodnie środowiska i organizacje oraz państwa Europy
Środkowowschodniej jako inicjatorów określonych ruchów politycznych, mając w
zamierzeniu uniezależnienie Ukrainy od wpływów Moskwy.
Słowa kluczowe: USA, Ukraina, geopolityka.
Wprowadzenie
Po rozpadzie Układu Warszawskiego, nowopowstałe państwo ukraińskie stanęło
przed nierozwiązanym do dzisiaj dylematem w postaci określenia swojej
przynależności do świata zachodu czy też wschodu, czyli rosyjskiego obszaru
wpływów. Niezależnie od orientacji poszczególnych rządów w Kijowie, jedna rzecz
była niezmienna. Niezależnie kto sprawował władzę, poza retoryką każdy unikał
dokonania rzeczywistego wyboru kierunku integracji państwa, zdając sobie sprawę,
iż może to wywołać chaos wewnętrzny, czy też konflikt siłowy. Jednakże dwóch
światowych graczy na tym obszarze tj. Rosja i Stany Zjednoczone widziały szansę
w tym nieutrwalonym państwowo kraju do zdobycia lub odzyskania i
zagospodarowania tego strategicznego obszaru.
Poniższy artykuł ma na celu zwrócenie uwagi na działania Stanów
Zjednoczonych w obszarze państwa ukraińskiego jako gry geopolitycznej
nakierowanej na utrwalenie regionalności Rosji i jej wpływów w Europie. Należy
podkreślić, iż działanie Waszyngtonu na Ukrainie charakteryzuje się przede
wszystkim unikaniem bycia bezpośrednio stroną w tej rywalizacji z Rosją.
Zazwyczaj wykorzystuje ono w tych działaniach prozachodnie środowiska i
organizacje oraz państwa Europy Środkowowschodniej jako inicjatorów
określonych ruchów politycznych, mając w zamierzeniu uniezależnienie Ukrainy
od wpływów Moskwy.
Stany Zjednoczone w swojej strategii politycznej, jako jedno z niewielu państw
w pełni suwerennych, wprost artykułują swoje interesy i rezerwują sobie prawo do
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dyplomacji prewencyjnej w wielu regionach świata. Oczywiście sama prewencja
dyplomatyczna ma wiele wymiarów, w tym także użycie sił zbrojnych zgodnie z
zasadą sformułowaną przez Clausewitza mówiąca iż „…wojna jest nie tylko
czynem politycznym, lecz prawdziwym narzędziem polityki, dalszym ciągiem
stosunków politycznych, przeprowadzeniem ich innymi środkami”1. Celem
wspomnianych działań były i są nadal kwestie wzmocnienia bezpieczeństwa,
wspieranie dobrobytu narodowego czy tez promowanie demokracji. Jednakże
naczelną zasadą polityki Waszyngtonu jest zachowanie pozycji światowego
przywódcy2. Barack Obama, podkreśla w swoich przemówieniach, że USA
znacząco i długoterminowo zaangażują się w regionie Pacyfiku.. Odniósł się w ten
sposób do opracowanych strategicznych wytycznych w sprawie obronności, które
zostały ogłoszone 5 stycznia 2012 r. W tym ostatnim dokumencie także została
podkreślona konieczność reorientacji amerykańskiej polityki w stronę Azji3.
Wydaje się także, jak pisze Łukasz Smalec, że administracja prezydenta Obamy
wyciągnęła także właściwe wnioski z ponad dekady wojen toczonych w
niesprzyjających warunkach geostrategicznych w Afganistanie oraz Iraku. Wywarło
to istotny wpływ zarówno na kształt dokumentów strategicznych, w których
podkreślono możliwość prowadzenia długotrwałych operacji powietrznych oraz
morskich, ale nie lądowych, jak i praktykę w zakresie sztuki wojennej, o czym
świadczył m.in. casus libijski. Postawa USA (rezygnacja z interwencji militarnej)
wobec eskalacji wojny domowej w Syrii (użycie broni chemicznej przeciwko
ludności cywilnej) świadczy o tym, że przyszłe decyzje dotyczące użycia siły
zbrojnej będą podejmowane w oparciu o wnikliwą analizę ich możliwych
konsekwencji. Świadczy to o ponownym wzroście znaczenia doktryny
Weinbergera/Powella, która ma szansę po raz kolejny stać się filarem polityki
zagranicznej oraz strategii Stanów Zjednoczonych. Zakładała ona, że:
• decyzja o użyciu sił zbrojnych powinna zostać podjęta wobec zagrożenia
interesu narodowego Stanów Zjednoczonych;
• decyzja powinna zostać podjęta po wyczerpaniu możliwości dyplomatycznego
rozwiązania konfliktu;
• liczba, skład oraz rozmieszczenie jednostek zaangażowanych w działania
wojenne powinny odpowiadać powierzonym im zadaniom;
• cele militarne oraz polityczne należy określić w sposób precyzyjny, co
w połączeniu z odpowiednim potencjałem ma pozwolić na minimalizację strat
własnych;
• decyzja o użyciu sił zbrojnych powinna posiadać poparcie Kongresu oraz
obywateli;

C. von Clausewitz, O wojnie, Lublin 1995, s. 23.
D. B. Bobrow, E. Haliżak, R. Zięba, Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX
wieku, Warszawa 1997, s. 164.
3
Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st Century Defence, 5 stycznia 2012 r. Polskie
tłumaczenie dokumentu zob. Utrzymanie światowego przywództwa USA: priorytety polityki obronnej
w XXI wieku, „Bezpieczeństwo Narodowe”, nr 21, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa
2012, s. 147–160; J. Tomaszewski, Zmiany w polityce bezpieczeństwa USA, Bezpieczeństwo
Narodowe nr III-IV(23-24), Warszawa 2012, s. 108.
1
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• należy określić jasną strategię zakończenia konfliktu („strategię wyjścia”)4.
W dokumencie z 1996 roku, który został przedstawiony Kongresowi za
prezydentury Billa Clintona wprost zdefiniowano podstawowe kategorie interesów
Ameryki, w których można ich użyć wojska. Przede wszystkim zaliczają się tutaj
kluczowe interesy ważne dla przetrwania państwa, takie jak obrona terytorium i
obywateli USA, obrona sojuszników i dobrobytu gospodarczego. Do drugiej
kategorii zaliczono przypadki kiedy zagrożone są istotne, ale nie podstawowe
interesy USA a siły zbrojne można używać, gdy są one w stanie wesprzeć realizacje
interesów Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza gdy koszty oraz ryzyko związane z
ich użyciem są proporcjonalne do stopnia zagrożenia interesów kraju. W końcu
trzecia kategoria obejmuje głównie akcje humanitarne, w sytuacjach w których
zdolność reagowania cywilnych agend jest nikła i tylko armia jest w stanie w szybki
sposób zainicjować długoterminową reakcje na dane zapotrzebowanie. Tak więc
decyzja o tym, czy Stany Zjednoczone użyją siły militarnej jest podyktowana w
pierwszym rzędzie ich narodowym interesem, koszty i ryzyko zaangażowania
militarnego muszą być proporcjonalne do uzyskiwanych korzyści5. Tak więc
obecna sytuacja na Ukrainie nie wyczerpuje zasadniczo wprost żadnej kategorii w
której Waszyngton byłby w stanie użyć w tym państwie swoje siły zbrojne.
Prawdopodobnie było to także wykluczone w niejawnej strategii jaka to państwo
miało względem Ukrainy od czasu jego powstania. Bliskość Rosji i jej potencjału
jądrowego niezależnie od kondycji politycznej i gospodarczej państwa musiał
wykluczać taki scenariusz.
Zasadniczo istotnym elementem strategii, który został użyty w odniesieniu do
Ukrainy było wykorzystanie wywiadu USA6, poprzez który rozpoczęto działania
mające na celu promowanie demokracji i wolnego rynku w tym państwie. Jak
podkreśliła asystent sekretarza stanu ds. Europy i Euroazji Victoria Nuland7, od
czasu powstania państwa ukraińskiego na cele wspierania w tym państwie
demokracji wydano ponad 5 miliardów dolarów. Środki były oczywiście kierowane
w określone środowiska i określone regiony kraju.
O poziomie zaangażowania służb specjalnych świadczy chociażby wizyta pod
przybranym nazwiskiem dyrektora amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA) John Brennan’a, który potajemnie przebywał w kwietniu 2014 roku w
Kijowie, gdzie spotkał się z ukraińskimi przywódcami i szefami bloku siłowego

Ł. Smalec, Nowy American way of war? – Współczesne wojny Stanów Zjednoczonych,
Bezpieczeństwo Narodowe nr II (30), Warszawa 2014, s. 137, 155.
5
J. Zając, Koncepcja bezpieczeństwa USA [w:] R. Zięba (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po
zimnej wojnie, Warszawa 2008, s. 49-52.
6
Przykładem jest Mykoła Łebed jeden z przywódców Organizacji Nacjonalistów Ukraińskich w
czasie II wojny Światowej, odpowiedzialny za decyzje o ludobójstwie Polaków i innych narodowości
na Wołyniu w 1943 roku, który został zwerbowany przez CIA w 1949 roku. Łebed aż do 1990 roku
prowadził i kierował ośrodkiem w imieniu USA mającym na celu odbudowę struktury
nacjonalistycznej na obecnej Ukrainie, skierowanej przeciw Rosji. Więcej m. in. R. Breitman, N. J.
W. Goda, T. Naftali, R. Wolfe, U.S. Intelligence and the nazi, Cambride 2005, s. 254.
http://books.google.pl/books?id=GnkBYN8ipYcC&pg=PA254&lpg=PA254&dq=łebed+agent+USA
&source=bl&ots=Dizzfqne0K&sig=t2VGWKYGvN98fiSgtQ6llNBNiJw&h
7
Wystąpienie Victorii Nuland w Waszyngtonie w dniu 13 grudnia 2013 roku. Film w zbiorach autora.
4

215

Ukrainy8. Jego wizyta była ściśle powiązana z początkiem operacji wojsk
ukraińskich przeciw separatystom, po zatwierdzeniu kilkanaście dni wcześniej
przez rząd USA jednego miliarda dolarów pomocy dla Ukrainy oraz 300 tysięcy
racji żywnościowych dla wojska9.
Jednym z beneficjentów wspomnianej pomocy mił być obecny premier Ukrainy.
W marcu 2014 roku niemiecki dziennikarz śledczy Gerard Wisniewski opublikował
artykuł sugerujący, iż właśnie Arsenij Jaceniuk był blisko związany z NATO.
Autor tekstu zwrócił uwagę na fakt, iż Jaceniuk przez kilka lat prowadził fundację
„Open Ukraine”, o której ślady jej działania są obecnie w Internecie zacierane.
Wśród sponsorów wspomnianej fundacji wg autora znaleźli się: Black Sea Trust
(amerykańska fundacja German Marshall Fund); Royal Institute of International
Affairs (RIIA)- brytyjski odpowiednik amerykańskiej organizacji Council on
Foreign Relations, sponsorowany przez Rockefellerów, Billa Gates’a, NATO, UE
oraz fundację Konrada Adenauera; NATO Information and Documentation Centre
(NIDC) oraz US State Departament10. Podobne zarzuty skierowane były do innych
polityków ukraińskich. Oczywiście konkretne listy z sumami wyciągały na światło
dzienne rosyjskie media, aby w ten sposób zdyskredytować ukraińska klasę
polityczną, utrwalając pogląd wśród społeczeństwa, iż obydwie strony konfliktu są
finansowane11.
Innym sposobem rzekomego wpływania na nowe władze w Kijowie miała być
rekompensata dla darczyńców w postaci realizowania na Ukrainie pewnych
interesów gospodarczych Zachodu. Pewne światło na wspomniane zobowiązania
rzuciły publikacje, które ukazały się w Czechach i Rosji. Mianowicie była
elektrownia atomowa w Czarnobylu miała być miejscem składowania odpadów
jądrowych z UE i USA. Wspomniany transporty miały przechodzić przez Polskę12.
Na ile była to rzeczywista umowa z Kijowem, a może element wojny
informacyjnej, trudno stwierdzić. Jednakże trudno było w Polsce znaleźć
informacje na ten temat.
Także w tym aspekcie pojawiły się spekulacje dotyczące finansowania Prawego
Sektora. Ta kwestia miał się pojawić w kontekście domniemanych rozmów
Viktorii Nuland z specjalny wysłannikiem
Prawego Sektora Andriejem
Artiomienko w Waszyngtonie . Nuland miała proponować radykałom wsparcie
Szef CIA potajemnie przebywał w Kijowie, http://wiadomosci.onet.pl/swiat/szef-cia-potajemnieprzebywal-w-kijowie/eflxh (2014-04-14).
9
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Ukraine,http://motherboard.vice.com/read/us-food-aid-is-being-sold-on-black-market-websites-inukraine (2014-04-03).
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http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/europa/gerhard-wisnewski/auftrag-umsturz-neuer-ukrainestaatschef-ist-ein-agent-der-nato.html (2014-03-11).
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finansowe przekraczające 5 milionów dolarów13. O finansowaniu przez USA
„Swobody” i „Batkiwszczyny” pisała rosyjska prasa, sugerując iż pieniądze
dostarczano wprost z Ambasady USA w Waszyngtonie. Pieniądze były w dużej
części przeznaczone na finansowanie logistyczne Majdanu14.
Główne determinanty polityki USA wobec Ukrainy
Dla Waszyngtonu Ukraina jest państwem małoistotnym, biorąc pod uwagę
narodowe interesy tego kraju i zasadniczo zainteresowanie nim jest związane
głownie z faktem ograniczania wpływów Rosji dla której dominowanie na tym
obszarze to kwestia życia i śmierci, jak zauważył to George Friedman15. Podobnie
twierdzi Zbigniew Brzeziński mówiąc, iż Europa, a zatem tym bardziej Ukraina,
pozostaje dla USA drugorzędnym geopolitycznym partnerem na częściowo
zjednoczonym Zachodzie16. Sytuacja w której właśnie Kijów miał odgrywać role
przedmiotu rozgrywki pomiędzy Moskwą a Waszyngtonem widziało przed dekadą
wielu politologów i geopolityków. Paul Bracken przed kilkunastoma laty już
mówił, iż „O to właśnie chodziło w rozszerzeniu NATO: zepchnąć Rosję na
wschód o półtora tysiąca kilometrów i stworzyć strefę buforową złożoną z Polski,
Białorusi i Ukrainy- przekształcić korytarz dla najeźdźcy w barierę dla
najeźdźcy”17.
Znany rosyjski dysydent Aleksander Sołżenicyn ostrzegał wprost, iż „Ameryka
wszelkimi sposobami wspiera każdy antyrosyjski krok Ukrainy. I jakkolwiek by
porównywać: to, co w ogromnej mierze wybacza Ukrainie (…) –i wszelkie
tłumienie odmiennych poglądów, i wszelkie matactwa wyborcze, tego nawet w
małym stopniu nie wybacza Białorusi, gwałtownie atakując bardzo nawet nieśmiałe
próby jej zjednoczenia z Rosją. A to dlatego, ze Białoruś zakłóca ogólny plan i
niweczy ideę „sojuszu czarnomorsko-bałtyckiego” od Estonii po Krym- „kordonu
sanitarnego” zwróconego przeciw Rosji”18 i dalej pisze jednocześnie ostrzegając, że
dla USA szybkie wchłoniecie Ukrainy, rozbudzi na nowo u Rosjan ambicje
imperialne i przez to zwiększy się zamęt w świecie19.
Po powstaniu niepodległego państwa ukraińskiego, głównym celem
administracji w Waszyngtonie (tak jak i w Moskwie) był problem rozbrojenia tego
państwa z broni jądrowej. Kijów dysponował ok. 5 tys. rakiet, w tym SS-24 międzykontynentalnymi pociskami balistycznymi wyposażonymi w dziesięć głowic
jądrowych. W 1990 r. parlament Ukrainy zadecydował, że nie będzie używać,
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Sektora
spotykali
się
z
Wiktorią
Nuland?,
http://www.kresy.pl/wydarzenia,polityka?zobacz/przedstawiciele-prawego-sektora-spotykali-sie-zwiktoria-nuland (2014-05-10).
14
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„Przegląd” z 3-9.03.2014, s. 38-41.
15
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18
A. Sołżenicyn, Rosja w zapaści, Warszawa 1999, s. 23-24.
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produkować ani gromadzić broni nuklearnej. Wskutek prób podjętych przez
Moskwę w celu zabezpieczenia sowieckiej broni znajdującej się poza granicami
Federacji, Ukraińcy zwrócili się do Amerykanów. Po serii dwustronnych spotkań z
Rosją i międzynarodowych konferencjach, w których udział brała także Wielka
Brytania, Ukraina zgodziła się na realizację traktatu o nierozprzestrzenianiu broni
jądrowej. W dniu 5 grudnia 1994 r. w Budapeszcie Rosja, Stany Zjednoczone i
Wielka Brytania podpisały memorandum w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa
Ukrainie. Rosja zobowiązała się wtedy m.in. do powstrzymania się od użycia lub
groźby użycia siły i przymusu ekonomicznego wobec Ukrainy, do poszanowania
granic zgodnie z zasadami konferencji z 1975 r. w sprawie bezpieczeństwa i
współpracy w Europie. W następstwie porozumień Waszyngton i Moskwa
rozpoczęły kompleksowy proces usuwania i niszczenia arsenału nuklearnego
Ukrainy. Amerykanie zwiększyli prawie trzykrotnie pomoc zagraniczną dla
Ukrainy z 330 mln dol. do blisko miliarda rocznie. Proces rozbrojenia Ukrainy
zakończył się w 1996 roku20. W rok później zawarto pomiędzy NATO i Rosją
dodatkową umowę która miała na celu zapewnienie Moskwy, iż infrastruktura
Paktu nie będzie rozwijana w państwach Europy Środkowej, w tym tworzenia
trwałych baz wojskowych. Te zobowiązania, jak podkreśla Dyrektor ds. Europy w
Radzie Bezpieczeństwa Narodowego przy Białym Domu Charles Kupchan
obwiązują obecnie, nawet w kontekście zwiększonego zagrożenia ze strony Rosji21.
W tym kontekście jednoznacznie widać, iż ewentualna perspektywa członkostwa
Ukrainy w NATO jest bardzo odległa w czasie i nie jest ona obecnie przedmiotem
poważnych zamiarów Waszyngtonu.
W początkowej fazie wojny Stany Zjednoczone były gotowe dyskutować o
przekształceniu Ukrainy w głęboko zdecentralizowaną federację, choć dopiero
wtedy, gdy Kijów wyrazi na to zgodę. Zgody tej nie ma z uwagi na duże wpływy
nacjonalistów w rządzie i USA musi brać to pod uwagę. Zwracał na to uwagę
Willem Post, amerykanista w Holenderskim Instytucie Spraw Międzynarodowych,
mówiąc iż Amerykanie zdają sobie sprawę z realiów w Europie Wschodniej, gdzie
możliwości Rosji są o wiele większe niż USA. Z kolei Laurence Nodron, ekspertka
Francuskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (IFRI), zauważa, iż powody
spolegliwości USA wobec Rosji są głębokie i dalej podkreśla, ze po piętnastu latach
wojen w krajach muzułmańskich Ameryka jest bardzo zmęczona zagranicznymi
interwencjami. Tym bardziej że zaangażowanie na Ukrainie jest postrzegane w

L. I. Polyakov, U.S.-UKRAINE Military relations and the value of interoperability, Strategic Studies
Institute
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Ukraine
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Relations,
http://www.globalsecurity.org/military/world/ukraine/forrel-us.htm (2014-09-01); A. Stelmach,
Ukraina płaci za wiarę w amerykańskie obietnice?
http://www.kresy.pl/wydarzenia,wojskowosc?zobacz/pch24pl-ukraina-placi-za-wiare-wamerykanskie-obietnice (2014-03.14)
21
Nie będzie stałych baz Paktu w Polsce. Biały Dom respektuje umowę Rosja – NATO
http://www.defence24.pl/news_nie-bedzie-stalych-baz-paktu-w-polsce-bialy-dom-respektuje-umowerosja-nato (2014-08-31)
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Waszyngtonie za o wiele bardziej ryzykowne z powodu nieprzewidywalności
Putina i środków wojskowych, jakimi dysponuje22.
Ukraina, podobnie jak popierająca ją Polska wpadła jak pisze Stanisław Bieleń
w tzw. pułapkę silniejszego sojusznika. Wynika ona z jednoznacznego działania na
rzecz Stanów Zjednoczonych bez odpowiedniej diagnozy własnych interesów i
możliwości. Przy tym Bieleń zauważa, ze nawet Polska nigdy nie była
strategicznym partnerem Stanów Zjednoczonych, a jej bezkrytyczne zaangażowanie
po stronie Ukrainy może w przyszłości spowodować, iż będzie ona państwem
antypolskim. Dużo gorzej od Polski wypada jeszcze Ukraina. Jej przewlekły stan
braku konsolidacji ustrojowej, trwałe tendencje separatystyczne na wschodzie
kraju, łącznie z aktywnością terrorystyczną na całym obszarze, ograniczony charakter władzy centralnej, tak w sensie terytorialnym, jak i administracyjnym, umacnianie wpływów oligarchicznych i mafijnych (nowe władze korzystają z poparcia starych struktur korupcyjno-przestępczych), permanentny stan zapaści gospodarczej,
której nie są w stanie zmienić ani Unia Europejska, ani międzynarodowe instytucje
finansowe, różnice polityczne i rozłamy w obozie rządzącym, brak krytycznego
spojrzenia na historię stosunków ukraińsko-polskich i inne czynniki sytuują to
państwo jako kandydata na państwo upadłe23.
Polityka ta związana jest ze wspomniana powyżej doktryną USA, mówiącą iż
Ukraina nie jest członkiem NATO i w związku z tym USA nie mają traktatowych
zobowiązań do jej obrony. Prezydent Obama stwierdził wprost: „Nie będziemy
podejmować działań wojskowych, by rozwiązać problem ukraiński. To, co robimy,
to mobilizujemy międzynarodową wspólnotę, by wywierać – presję na Rosję. Ale
ważne, by podkreślić, że nie będzie wojskowego rozwiązania tego problemu” i
dalej dodał iż „Nie bierzemy pod uwagę wojskowej konfrontacji Stanów
Zjednoczonych z Rosją w tym regionie”24.
George Fridman zwraca uwagę na fakt iż „punktem zwrotnym w relacjach
federacji Rosyjskiej ze Stanami Zjednoczonymi był rok 2004, kiedy wydarzenia na
Ukrainie przekonały Rosjan, ze Ameryka zamierza ich zniszczyć, a przynajmniej
ściśle kontrolować. Ukraina to duży kraj, ciągnący się wzdłuż
południowozachodniej granicy Rosji, i klucz do jej bezpieczeństwa”25. To właśnie
wtedy rozeszły się drogi Stanów Zjednoczonych i Rosji26.
Obecnie Stany Zjednoczone są zdeterminowane do udzielania wsparcia
Kijowowi, gdyż z geostrategicznej pozycji niczym nie ryzykują, a jednocześnie
angażują Rosję na tym kierunku, odciągają ją z innych obszarów istotnych dla
J. Bielecki, Rosja narzuca Ameryce swoją narrację, http://www.rp.pl/artykul/118801,1098304Rosja-narzuca-Ameryce-swoja-narracje.html (2014-03-20).
23
S. Bieleń, Pomyślmy o własnym interesie narodowym, http://wiadomosci.onet.pl/tylko-wonecie/prof-stanislaw-bielen-pomyslmy-o-wlasnym-interesie-narodowym/01dw0, (2014-08-27).
24
http://www.kresy.pl/wydarzenia,wojskowosc?zobacz/obama-ukraina-nie-jest-w-nato-nie-musimyjej-bronic (2014-08-30).
25
G. Fridman, Następna dekada. Gdzie byliśmy i dokąd zmierzamy, Kraków 2012, s. 155;
http://www.stratfor.com/weekly/united-states-has-unfinished-business-ukraine-andiraq?utm_source=freelistf&utm_medium=email&utm_campaign=20140624&utm_term=Gweekly&utm_content=readmore#ax
zz35ZjHJrKr (2014-08-15).
26
G. Fridman, Następna dekada…, s. 157.
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Waszyngtonu. Dyskusja o przekazaniu armii ukraińskiej dronów (nieoficjalnie
Rosjanie informowali o używaniu amerykańskich dronów już w trakcie aneksji
Krymu27), czy też ręcznej broni przeciwpancernej bardziej świadczy o chęci
podtrzymania konfliktu i stworzeniu znamion pomocy wojskowej, niż jej realnej
udzieleniu. Istotnym elementem wojny na Ukrainie jest wykorzystanie na dużą
skalę broni pancernej przez obydwie strony. Dla separatystów posiadanie zaplecza
w postaci dużej ilości sprzętu starszego typu (takiego używa armia ukraińska)
znajdującego się w magazynach rosyjskich, powoduje pewność utrzymania
ukompletowania sprzętowego jednostek. Dla armii ukraińskiej utrata sprzętu
powoduje konieczność jego zakupu poza granicami państwa, co w warunkach
uzależnień politycznych może powodować duże komplikacje.
Wydaje się iż głównym strategiem polityki bezpieczeństwa w Europie
Środkowej ze strony USA jest generał Philip Breedlove, naczelny dowódca Sił
Sojuszniczych Europy w ramach NATO i sił amerykańskich w Europie. Od kilku
miesięcy ten właśnie wojskowy realizuje swój autorski plan zwiększenia liczby
ćwiczeń wojskowych, wprowadzeniu do Europy dodatkowego sprzętu wojskowego
i personelu militarnego w tym zwiększenia marynarki, lotnictwa i sił lądowych.
Według wspomnianego wojskowego Rosja chce budować swoją "przewagę
strategiczną" przez "taktyczne zaskoczenie" i będzie konsekwentnie destabilizować
Europę Wschodnią28. Ponadto jak informują media, do Norwegii armia USA
przerzuca duże ilości ciężkiego sprzętu, który jest gromadzony w specjalnie
przygotowanych w tym celu jaskiniach. Ten "kluczowy region" w Europie ze
względu na konflikt na Ukrainie nabiera obecnie coraz większego znaczenia
strategicznego. Ocenia się, że wzmacnianie amerykańskiego arsenału w Norwegii
wpisuje się w "strategię globalnego okrążania Rosji"29.
Ważnym elementem strategii USA na Ukrainie jest kwestia podważenia
strategicznych interesów Rosji w postaci uzależnienia tego kraju od gazu. Temu
celowi służy m.in. kupno przez firmę Burisma złóż gazu, które maja się znajdować
na obszarze Donbasu. Kwestia jest o tyle niejasna, że inwestycja jest kojarzona z
udziałem w niej Huntera Bidena, syna wiceprezydenta USA, który wykazywał dużą
aktywność w podróżach do Kijowa w początkach roku30.
O tym, że stany Zjednoczone zdawały sobie sprawę z konsekwencji
doprowadzenia do przejęcia władzy przez opozycję w drodze zamachu stanu, co
byłoby wyzwaniem rzuconym wprost Moskwie świadczy chociażby wypowiedź
Zbigniewa Brzezińskiego, który pod koniec lutego 2014 roku ostrzegał na łamach
Российский комплекс «Автобаза» перехватил и посадил американский беспилотник MQ-5B
над Крымом, http://www.news.nashbryansk.ru/2014/03/14/russiaandtheworld/rossijskij-kompleksavtobaza-perexvatil-i-posadil-amerikanskij-bespilotnik-mq-5b-nad-krymom-70055/ (2014-04-10).
28
Amerykański generał nie zgadza się z polityką Obamy w sprawie Ukrainy,
http://www.kresy.pl/wydarzenia,polityka?zobacz/amerykanski-general-nie-zgadza-sie-z-politykaobamy-w-sprawie-ukrainy (2014-04-11).
29
Szansa na pomoc wojskową dla Ukrainy ze strony USA, http://wiadomosci.onet.pl/tylko-wonecie/szansa-na-pomoc-wojskowa-dla-ukrainy-ze-strony-usa/jnvhy (2014-08-26).
30
Biden i Kwaśniewski usamodzielnią Kijów, http://wiadomosci.onet.pl/swiat/biden-i-kwasniewskiusamodzielnia-kijow/7y0r0 (2014-05-29); Biden znów przekonywał Janukowycza do kompromisu,
http://www.rp.pl/artykul/40,1084478-Biden-znow-przekonywal-Janukowycza-do-kompromisu.html
(2014-02-05).
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„Financial Timesa”, iż "Rosja może wepchnąć Ukrainę w zaciekłą, niszczycielską i
niebezpieczną w skali międzynarodowej wojnę domową. Może pchnąć do secesji
Krym i niektóre przemysłowe regiony na wschodzie kraju" i dalej proponował że
"USA mogą i powinny wyraźnie przekazać Putinowi, że są przygotowane na to, by
użyć swoich wpływów i zapewnić, że naprawdę niepodległa i nie podzielona Ukraina będzie prowadziła politykę wobec Rosji podobną do tej, którą tak skutecznie
prowadzi Finlandia"31.
Na ile dla USA jest ważny do celów politycznych Kijów widać chociażby
poprzez absurdalne pomysły wyrażone przez cytowanego, ciągle wpływowego
Zbigniewa Brzezińskiego. To on właśnie przed dwoma laty zaproponował
przeniesienie siedziby Rady Europy ze Strasburga do Kijowa (starożytnej stolicy
Rusi Kijowskiej)32. Ten na obecną chwilę absurdalny pomysł wskazuje na
determinację Waszyngtonu związaną z realizacją działań utrwalających proces
wiązania się Ukrainy z Zachodem. Podobne zdanie w kwestii Ukrainy ma jego
syn, Jan Brzeziński, który jest ekspertem w Atlantic Council w Waszyngtonie.
Zwraca on uwagę na fakt, iż różne luki i wyjątki powodują, że sankcje nie będą na
tyle bolesne by zmusić Putina do pozostawienia Ukrainy. Według niego, Europa
nie jest gotowa zapłacić cenę zbyt dużych sankcji, które uderzą w nią rykoszetem.
Według Jana Brzezińskiego, aby pomóc Ukraińcom w walce o suwerenność, Stany
Zjednoczone muszą zacząć uzbroić armię ukraińską, co od dawna apeluje do władz
w Kijowie33.
Determinacja Waszyngtonu do realizacji swoich celów była tak duża, iż
lekceważono jednoznaczne sygnały płynące z administracji prezydenta Rosji,
wzywające do zaprzestania szantażowania Ukrainy i finansowania rebeliantów (w
opinii Rosji Majdanu). Mówił o tym Siegiej Głazjew doradca prezydenta Rosji,
jeszcze w początkach lutego 2014 roku. Podkreślał on, iż „Zachód musi zaprzestać
szantażu i zastraszania”. Jak przykład takich praktyk Głazjew przywołał grudniowe
(2013 r.) spotkanie asystent sekretarza stanu USA ds. Europy i Eurazji Victorii Nuland z oligarchami zbliżonymi do ukraińskich władz. I dalej mówił „o ile wiemy,
zagroziła ona oligarchom umieszczeniem ich na amerykańskiej czarnej liście, jeśli
prezydent Wiktor Janukowycz nie odda władzy opozycji. To nie ma nic wspólnego
z prawem międzynarodowym - oświadczył. - To nie jest po prostu mieszanie się w
wewnętrzne sprawy. To próba kontrolowania Ukrainy”34. Prawdopodobnie właśnie
te działania USA na Ukrainie były odebrane przez Moskwę jak precedens, który
jest obecnie rozwijany w innej formie na wschodzie Ukrainy. Dla Rosjan taka
ingerencja Zachodu w sprawy wewnętrzne na Ukrainie były utożsamiane z
Brzeziński: trzeba zaproponować Rosji model fiński w sprawie Ukrainy,
http://wiadomosci.onet.pl/swiat/brzezinski-trzeba-zaproponowac-rosji-model-finski-w-sprawieukrainy/dph8c (2014-02-23).
32
Brzeziński: przenieść siedzibę Rady Europy do Kijowa, http://biznes.onet.pl/brzezinski-przeniescsiedzibe-rady-europy-do-kijow,18515,5022911,1,onet-wiadomosci-detal (2012-02-10)
33
США управляют конфликтом на Украине с заднего сидения,
http://www.newsbalt.ru/detail/?ID=40547 (2014-07-31).
34
Doradca Putina: USA muszą przestać finansować "rebeliantów" na Ukrainie,
http://wiadomosci.onet.pl/swiat/doradca-putina-usa-musza-przestac-finansowac-rebeliantow-naukrainie/d164q (2014-02-06).
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naruszeniem gwarancji suwerenności państwa ukraińskiego w 1994 roku do układu
o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej.
Dalej Głazjew w swoim tekście dalej uzasadnia, iż rozwijający się w Donbasie
konflikt zbrojny niesie ogromne zagrożenia dla Rosji, Europy i całego świata, gdyż
brak zrozumienia jego uwarunkowań może doprowadzić do eskalacji w skali
regionalnej, a następnie przekształcić się w kolejną wojnę globalną. Zarzuca on
przy tym, że USA od samego początku trwania kryzysu nieugięcie realizowały
strategię przekształcenia konfliktu w wojnę ukraińsko-rosyjską, usprawiedliwiając
przy tym wszystkie zbrodnie „reżimu narodowo-radykalnego”, finansując i zbrojąc
go, wspierając dyplomatycznie i zmuszając swoich europejskich sojuszników do
pójścia tą samą drogą. Rodzi się przy tym zasadnicze pytanie: dlaczego Stany
Zjednoczone uprawiają taką polistrategię? Bezpośrednim celem tej polistrategii jest
oderwanie Ukrainy od Rosji co jako najważniejsze geopolityczne zadanie Zachodu
artykułował już swego czasu Otto von Bismarck, a współcześnie Zbigniew
Brzeziński. Jego rusofobiczna formuła, stwierdzająca, że bez Ukrainy Rosja nie
może być wielkim mocarstwem, stała się imperatywem polityki amerykańskiej
wobec obszaru postradziekciego. Dalej wspomniany autor stara się z rosyjskiego
punktu widzenia sforować główne cele działań USA przeciw Rosji na Ukrainie.
Twierdzi wprost, iż Stany Zjednoczone próbują rozniecić kolejną wojną w Europie,
w celu osiągnięcia następujących postulatów:
1. Oskarżenie FR o agresję pozwala wprowadzić sankcje finansowe w celu
zamrożenia (anulowania) amerykańskich zobowiązań wobec rosyjskich wierzycieli
w wielkości setek miliardów dolarów, aby w ten sposób zmniejszyć gigantyczny
ciężar swojego zadłużenia;
2. Zamrożenie rosyjskich aktywów w dolarach i euro pociągnie za sobą
niezdolność ich właścicieli do obsługi swoich zobowiązań wobec banków
europejskich, co wyrządzi tym ostatnim poważne szkody, kończące się
bankructwami niektórych z nich. Destabilizacja europejskiego systemu
finansowego będzie stymulować odpływ kapitału spekulacyjnego do USA, aby
wesprzeć dolarową piramidę ich dłużnych zobowiązań;
3. Sankcje przeciwko Rosji wyrządzą szkodę krajom Unii Europejskiej na kwotę
około tryliona euro, co pogorszy – i tak bez tego – fatalny stan gospodarki oraz
osłabi jej konkurencyjność w rywalizacji ekonomicznej z USA;
4. Sankcje przeciwko Moskwie ułatwiają wyparcie z rynku europejskiego gazu
rosyjskiego i zastąpienie go amerykańskim gazem łupkowym. To samo dotyczy
wartego miliardy dolarów wschodnioeuropejskiego rynku ogniw paliwowych dla
elektrowni jądrowych, które technologicznie są zorientowane na dostawy z Rosji;
5. Wciąganie krajów europejskich do konfliktu z Rosją zwiększy praktycznie ich
zależność od USA, co ułatwi tym ostatnim narzucenie Unii Europejskiej
korzystnego dla siebie rozwiązania w sprawie transatlantykkiej strefy wolnego
handlu;
6. Wojna w Europie stanowi dogodny pretekst dla zwiększania wydatków
wojskowych ze strony USA, co jest w interesie kompleksu militarnoprzemysłowego35.
35

S. Głazjew: W jakim celu Stany Zjednoczone stworzyły EuroMajdan?,
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Polityka USA w odniesieniu do Ukrainy nie jest w samej Ameryce
przyjmowana bezkrytycznie. Analitycy widzą to o czym oficjalnie nie mówi
administracja. Mianowicie jak pisał „Foreign Policy”, to niemiecko-francuska
umowa ułatwiła nacjonalistom dojście do władzy. „Zachodnie rządy są przynajmniej częściowo winne wzrostowi znaczenia Swobody. Wkrótce będą one musiały
być bardziej wymagające i czujne; będą musiały szybko dostrzec, kto w rządzie
Ukrainy chce na sztandarach nosić hasła praw człowieka, a kto wyższości etnicznej”. I dalej w artykule amerykańscy naukowcy stawiają tezę: „niewygodna prawda
jest taka, że znaczna część obecnych władz Ukrainy to rzeczywiście faszyści”36.
Podobne głosy słychać także wśród polityków amerykańskich. Szef Komitetu
Wywiadu Senatu senator Dianne Feinstein w dniu 31 sierpnia br. na kanale TV
NBC stwierdziła wprost, iż Stany Zjednoczone muszą rozpocząć bezpośredni
dialog z Rosją, gdyż sankcje słabo wpływają na politykę tego kraju wobec
Ukrainy37. Innym z polityków amerykańskich, który jednoznacznie przeciwstawiał
się nadmiernemu ingerowaniu w sprawy Ukrainy był Ron Paul, były wieloletni
członek Kongresu USA ze stanu Texas, konserwatysta i republikanin, kilkukrotny
kandydat z ramienia partii Republikańskiej i Libertariańskiej na prezydenta USA.
Twierdził on wprost, iż to nie Rosja rozpoczęła całą awanturę, ale że pucz który
usunął przywódcę z wyboru Wiktora Janukowycza, a wywołała to grupa: NATO,
Unia Europejska, USA i MFW38.
Przeciwko demonizowaniu Putina, już w marcu 2014 roku wypowiedział się dla
„The Washington Post” dr Henry Kissinger. W swoim artykule ostrzegał przed
konwencjonalną konfrontacją USA i Rosji, która może się przekształcić w konflikt
jądrowy. Zwracał on uwagę na konieczność skorzystania z doświadczeń konfliktu
w Libii, którego strategia działania była autorstwa byłego dowódcy NATO w
Europie admirała James’a G. Stavridis. Kissinger zwrócił uwagę na silne więzi
historyczne, kulturowe, religijne i polityczne między Rosją a Ukrainą, dodając,
Ukraina była częścią Rosji od wieków. Ponadto zaproponował status Ukrainy,
podobny do tego który przez lata miała Finlandia, dodając, że Ukraina nie powinna
stać się członkiem NATO i dalej mówił, iż członkostwo Ukrainy w NATO będzie
zagrożeniem ze strony radykalnych nacjonalistów na Ukrainie, w których upatruje
duże zagrożenie. Obawia się, iż mogą oni sprowokować działania przeciw Rosji i

http://www.geopolityka.org/komentarze/2940-siergiej-glazjew-w-jakim-celu-stany-zjednoczonestworzyly-euromajdan (2014-07-09) Pierwodruk: http://www.novorossia.org/politika/6758-zachemamerike-byl-nuz-hen-maydan.html;
http://alexjones.pl/pl/aj/aj-swiat/aj-wiadomosci/item/30518-doczego-usa-by%C5%82-potrzebny-majdan.
36
"Foreign Policy": w ukraińskim rządzie zasiadają źli chłopcy,
http://wiadomosci.onet.pl/swiat/foreign-policy-w-ukrainskim-rzadzie-zasiadaja-zli-chlopcy/ynr9r
(2014-03-20).
37
США надо отказаться от санкций и вести с Россией диалог, русские слишком храбры американский сенатор, http://rusvesna.su/news/1409518540 (2014-09-01)
38
Zachód powinien przestać mieszać się do spraw Ukrainy – Ron Paul,
http://czubas.salon24.pl/582321,zachod-powinien-przestac-mieszac-sie-do-spraw-ukrainy-ron-paul
(2014-05-04)
za:
http://www.ronpaulchannel.com/ron-responds-ukrainian-assault-launched-prorussian-forces.
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powołać się przy tym na piaty artykuł Sojuszu. Prowadziło by to do dokładnie do
bezpośredniej konwencjonalnej konfrontacji Moskwą, której NATO chce uniknąć39.
W podobnym tonie wypowiedział się wysoki oficer CIA Michael Scheur,
mówiąc, iż „…obecne położenie jest wynikiem desperackiej próby Zachodu, tj.
Unii Europejskiej, a następnie Waszyngtonu, zainstalowania na Ukrainie
demokracji wg własnego widzimisie. UE i Ameryka doszły do wniosku, ze
Ukraińcy nie są zdolni sami rozwiązać kryzys, wiec zaczęli przeznaczać ogromne
środki, wysyłać dyplomatów, czyli robili wszystko, aby podważyć ówczesne,
legalne władze Ukrainy. W rezultacie, niezależnie jak ktoś ocenia Putina- osobiście
uważam go za bardzo nieprzyjemna postać- myślę, że po jego stronie było wiele
racji z punktu widzenia interesów odnoszących się do rosyjskiego bezpieczeństwa
narodowego w momencie przejmowania Krymu”40.
Istotnym elementem wpływającym na wzmocnienie sił nacjonalistycznych na
Ukrainie była pomoc USA w finansowaniu i organizowaniu tego wsparcia. Odbywa
się ono częściowo poprzez kanały operacyjne. W ten proceder jest także
zaangażowana amerykańska diaspora ukraińska o banderowskiej orientacji. Pewne
światło na to rzuca chociażby śmierć majora armii USA Marka Paslawsky, który
zginął 20 sierpnia br. w walce z ukraińskimi separatystami w rejonie Donbasu41.
Dodatkowym elementem polityki bezkrytycznego popierania Kijowa jest
wpływanie m.in. na polskich polityków głównych opcji politycznych oraz nadające
w Polsce stacje TV w kierunku wyciszania w bieżącej polityce, a zwłaszcza w
aspekcie historycznym kwestii związanych z ukazywaniem zbrodni ukraińskich
nacjonalistów w okresie II wojny światowej i okresie powojennym, zwłaszcza w
kontekście obecnego nawiązywania tego ruchu do tradycji zbrodniczych42.
W zachodniej prasie w odniesieniu do konfliktu na Ukrainie pojawiały się także
pewne spekulacje, co do celowości zaangażowania USA w proces obalenia
prezydenta Wiktora Janukowicza. Jedna z nich opisywana przez włoską gazetę
sugerowała wprost, iż Putin był w posiadaniu niepodlegającym wątpliwościom
danych o tym, że przewrót państwowy, który miał miejsce w Kijowie w lutym, miał
konkretny cel: zneutralizować rosyjską Flotę Czarnomorską, która stacjonuje w
Sewastopolu i zamienić ją na flotę amerykańską43. Powyższy cel wydaje się Malo
A Response to Henry Kissinger’s advise on US – Russian Relations and the Ukraine,
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(2014-08-30);
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prawdopodobny, ale w wymiarze długookresowym jest niewątpliwe, iż po
usunięciu z tego miejsca Rosjan byłaby to wymarzona baza dla NATO.
Obecnie, co należy podkreślić dużym zagrożeniem dla Ukrainy i jej sojuszników
jest coraz bardziej prawdopodobny upadek gospodarczy państwa. Tylko w
porównaniu z 2013 rokiem PKB Ukrainy spadło obecnie już o 3 procent.
Niepokojący jest także spadek w produkcji przemysłowej aż o 8 procent.
Dewaluacja ukraińskiej waluty w stosunku do dolara osiągnęła pułap 64 procent44.
W miesiącu listopadzie prawdopodobnie wyczerpią się rezerwy gazu ziemnego, a
jego krajowe wydobycie tak jaki węgla kamiennego znajduje się na wschodzie
kraju. Te czynniki zapewne określą w przestrzeni gospodarczej przyszłość Ukrainy.
Stany Zjednoczone poza doraźnym wsparciem finansowym i politycznym nie będą
w stanie z uwagi na uwarunkowania polityczne udzielić na tyle istotnej pomocy aby
wstrzymać katastrofę gospodarcza tego kraju. Sprawowanie władzy przez
oligarchów (prezydent i kilku gubernatorów) zostanie skonfrontowane z
spauperyzowanym społeczeństwem od którego będzie się wymagało dodatkowych
poświeceń. To będzie bardzo niebezpieczny zestaw społeczny na Ukrainie.
Należy podkreślić, iż obecnie pośrednio USA są związane coraz bardziej wojną
na Ukrainie, zwłaszcza w kontekście globalnych interesów tego państwa. Zwraca
na to uwagę „Financial Times”, który pisał, że wojska rządowe korzystają z
pomocy amerykańskiej, która obejmuje m.in. kwestie wywiadowcze oraz
dostarczają ukraińskim siłom rządowym pomoc wartą miliony dolarów. Są to m.in.
racje żywnościowe, noktowizory, kamizelki kuloodporne. Przedstawiciele władz
ukraińskich mówią, że USA doradzają w sprawach strategii45. To zaangażowanie
może w określonych warunkach przekroczyć moment krytyczny i zasadniczo
wpłynąć na stan grożący realnym konfliktem.
Optymistyczną informacją w tej napiętej sytuacji w Europie Wschodniej jest
fakt, iż w sierpniu wyszło na jaw, iż USA i Rosja na terytorium Finlandii w
czerwcu br. w tajemnicy rozmawiali o kryzysie ukraińskim. O ile Waszyngton nie
zaprzeczył, iż takie rozmowy miały miejsce to stwierdził, że nie dotyczyły one
kwestii Ukrainy46. Niezależnie od ostatecznego dementi jednego z podmiotów
uczestniczących w rozmowach, jest niepodważalne, iż do takiego tematu rozmów
musiało dojść z uwagi na fakt, iż jest to obecnie najpoważniejszy problem w
relacjach amerykańsko-rosyjskich. Fakt tych rozmów potwierdza tylko pośrednie,
głębokie zaangażowanie obu stron w kryzysie ukraińskim.
Pewnym problemem w polityce USA w stosunku do Ukrainy są Niemcy i ich
interesy na tym obszarze. Niemcy są i były istotnym, historycznym graczem w
kwestii ukraińskiej. To nie tylko problem granic po I wojnie światowej i niemieckie
wsparcie dla powstającego państwa ukraińskiego, ale także problem późniejszej
http://www.kresy.pl/wydarzenia,gospodarka?zobacz/pch24pl-ukrainski-przemysl-na-krawedzizaglady (2014-08-24).
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kolaboracji obywateli polskich pochodzenia ukraińskiego z niemieckim wywiadem
przed II wojną światową oraz w jej trakcie47. Obecnie, także środowiska polityczne
podtrzymujące tradycje nacjonalizmu ukraińskiego odwołują się do współpracy z
Niemcami, co może budzić napięcia wśród członków Sojuszu.
Właśnie o zagrożeniu zbliżenia niemiecko-rosyjskiego w obszarze gospodarki i
polityki mówił szef Stratfordu George Friedman. Zwracał on uwagę, iż dla
Waszyngtonu odrodzenie wspomnianego sojuszu stanowi duże zagrożenie, gdyż
Berlin jest przeciwny nadmiernemu angażowaniu się Stanów Zjednoczonych w
obronę Polski. I dalej mówi, że niemiecka technologia i kapitał połączony z
rosyjskimi surowcami, to byłoby wyzwanie dla Stanów Zjednoczonych! Temu
Ameryka jest gotowa przeciwdziałać48.
Polityka Niemiec w odniesieniu do Rosji jest nakierowana głównie na cele
gospodarcze. Niezależnie od krytyki poczynań Moskwy w odniesieniu do kwestii
przestrzegania praw człowieka, czy tez innych istotnych umów międzynarodowych,
Berlin konsekwentnie rozwija współprace ekonomiczną. Tylko w 2012 roku
niemiecki eksport do tego kraju wzrósł o ponad 30%49. Niemcy w kwestii sankcji w
stosunku do Rosji grają na przeczekanie. Muszą wspierać w stopniu ograniczonym
sankcje aby następnie przy jak najmniejszych stratach powrócić po zaistnieniu
określonej sytuacji do poprzedniego stanu.
Podsumowując należy podkreślić, iż polityka USA w stosunku do Ukrainy
cechuje się dużym koniunkturalizmem celów i środków. Jest ona dla Waszyngtonu
państwem istotnym tylko w wymiarze możliwości osłabiania Rosji. Jest również
wykorzystywana do gry międzynarodowej w okresie kryzysów i kolejnym etapem
konfrontacji z Moskwą zapoczątkowaną poprzez konflikt syryjski. W jakikolwiek
sposób doktrynalnie Ameryka wyklucza bezpośrednie zaangażowanie się na tym
obszarze militarnie przeciw Rosji, a co za tym idzie nie daje Kijowowi realnej
możliwości członkostwa w NATO. Dla Ukrainy bezkrytycznie zaufanie USA
doprowadziło do powtórzenia sytuacji z Gruzji w 2008 roku, kiedy to państwo
pewne wsparcia militarnego i finansowego Waszyngtonu przystąpiło do wojny z
Rosją.
Podobnie jak Putin nie brał poważnie pod uwagę utraty władzy przez
Janukowicza w drodze przewrotu państwowego, tak Waszyngton nie docenił
determinacji Moskwy w obronę swoich interesów na wschodzie Ukrainy i wybuchu
realnej wojny.
Obecnie sytuacja na Ukrainie jest szczególnie niebezpieczna dla zachodu, gdyż
grozi na jesień wybuch społeczny, który może usunąć obecną władzę. USA i UE
nie są w stanie przedstawić takiej alternatywy finansowej natychmiastowej pomocy
jaką proponował Putin Ukrainie w listopadzie 2013 roku. Mianowicie Kijów miał
Por. Cz. Partacz, K. Łada, Polska wobec ukraińskich dążeń niepodległościowych w czasie II wojny
światowej, Toruń 2004, s. 69- 132; Cz. Partacz, Razem czy przeciw sobie. Studia z przeszłości Polaków
i Ukraińców (Rusinów i Haliczan), Koszalin 2013, s. 91-114; L. Kulińska, Działalność terrorystyczna i
sabotażowa nacjonalistycznych organizacji ukraińskich w Polsce w latach 1922-1939, Kraków 2009,
s.122-142.
48
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otrzymać 14 mld USD oraz obniżenie ceny gazu z 400 do 268 USD za tysiąc
metrów sześciennych50.
Dojście do wspomnianej rewolucji socjalnej na Ukrainie, byłoby klęska polityki
Waszyngtonu, z uwagi na fakt utraty wpływu w centralnej części państwa. Dla
Moskwy, z kolei byłby to pożądany scenariusz w którym odzyskuje wpływy do
„Zbrucza”. Ten scenariusz jest realny, ale także niebezpieczny dla państw UE I
NATO. Z jednej strony zostałby zamrożony konflikt, gdyż Ukraina nie jest Osetią
ani Abchazją, a z drugiej strony ewentualne powstanie
państwa
„zachodnioukraińskiego” jest na rękę Moskwie, gdyż nie musi się siłować z
matecznikiem ukraińskiego nacjonalizmu. Z drugiej strony może tym quasi
państwem destabilizować Europę Środkową. Niezależnie od realizacji
poszczególnych scenariuszy, podstawowy fakt jest jeden, iż na najbliższe dekady
USA i państwa UE wykreowały sobie trwały problem gospodarczy i polityczny w
Europie Wschodniej w postaci zdestabilizowanej ukraińskiej państwowości.
SUMMARY
US Policy in the Relation to Ukraine in the Second Decade of 21st Century
Article is to draw attention to the actions of the United States in the area of the
Ukrainian state as a geopolitical game aimed at consolidating regionalności Russia
and its influence in Europe. It should be emphasized that Washington's action in
Ukraine is characterized primarily by avoiding being a direct party to the rivalry
with Russia. Typically it uses in these activities, and environmental pro-Western
organizations and countries of Eastern Central Europe as initiators of certain
political movements, with the intended independence of Ukraine from Moscow's
influence.
Keywords: USA, Ukraine, geopolitics.
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Adam GWIAZDA

RYWALIZACJA CHIN I JAPONII
W REGIONIE AZJI WSCHODNIEJ
Abstrakt
W drugiej dekadzie XXI wieku nasiliła się rywalizacja pomiędzy Chinami i Japonią
oraz Stanami Zjednoczonymi i Chinami w regionie Azji Wschodniej. Japonia
intensywnie rozbudowuje swoje Narodowe Sił Samoobrony i przekształca je, przy
poparciu ze strony USA, w nowoczesną armię wyposażoną w broń ofensywną.
Upatruje w tym, a nie tylko w sojuszu z USA, główną szansę obrony swojego
terytorium przed ekspansją Chin, które od kilku lat domagają się zwrotu wysp
Senkaku/Diaoyutai. Z kolei Chiny dążą nie tylko do umocnienia swojej dominującej
pozycji w regionie Azji Wschodniej, lecz także
do uzyskania statusu
supermocarstwa . W tym celu rozbudowują w niespotykanym dotychczas tempie i
skali swój potencjał militarny. Potencjał ten może zostać, w najbliższej przyszłości,
użyty dla odbicia spornych wysp na Morzu Południowochińskim.
Słowa kluczowe: Chiny, Japonia, Azja Wschodnia, rywalizacja.
1.Wprowadzenie
W drugiej dekadzie XXI wieku doszło do wyraźnego pogorszenia stosunków
politycznych Chin z Japonią a także Stanów Zjednoczonych z Chinami. Nastąpiło
to pomimo utrzymującej się sporej współzależności ekonomicznej pomiędzy tymi
największymi gospodarkami świata. Szczególne napięcie występuje w regionie Azji
i Pacyfiku, gdzie traktatowi sojusznicy USA tacy jak Japonia, Tajwan, Filipiny,
Korea Południowa i Tajlandia oczekują od Stanów Zjednoczonych skutecznej
ochrony w razie konfliktu zbrojnego z Chinami. A Państwo Środka coraz częściej i
śmielej wysuwa pod adresem swoich sąsiadów roszczenia terytorialne, czego
przykładem może być nasilający się od września 2012 roku konflikt z Japonią o
wyspy Senkaku. Spór ten zaognił się ponownie na początku września 2013 roku,
kiedy osiem chińskich kutrów patrolowych wpłynęło na krótko na wody okalające
wyspy Senkaku. W odpowiedzi na tę akcję Chińczyków rząd Japonii wysłał w ten
rejon kilka swoich myśliwców i oświadczył, że wkrótce na pięć największych wysp
tego niewielkiego archipelagu wyśle swoich urzędników. Z kolei Chiny ustanowiły
22 listopada 2013 roku na mocy jednostronnej decyzji „strefę indentyfikacyjną
obrony powietrznej” (ADIZ) i tym samym rozszerzyły swoją kontrolę na Morzu
Poludniowochińskim także o sporne wyspy Senkaku. W tym ostatnim przypadku
reakcja sojusznika Japonii, tj. Stanów Zjednoczonych była szybka. 27 listopada
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2013 roku USA wysłały dwa bombowce B-52, do których dołączyły samoloty
japońskie i południowokoreańskie, do chińskiej ADIZ, aby w ten sposób dać wyraz,
że strefa ta jest nieważna. Władze Chin nie zareagowały na rzekome naruszenie ich
wyłącznej strefy powietrznej, pomimo wcześniejszych ostrzeżeń, że podejmą
wszelkie „kroki obronne” przeciwko zagranicznym samolotom, które naruszą
obszar tej, jednostronnie proklamowanej strefy. Okazało się więc, że wspólna akcja
USA, Japonii i Korei Południowej zniechęciła na razie Chiny do eskalacji swoich
pretensji terytorialnych na Morzu Południowochińskim.
Należy przypomnieć, że Stany Zjednoczone, które w 1972 roku przekazały
Japonii okupowaną po II wojnie światowej wyspę Okinawę i wyspy Senkaku,
oczywiście popierają w tym sporze Japonię, chociaż nie podjęły żadnej
zdecydowanej akcji mającej „zniechęcić” Chiny do wysuwania roszczeń
terytorialnych, nie tylko wobec tych siedmiu niezamieszkałych wysp o powierzchni
niespełna 7 kilometrów kwadratowych. Postawa USA wobec tego rodzaju
konfliktów w regionie Azji może ulec zmianie z chwilą zacieśnienia współpracy
wojskowej z Japonią, Koreą Południową, Filipinami, Malezją, Brunei i Tajlandią
oraz współpracy gospodarczo-politycznej z pozostałymi państwami omawianego
regionu. Od 2011 roku Stany Zjednoczone dokonują stopniowej reorientacji swojej
polityki zagranicznej. Mniejsze znaczenie zaczyna odgrywać dla Amerykanów
Region Bliskiego i Środkowego Wschodu, co budzi spore zaniepokojenie np. w
Arabii Saudyjskiej, a znacznie większą uwagę politycy amerykańscy zwracają ku
regionowi Azji Południowo-Wschodniej i Pacyfiku. Zapoczątkowany przez USA w
2011 roku strategiczny zwrot ku temu regionowi przyczynił się m.in. do zaostrzenia
rywalizacji z Chinami. Sytuację tę stara się wykorzystać Japonia, która dosyć
szybko rozbudowuje swoją armię, noszącą oficjalną nazwę Narodowych Sił
Samoobrony. Natomiast Stany Zjednoczone starają się zbudować i umocnić
koalicję państw, które obawiają się chińskiej ekspansji i mają z Chinami
nierozwiązane spory terytorialne. Z kolei Chiny traktują te działania jako próbę
osłabienia ich potęgi w regionie Azji Południowo-Wschodniej i dążą do umocnienia
Szanghajskiej Organizacji Współpracy, do której należą także takie mocarstwa
regionalne jak Rosja i Indie. W lipcu 2013 roku przeprowadzone zostały wspólne
ćwiczenia okrętów Rosji i Chin, ale nie doszło jeszcze do przekształcenia
Szanghajskiej Organizacji Współpracy w azjatycką organizację bezpieczeństwa na
wzór NATO. Zbyt duże są bowiem sprzeczności interesów między wymienionymi
mocarstwami regionalnymi, aby organizacja ta mogła stać się w przyszłości
azjatycką przeciwwagą dla NATO.
2.Powrót Japonii jako mocarstwa regionalnego
Zaostrzającą się rywalizację pomiędzy Chinami i Stanami Zjednoczonymi o
wpływy w regionie Azji i Pacyfiku z powodzeniem wykorzystuje Japonia. Premier
tego kraju Shinzo Abe niejednokrotnie oświadczał na różnych forach, że Japonia
powinna rozbudować swoją armię i pełnić bardziej „asertywną rolę”, adekwatną do
swojego potencjału gospodarczego w omawianym regionie, aby powstrzymać
„ekspansjonistyczne zapędy” Chin1. Na szczycie przywódców krajów ASEAN,
1

Por. G.Bakeri, G.Nishiyama, Abe sees Japan countering China in Asia, „The Wall Street Journal”
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który odbył się na początku października 2013 roku premier Shinzo Abe
zaapelował do państw mających spory terytorialne z Chinami, aby nie podejmowały
z Państwem Środka unilateralnych negocjacji, lecz zjednoczyły swoje siły wspólnie
z jego krajem2. Japonia posiada bowiem odpowiednio duży potencjał gospodarczy
i najbardziej nowoczesną, chociaż niezbyt jeszcze liczną, armię w omawianym
regionie i wspólnie ze swoimi sojusznikami jest w stanie skutecznie przeciwstawić
się chińskim roszczeniom terytorialnym.
Należy zaznaczyć, że w ostatnich kilku latach Japonia bardzo znacznie
zwiększyła wydatki na cele wojskowe (rozbudowę armii i zakupy nowoczesnego
sprzętu wojskowego). Wydatki te wyniosły w 2012 roku ponad 59 mld dolarów.
Był to pierwszy od 11 lat tak duży wzrost wydatków na rozbudowę Japońskich Sił
Samoobrony , które stają się jedną z lepiej uzbrojonych armii w regionie Azji
Wschodniej i Pacyfiku. Odbywa to się za wiedzą Stanów Zjednoczonych, które
nie potrafią już, z różnych względów, zapewnić bezpieczeństwa wszystkim swoim
sojusznikom w omawianym regionie. A w regionie tym coraz częściej dochodzi do
konfliktów o różne wyspy położone na Morzu Chińskim, do których roszczą sobie
prawa takie państwa jak Chiny, Japonia, Korea Południowa, Tajwan, Brunei,
Wietnam, Filipiny i Malezja.
Obecny rząd Japonii uważa więc, że należy doprowadzić do zmiany konstytucji i
rozbudować armię, aby mogła ona skutecznie odeprzeć nie tylko atak skierowany
na jakąkolwiek część terytorium swojego kraju, lecz także aby mogła też udzielić
pomocy swoim sojusznikom, gdyby ich wojska zostały zaatakowane przez „wrogie
państwa”3. Głównym sojusznikiem Japonii w tym regionie pozostaną Stany
Zjednoczone. Natomiast głównym adwersarzem są Chiny i w mniejszym stopniu
także Federacja Rosyjska.
Duże obawy w Japonii wywołuje także program zbrojeń nuklearnych
Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej i zagrożenie atakiem atomowym
ze strony tego „destrukcyjnego” państwa. Obecnie nie ma podobnego zagrożenia
atakiem atomowym ze strony Chin, które jednak od kilku lat domagają się od
Japonii zwrotu kilku niezamieszkałych i od dawna „nie skolonizowanych” wysp
Senkaku/Diaoyu. Wyspy te od 1895 roku stanowią część terytorium Japonii i do
niedawna nikt się nimi nie interesował. Dopiero odkrycie przed kilkunastoma laty
złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na szelfie wokół tych wysp zwiększyło ich
atrakcyjność i spowodowało zmianę polityki Chin wobec tego niewielkiego
archipelagu4.

28.10.2013, s. 1.Por. także O.Zajec, Bitwa olbrzymów o kupę kamieni, “Le Monde DiplomatiquePolska” 2014, nr 2, s.30.
2
Zob. N. Brereton-Fukui, T. Sekiguchi, Japan’s Premier raises profile at Asian Talks, „The Wall Street
Journal” 11-13.10.2013, s. 8.
3
Por. Nationalism in Japan: beware the populists, “The Economist” 6.10.2012, s. 53. Por. także
M.Pietrasik, D.Mierzejewski (red.), Chiny i Japonia: dylematy mocarstw w Azji Wschodniej, Łódź
2009, s. 40-42.
4
Zob. Y.Hayashi, Japan’s Abe pushes broader defence role, „The Wall Street Journal” 18.09.2013,
Por. F.Jóźwiak, Konflikt Japonia-Chiny, “Forbes” 17.11.2010, s. 60.
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Tabela 1
Wydatki na cele wojskowe w 2012 roku w mld dolarów
Kraj
Wydatki w mld dolarów
USA
Chiny
Rosja
Wielka Brytania
Japonia
Francja
Arabia Saudyjska
Indie
Niemcy
Włochy

682,5
166,1
91,7
60,9
59,3
58,9
56,7
46,1
45,7
34,0

Źródło: Stockholm International Peace Research Institute, Staff report 2013, nr 1.
Jednak rząd Japonii kategorycznie odrzuca możliwość dokonania korekty
swoich granic i jest zdecydowany bronić swojego terytorium przed roszczeniami
Chin. Władze w Tokio od dawna domagają się też od Rosji, z którą do tej pory nie
podpisały, od zakończenia II wojny światowej, traktatu pokojowego, zwrotu
zajętych przez Armię Czerwoną w 1945 roku wysp Kurylskich. Dotychczasowe
zabiegi dyplomatyczne nie przyniosły jednak żadnych rezultatów zarówno w
rozwiązaniu sporu o wyspy Kurylskie jak i o wyspy Senkaku.
Państwo Środka także bardziej rozbudowuje swoją bardzo liczną armię i
zwiększyło w ostatnim czasie ponad 20-krotnie nakłady na cele wojskowe. Jest
rzeczą zrozumiałą, że Japonia więc nie chce pozostawać w tyle, zdając sobie
sprawę, że tylko „zbrojna dyplomacja” jest skuteczna w rozwiązywaniu sporów
granicznych oraz innych konfliktów. Ponadto Japonia, która jest czwartą
największą na świecie potęgą gospodarczą świata, po USA, Chinach i Indiach, chce
także pełnić większą niż dotychczas rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa
międzynarodowego. Chce także, aby jej siły nie tyle już narodowej, ile
„kolektywnej samoobrony” mogły aktywnie wspierać wojska amerykańskie i
innych sojuszników w różnych, zapalnych regionach świata.
W samej Japonii nie ma jednak zgodności poglądów odnośnie dalszej
rozbudowy „sił samoobrony” i przekształcenia ich w najbardziej nowoczesną
armię świata. Przeciwnicy rozbudowy armii twierdzą, że zwiększenie nakładów na
cele wojskowe spowoduje zmniejszenie inwestycji na cele gospodarcze i socjalne, a
także przyczyni się do wzrostu napięcia w stosunkach z Chinami, Koreą
Południową i Rosją. Natomiast zwolennicy rozbudowy armii wskazują na fakt
wzrastającego zagrożenia ze strony Chin i malejących możliwości skutecznej
obrony Japonii przez jej sojusznika czyli przez Stany Zjednoczone. Zagrożenie to
przejawia się chociażby w coraz liczniejszych przypadkach naruszenia japońskiej
przestrzeni powietrznej i wód terytorialnych przez chińskie samoloty i okręty.
Przykładowo tylko w okresie od kwietnia do czerwca 2013 roku siły powietrzne
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Japonii musiały interweniować 69 razy, aby „zachęcić” chińskie samoloty do
zmiany kursu. Dla porównania w analogicznym okresie w 2012 roku takich
przypadków naruszenia japońskiej przestrzeni powietrznej było tylko 15. W
samym tylko
wrześniu 2013 roku
Japońskie Siły Samoobrony musiały
interweniować kilkakrotnie, aby skłonić chińską flotyllę okrętów ochrony wybrzeża
do odpłynięcia poza zasięg strefy ekonomicznej wokół wysp Senkaku, a także
zmuszone zostały do monitorowania pierwszego „przelotu” chińskich bombowców
w pobliżu japońskiej przestrzeni powietrznej niedaleko bazy wojskowej w Naha
oraz śledzić lot chińskiego drona nad terytorium Japonii5. Tego rodzaju incydenty
przemawiają za szybką rozbudową armii w Japonii, która wzmocniła ostatnio
współpracę z Indiami i Birmą i stara się pozyskać do aliansu skierowanego
przeciwko Chinom także takie państwa jak Filipiny, Indonezję i Malezję. Rząd
premiera Shinzo Abe stara się przekształcić Japońskie Siły Samoobrony w
„Kolektywne Siły Samoobrony”. Chce także, aby żołnierze japońscy mogli brać
udział we wspólnych manewrach z wojskami ich sojuszników nie tylko na
terytorium Japonii i żeby mogli dysponować bronią ofensywną. Dlatego też obecne
władze starają się doprowadzić do zmiany interpretacji Artykułu 9 konstytucji
zakazującego Japonii posiadania broni ofensywnej. Jednak zmiana obecnej
konstytucji byłaby procesem długotrwałym i zabrałaby co najmniej 5 lat. A jest to
zbyt długi okres czasu i władze Japonii nie mogą sobie pozwolić na spowolnienie
procesu modernizacji swoich Sił Samoobrony w warunkach pogarszających się
relacji z Chinami i zagrożenia atakiem atomowym ze strony Korei Północnej.
Tabela 2
Siły zbrojne USA i wybranych państw w regionie Azji Wschodniej
w 2012 roku
Kraj
Liczba
Wydatki
Liczba
Liczba
żołnierzy
wojskowe
samolotów okrętów
w mld dolarów
Japonia
243 000
59,3
723
502
Chiny
2 170 000
166,1
2 954
1 936
Korea
655 000
31,6
744
568
Południowa
482 000
3,3
272
109
125 000
2,9
12
80
Wietnam
Filipiny
330 000*
682,4
3 477
12 906
USA
*Liczba żołnierzy w gotowości bojowej w regionie Azji Wschodniej i Pacyfiku.
Źródła: SIPRI, Dane Japońskiego Ministerstwa Obrony, Banku
Center for Strategic and International Studies.

Światowego i

Dlatego rząd Shinzo Abe stara się „obejść” zapisy artykułu 9 Konstytucji i
przeznacza coraz więcej środków na nowoczesny sprzęt wojskowy i nowe rodzaje
5

Zob. H.Beech, Return of the samurai, “Time” 7.10.2013, (nr 39), s. 24.

233

okrętów wojennych. Latem tego roku Japońskie Ministerstwo Obrony pokazało
największy, zbudowany po wojnie w Japonii okręt „Izumo”, który bardzo
przypomina lotniskowiec. Ponadto ujawniono też plany uformowania korpusu
piechoty morskiej wyposażonego w szybkie amfibie i łodzie motorowe, a także
podjęto działania zmierzające do zakupu floty dronów. Wprawdzie w 2013 roku
nakłady wojskowe w Japonii wzrosły tylko o 0,8%, lecz zaplanowane na ten cel
środki na 2014 rok mają być wyższe już o ponad 3%6.
Plany dalszej rozbudowy Japońskich Sił Samoobrony i przekształcenia ich w
„Kolektywne Siły Samoobrony” ściśle współpracujące z wojskami sojuszników
Japonii spotykają się z raczej umiarkowanym poparciem społeczeństwa tego kraju.
Znaczna część społeczeństwa jest przeciwna wydawaniu coraz większych środków
na armię i postępującą – ich zdaniem – militaryzację Japonii, która przypomina im
czasy sprzed II wojny światowej. Mniejsza część Japończyków popiera politykę
obecnego rządu dalszej rozbudowy armii. Z drugiej jednak strony większa część
społeczeństwa tego kraju zdecydowanie sprzeciwia się chińskim roszczeniom
terytorialnym i popiera dążenie obecnego rządu do przywrócenia Japonii „należnej”
jej pozycji mocarstwa regionalnego.
3.Nasilenie sporu o wyspy Senkaku
Wzrost nastrojów antychińskich w Japonii zbiegł się w czasie z zaostrzeniem
sporu na początku 2012 roku o osiem niezamieszkałych wysp Senkaku, które
chińczycy określają mianem Diaoyutai i które oczywiście uważają – wbrew
zawartemu przy końcu XIX wieku traktatowi z Shimonoseki – za część swojego, a
nie japońskiego terytorium. Należy zaznaczyć, że wszystkie te niezamieszkałe
wyspy o obszarze około 7 kilometrów kwadratowych oddalone są od Japonii o
prawie 2 tysiące kilometrów. Wyspy Senkaku zostały odkryte na przełomie XV i
XVI wieku i do 1895 roku znajdowały się one pod jurysdykcją chińską. Jednak po
przegranej wojnie z Japonią na mocy traktatu z Shimonoseki z 1895 roku wyspy te
łącznie z Tajwanem i Peskadorami zostały scedowane na rzecz Japonii. Z kolei po
II wojnie światowej na mocy ustaleń aliantów z Kairu w 1943 r. i Poczdamu w
1945 Japonia straciła Tajwan i „okoliczne wyspy”, bez ścisłego określenia o jakie
tu okoliczne wyspy chodzi, które powróciły do Chin. W 1949 roku Tajwan
„oderwał” się od ChRL i powstała tam Republika Chińska. Natomiast w 1972 roku
Amerykanie zwróciły Japonii okupowaną Okinawę i wyspy Senkaku, do których
roszczą sobie prawa zarówno Chiny jak i władze w Tajwanu. Rząd Japonii
argumentuje jednak, że wyspy te stanowią integralną część archipelagu Riukiu.
Nigdy też nie zostały one skolonizowane. Natomiast władze w Pekinie nie zgadzają
się z tą argumentacją i powołują się na ustalenia aliantów z Poczdamu. Po
normalizacji stosunków w 1972 roku pomiędzy ChRL i Japonią rządy obu tych
państw odsunęły spór o wyspy Senkaku „do rozwiązania przez przyszłe
pokolenia”. Jednak odkrycie na wodach przylegających do tych wysp złóż ropy
naftowej i gazu spowodowało, że władze Chin zmieniły swój stosunek do tego
problemu i postanowiły podjąć próbę odzyskania spornych wysp. Nasilenie się
sporu o wyspy Senkaku/Diaoyutai nastąpiło w połowie kwietnia 2012 roku,
6

Według danych Japońskiego Ministerstwa Obrony, zob. „Time” 2013, nr 39, s. 25.
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kiedy znany z nacjonalistycznych wypowiedzi gubernator prefektury Tokio Ishihara
Shintaro zaapelował, aby władze w Tokio wykupiły wyspy Senkaku od prywatnych
inwestorów reprezentowanych przez Kumiokę Kurikarę. Ten ostatni żądał ze te
wyspy aż 500 mln dolarów, ale ostatecznie najpierw władze prefektury Tokio
zakupiły 10 września 2012 roku te wyspy za 22 mln dolarów i od razu podarowały
je rządowi Japonii7. Z powodów prawnych rząd Japonii nie mógł kupić tych wysp
bezpośrednio od prywatnych właścicieli. Transakcja ta
doprowadziła do
ochłodzenia stosunków politycznych Chin z Japonią. Nastąpił też wybuch
protestów w Chinach przeciwko obecności w tym kraju firm japońskich, który
jednak nie spowodował załamania się współpracy gospodarczej pomiędzy tymi
największymi po Stanach Zjednoczonych Ameryki, gospodarkami światowymi.
Należy podkreślić, że między Chinami i Japonią istnieje bardzo silna
współzależność gospodarcza, którą dodatkowo wzmocniło wprowadzenie 1
czerwca 2012 roku bezpośredniej wymiany walut obu państw.
Do tej pory konflikt o wyspy Senkaku nie osłabił w znaczący sposób współpracy
gospodarczej między obu tymi państwami. Należy podkreślić, że do połowy lat
1990-tych nie dochodziło do żadnych , poważniejszych incydentów na tym
spornym archipelagu. Jednym z pierwszych takich incydentów było postawienie w
1996 roku przez grupę Japończyków latarni morskiej na jednej z wysp tego
archipelagu. W rewanżu przypłynęła na te wyspę grupa mieszkańców Hong Kongu,
aby podkreślić chiński charakter archipelagu. Następnie w 2004 roku Japończycy
aresztowali siedmiu Chińczyków, którzy wylądowali na Utsurijimie – głównej
wyspie archipelagu, zaś w 2005 roku 50 tajwańskich kutrów protestowało w
pobliżu wysp przeciwko rządom Tokio. We wrześniu 2010 roku chiński trawler
zderzył się z japońskim patrolowcem, a jego załoga została zatrzymana, co
wywołało antyjapońskie zamieszki w Chinach. W konsekwencji ograniczono
japońską prezentację na światowej wystawie Expo, która odbywała się w
Szanghaju. W maju 2013 roku chińskie okręty podwodne podpływały
„niebezpiecznie blisko” w pobliżu wód terytorialne Japonii u wybrzeży Okinawy, a
w połowie sierpnia 2013 roku chińska marynarka wojenna przeprowadziła
niedaleko wysp Senkaku/Diaoyutai kilkudniowe manewry z użyciem ostrej
amunicji8.
Faktem jednak jest, że przez całe stulecia bezludne wyspy archipelagu
Senkaku/Diaoyutai o łącznej powierzchni zaledwie 7 kilometrów kwadratowych nie
były nikomu potrzebne. Ich przyłączenie do Japonii w 1895 roku odbyło się zresztą
bez żadnej reakcji ze strony Chin i innych państw azjatyckich. O istnieniu Senkaku
nawet w Japonii mało kto wiedział aż do początku lat 1970-tych, kiedy w okolicach
tych wysp odkryto zasoby ropy naftowej i także słabo jeszcze rozpoznane zasoby
gazu ziemnego. Odkrycie tych zasobów zwiększyło zainteresowanie tym
archipelagiem zarówno władz Chin i Japonii, jak również władz Tajwanu. Żadne
bowiem z tych państw nie posiada znaczących zasobów ropy i gazu ziemnego.
Jesienią 2013 roku władze Chin i Japonii starały się jednak wyciszyć ten spór, w
Por. M.Magierowski, Wojna o skały, „Polityka” 2012, nr 36, s. 39.
Zob. H.Beech, op.cit., s. 27. Por. A.Browne, Adviser to Japan,s premier embodies nationalist fervor,
“The Wall Street Journal” 19.02.2014,s.2.
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którym tak naprawdę nie chodziło chyba ani o prestiż, ani nawet o gaz czy ropę,
lecz w przypadku Japonii głównie o głosy wyborców. Okazało się też, że
podsycanie tego sporu mogłoby spowodować zbyt duże straty we wzajemnych
stosunkach gospodarczych. Ponadto ofiarami niszczonych w niektórych chińskich
miastach japońskich restauracji czy samochodów japońskich marek padali głównie
ich chińscy właściciele. Rzecz jasna, nie można wykluczyć ponownego nasilenia
się konfliktu o wyspy Senkaku/Diaoyutai jak również i o inne sporne wyspy
położone na Morzu Południowochińskim. Chiny bowiem pretendują do roli już nie
tyle regionalnego, ile światowego mocarstwa i rzucają wyzwanie zarówno Japonii,
jak również Stanom Zjednoczonym, które od 1951 roku zobowiązały się do
utrzymania pokoju w Cieśninie Tajwańskiej. Obecna, zbyt silna współzależność
ekonomiczna Chin i Japonii oraz także Chin i USA zdaje się wykluczać wybuch
konfliktu zbrojnego pomiędzy tymi państwami. Jednak tego rodzaju spory
utrudniają już i nadal będą utrudniać rozwój wzajemnie korzystnej współpracy
gospodarczej zarówno pomiędzy Chinami i Japonią, jak również w całym regionie
Azji, gdzie marzenia o Unii Azjatyckiej pryskają , gdy tylko w pobliżu jakiegoś
bezimiennego atolu wiertło nafciarzy natrafi na ślad ropy lub gazu albo gdy
historycy znajdą pergamin potwierdzający prawa jakiegoś średniowiecznego
szoguna do kolejnej wysepki.
Należy zaznaczyć, że wyspy Senkaku/Diaoyutai wcale nie są jedynym
przedmiotem sporu w omawianym rejonie. Od dawna trwa też spór Chin z Japonią
o bardzo niewielki i ledwie wystający z wody atol Okinotorishima, najdalej na
południe wysuniętą japońską wysepkę. Jedyne praktyczne znaczenie tej wysepki
polega na tym, że umieszczono na niej stację ostrzegającą przed tsunami, ale dzięki
uznaniu jej za obszar Japonii państwo to może uznać za swoją, wyłączną strefę
ekonomiczną dodatkowych 150 tys. mil kwadratowych morza. Nie podoba to się
Chinom, których kutry nie mogą swobodnie łowić ryb wokół „sporej” wyspy. Od
wielu lat utrzymuje się także spór Chin z Wietnamem o Wyspy Paracelskie. Do
tych wysp rości sobie prawo także Tajwan. Archipelag ten liczący około 30
wysepek zajęły w 1974 roku Chiny po wygranej bitwie z Wietnamczykami. Od
tego czasu wyspy te znajdują się pod chińską jurysdykcją, ale Wietnam nigdy nie
uznał zwierzchnictwa Chin nad tym archipelagiem. Jest pewnym paradoksem, że w
przypadku niektórych Wysp Paracelskich władze Chin uważają za swój obszar
nawet wysepki czasowo zalewane przez morskie fale, choć w przypadku
Okinotorishimy sami podnoszą argument, że taki ląd nie może być podstawą do
wyznaczenia strefy ekonomicznej Japonii. Prawdziwym jednak
labiryntem
interesów aż sześciu państw jest z kolei archipelag Spratley na Morzu
Południowochińskim. Ten zbiór aż 30 tys. raf i skał rozrzuconych na obszarze
większym niż Polska ma łączną powierzchnię 4 km kwadratowych. Na kilkunastu
większych skrawkach swoje posterunki umieściły Chiny, Tajwan, Wietnam,
Malezja i Filipiny, a pretensje do części tego obszaru zgłasza także Brunei. W
przypadku tych ostatnich wysp sprawa jest bardziej skomplikowana niż w
przypadku dwustronnego tylko sporu Chin z Japonią o wyspy Senkaku. W tym
ostatnim przypadku oba kraje starają się, jak do tej pory, nie dopuścić do
przekształcenia tego sporu w konflikt zbrojny. Są bowiem od siebie mocno
uzależnione pod względem gospodarczym. Ponadto władze w Pekinie zdają sobie
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sprawę z tego, że Chiny przestały już być najtańszym producentem na świecie i
doskonale orientują się, że w ich sąsiedztwie są kraje, które mogą przejąć sporo
japońskich inwestycji. Przykładowo
Indie, Tajlandia, Wietnam, a nawet
Bangladesz, mają o wiele tańszą siłę roboczą niż Chiny i wiele firm nie tylko z
Japonii, lecz także z innych krajów gospodarczo wysoko rozwiniętych przenosi już
tam produkcję towarów pracochłonnych9. Tak więc Chiny nie mogą sobie pozwolić
na bardziej zdecydowaną akcję wobec Japonii, np. na próbę militarnego odbicia
spornych wysp. Nie mogą też i- jak się wydaje , przynajmniej obecnie nie chcą
zrażać do siebie potencjalnych sojuszników nieprzemyślanymi akcjami zbrojnymi.
Władze Chin upatrują bowiem swoją szansę w dosyć pasywnej postawie
administracji USA wobec ich sojuszników w tym regionie. Zakładają, że poczują
się oni opuszczeni przez Amerykanów i tym samym będzie ich można wciągnąć do
sfery wpływów Państwa Środka.
4.Wzrost potęgi militarnej Chin
W celu nie tylko zapewnienia sobie bezpieczeństwa, lecz także w celu
umocnienia swojej dominującej pozycji w omawianym regionie i uzyskania statusu
supermocarstwa Chiny stale zwiększają swój potencjał militarny. Nie ukrywają też
swoich planów dalszej ekspansji nie tylko gospodarczej w skali globalnej ani też
dążenia do odzyskania „spornych” terytoriów. Pewnym wyjątkiem jest brak tego
rodzaju roszczeń ze strony Chin pod adresem Rosji, co przynajmniej obecnie –
wynika z zależności energetycznej Pekinu, która nie sprzyja zaostrzeniu stosunków
politycznych z Moskwą. Jednak w dalszej perspektywie współpraca między tymi
mocarstwami regionalnymi może być bardziej problematyczna. Faktem jest, że
wzrost potęgi wojskowej Chin niepokoi nie tylko Japonię i inne kraje Azji
Wschodniej10. Zjawisko to budzi niepokój także Rosji i przede wszystkim Stanów
Zjednoczonych, które nie za bardzo orientują się w zamiarach władz w Pekinie ani
też nie potrafią dokładnie rozpoznać geostrategicznych celów Państwa Środka. Nie
oznacza to oczywiście, że USA nie są przygotowane na różne scenariusze wojny z
udziałem Chin. W jednym z takich scenariuszy Chiny zaczną blokadę Tajwanu w
2016 roku, ogłaszając swoją wyłączną strefę morską i przestrzeń powietrzną w
odległości tysiąca kilometrów od brzegu. Granicę tę będzie kontrolować chińska
marynarka wojenna, drony o dużym zasięgu działania, a także niskoorbitalne
satelity. Wszystko to tworzy jedną sieć obserwacji i wczesnego wykrywania.
Nuklearne siły Chin zostaną wprowadzone w
stan gotowości bojowej.
Zaminowane zostaną też akweny morskie wokół Tajwanu, a w stronę tej wyspy
wysłane zostaną chińskie okręty i samoloty bojowe. W tym scenariuszu zakłada
się , że Chiny wysuną swoje roszczenia terytorialne wobec Korei Południowej i
Japonii. Jednocześnie amerykańskie bazy wojskowe, znajdujące się w tych krajach,
zostaną „zneutralizowane”. Waszyngton będzie domagał się od swoich sojuszników
w tym regionie użycia siły, ale uzyska tylko dostęp do baz wojskowych w Australii
i Nowej Zelandii i żadne z tych państw nie wyśle na pomoc swoich kontyngentów
9
Zob. Y.Zhang, T.Orlik, M.Obe, China loses edge as world factory floor, „The Wall Street Journal”
17.01.2013, s. 8.
10
Por. A.H.Cordesman, M.Kleiber, Chinese military modernization, New York 2007, s. 31-33.
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wojskowych. Natomiast Chiny kategorycznie domagać się będą zwrotu wysp
Senkaku i „powrotu” zbuntowanej prowincji czyli Tajwanu w skład terytorium
Państwa Środka11.
W innym, o wiele groźniejszym scenariuszu, opracowanym przez Davida
Shanka, zakłada się, że w nocy z 30 kwietnia na 1 maja 2025 roku Chiny
rozpoczynają inwazję na Syberię. W pierwszej kolejności chińskie siły specjalne
uderzą na Kolej Transsyberyjską, odcinając ją tym samym od reszty Rosji. Na
Dalekim Wschodzie, zwłaszcza w pobliżu Władywostoku, na morzu zostaną
zawczasu postawione zagrody minowe, a same miny zostaną aktywowane
bezpośrednio w dniu inwazji. Chińscy dywersanci przejdą w głąb terytorium i po
ogłoszeniu wojny zaczną strzelać do celu lekkimi rakietami ze specjalistycznymi
głowicami bojowymi, które przy detonacji wypromieniowują impuls
elektromagnetyczny. Wszystkie sieci elektromagnetyczne w obrębie działań
bojowych, jak i technologicznie zaawansowany sprzęt elektroniczny, który jest
wykorzystywany przez żołnierzy amerykańskich w celu kontaktowania się oraz
satelity zostaną zniszczone. Ponadto zostaną wykorzystane projekcje holograficzne
i inne know-how informacyjne, nakierowane na dezinformację przeciwnika. We
Władywostoku kluczowe obiekty zostaną opanowane przez chińskich
komandosów. Natomist amerykańskie lotniskowce i inne okręty , które przyjdą z
pomocą Rosji, trafią do zawczasu przygotowanych pułapek. I znowu Chiny
zwyciężą12.
Rzecz jasna, są to tylko hipotetyczne scenariusze, które pewnie nigdy nie
urzeczywistnią się w praktyce. Podobnie jak nie muszą się spełnić marzenia
przywódców Chin o uzyskaniu, w najbliższym czasie, przez Państwo Środka
pozycji globalnej potęgi militarnej13. Jednak temu ostatniemu celowi
podporządkowane są coraz większe wydatki na zbrojenia i rozbudowę armii. Warto
w tym miejscu przypomnieć, że budżet obronny tego kraju wynosił w 2002 roku
zaledwie 20 mld dolarów, a w 2010 roku już ponad 78 mld dolarów i w 2012 roku
ponad 166 mld dolarów. Żadne inne państwo na świecie nie zwiększyło w okresie
ostatnich dziesięciu lat wydatków na cele wojskowe w takim stopniu jak Chiny.
Chińskie siły zbrojne są obecnie uznawane za drugą potęgę militarną na świecie.
Armia chińska pozbywa się starego sprzętu kupionego jeszcze od ZSRR i szybko
się modernizuje. Chiny od wielu już lat unowocześniają swoją broń rakietową,
rozbudowują flotę okrętów podwodnych oraz w 2012 roku wprowadziły do służby
nowoczesny lotniskowiec „Liaoning”. Oprócz około 1300 rakiet krótkiego zasięgu,
skierowanych głównie na Tajwan, Chiny rozwijają też arsenał rakiet dalekiego
zasięgu. A to oznacza, że strategiczne interesy Pekinu zaczynają wykraczać poza
tradycyjny region, co może doprowadzić do napięć z innymi krajami., w tym
szczególnie z Japonią. O ile w połowie 2010 roku Chiny posiadały 2,2 mln
żołnierzy, 1,9 tys. samolotów bojowych, 500 helikopterów, 760 okrętów, 1
Zob. L.Sawin, Geostrategia Państwa Środka, http://www.geopolityka.org/analizy/2279,dostęp
15.10.2013.
12
Ibidem, s. 3. Por. M.Trefor, R.Taylor, Region torn over China’s Naval Power, „The Wall Street
Journal” 20.02.2014. s. 8.
13
Por. J.Page, For Xi, a „China Dream” of global military power, „The Wall Street Journal”
14.03.2013, s. 14-15.
11
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lotniskowiec, 68 okrętów podwodnych, 8200 czołgów i 200 głowic nuklearnych, to
w 2012 roku liczba żołnierzy wynosiła 2,285,000 a liczba samolotów bojowych
200414.
Tabela 3
Armia Chin w 2012 roku
Wyszczególnienie
Liczba żołnierzy
Liczba ciężkich czołgów (x)
Liczba helikopterów bojowych
Liczba okrętów podwodnych
Liczba samolotów bojowych

Ilość w sztukach
2 285 000
7 400
44
71
2 004

Źródło: SIPRI Yearbook 2012 i „The Wall Street Journal” 14.03.2013, s. 15(x) Bez
czołgów lekkich.
Zbrojenia i postępująca modernizacja armii Chin mają służyć realizacji
priorytetowego celu, jakim jest odzyskanie Tajwanu, uznawanej przez władze w
Pekinie za zbuntowaną prowincję oraz zdobycie przewagi militarnej w regionie
całej Azji (a nie tylko Azji Wschodniej). Innym celem jest dążenie Chin do
zabezpieczenia szlaków komunikacyjnych, którymi dostarczane są surowce
niezbędne dla utrzymywania odpowiednio wysokiego wzrostu gospodarczego. Nikt
nie jest w stanie przewidzieć, jakie inne cele zamierzają zrealizować władze Chin
poprzez rozbudowę swojego potencjału militarnego. Nie można wykluczyć, że
utrzymywanym na razie przez władze Chin w tajemnicy głównym celem tych
zbrojeń jest doprowadzenie do detronizacji Stanów Zjednoczonych jako
największej światowej potęgi militarnej. Póki jednak co Chiny są i pewnie jeszcze
długo pozostaną mocarstwem regionalnym, niezdolnym, w odróżnieniu od Stanów
Zjednoczonych, do prowadzenia skutecznych działań militarnych w każdym
miejscy na kuli ziemskiej. Obecnie więc Chiny rozbudowują swój potencjał
militarny, głównie po to, aby skutecznie przeciwstawić się ekspansji Japonii ,
Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników w regionie Azji Wschodniej. W
regionie tym Chiny upatrują największe zagrożenie dla swoich interesów. Dotyczy
to szczególnie basenu Morza Południowochińskiego i spornych wysp, wokół
których znajdują się pod dnem morza bogate złoża ropy naftowej, gazu ziemnego i
innych surowców. W najbliższej przyszłości nie można więc wykluczyć
ofensywnego użycia chińskich sił zbrojnych w celu „odbicia” wysp
Senkaku/Diaoyutai i innych spornych wysp na morzu Południowochińskim z
chwilą kiedy dojdzie do zaostrzenia się rywalizacji o złoża surowców nie tylko w
omawianym regionie, lecz w skali globalnej.

14

Zob. SIPRI Yearbook 2012, Oxford 2012, s. 127-128.
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SUMMARY
The Rivalry between China and Japan in the East Asia
In the second decade of XXI century there has been an increase in rivalry both
between China and Japan as well as between China and the United States. This, in
turn, has led in Japan to the buildup of National Self-defence Force and
transformation of that force, with the support of the U.S., into the modern army
equipped with the offensive weapons. Asserting the right to self-defence of its
territory against the Chinese expansion could worsen Japan,s relations with China,
which tries to regain the Senkaku Islands being the part of the Japan, s territory
since 1895. On the other hand China aims not only at the consolidation of its
position in East Asia but also at gaining the status of superpower. Therefore the
Middle Kingdom develops its military potential at the unprecedented rate and scale
.And that potential may be used, in the near future, in order to conquer the Senkaku
and other islands on the East China Sea.
Key words: China, Japan, East Asia, rivalry.
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POLITYKA WIELKICH MOCARSTW
W INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ UKRAINY
Abstrakt
Autorka analizuje w artykule wybór Ukrainy dotyczący rozwiązań w sprawie
bezpieczeństwa, oraz postawę państw sąsiednich (Polski i Rosji), ich stanowisko i
wpływ na temat integracji europejskiej.
Słowa kluczowe:
bezpieczeństwo.
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Na początku tysiąclecia ludzkości odnotowała powstawanie nowych ośrodków
władzy, które zasadniczo zmieniają konfigurację gospodarczą i polityczną układów
i porozumień światowych. Proces ten, jednak, ciągle trwa. W szczególności, w
przestrzeni europejskiej trwa poszukiwanie kształtu przyszłej europejskiej
architektury zjednoczonej Europy, oraz stosunków transatlantyckich, co jest
zjawiskiem naturalnym w warunkach globalizacji. Tak, więc strategię współpracy
dwustronnej między Polską i Ukrainą trzeba budować według systemu światowej
koordynaty, w ścisłym związku ze współczesnymi globalnymi procesami.1
Procesy globalizacyjne znalazły swoje miejsce w rozszerzaniu strefy wpływów
w strukturach euroatlantyckich. Wraz z przyjęciem do NATO państw pierwszej i
drugiej fali, wśród członków znalazły się sąsiedzi Ukrainy - Polska i Węgry (1999).
W drugiej fali dołączyły do NATO Słowacja, Rumunia i Bułgaria (marzec 2004 r.).
Tak, więc, zachodnia i południowa granica Ukrainy stała się wschodnią granicą
Sojuszu Północnoatlantyckiego, utworzonego przez pełnowartościowych członków
europejskiego systemu bezpieczeństwa zbiorowego, który ekonomicznie i zbrojnie
jest w stanie oprzeć się agresji skierowanej przeciwko któregokolwiek z jej
członków.
Nie ma wątpliwości, że proces rozszerzenia NATO nie jest zakończony. Więcej,
perspektywy rozszerzenia NATO przez Europę i USA są traktowane jak wspólny
problem, który obejmuje rozszerzenie UE. Tak, więc, obiektywny przebieg
wydarzeń wygląda następująco, integracja Ukrainy z systemami europejskich i
euroatlantyckich struktur może stać się wiarygodna i kompletna, pod warunkiem
zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego i stałej drogi do demokratyzacji we
wszystkich sferach życia, poprzez rozwój produkcji wysokiej technologii w
J. Lega, Współpraca między Ukrainą a Polską na drodze do integracji europejskiej, „Ekonomista”
2003, nr 12, s. 54-56.
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systemie innowacyjnych wymagań rynkowych. W pierwszej kolejności spełnienie
wszystkich warunków wynikających z postanowień Kopenhaskich, dostosowanie
prawodawstwa ukraińskiego do UE.
Bez wsparcia UE i NATO, Ukraina nie może stać się członkiem jednego i
drugiego. Partnerstwo między Polską i Ukrainą, które z powodu współdziałania w
wielu dziedzinach można nazwać strategicznym, może być korzystne dla interesów
Polski i Ukrainy. Zgodnie z ustaleniami strony polskiej, oznacza to wspólne
stanowisko w kwestiach podstawowych bezpieczeństwa międzynarodowego i
integracji ze strukturami europejskimi i euroatlantyckimi. Podobną praktykę Polska
zastosowała odnośnie Litwy, Słowacji, Łotwy, Estonii podczas ich drogi do
integracji z NATO i UE2.
Stosunki polsko-ukraińskie tworzone są głównie poziomach regionalnym:
Europa - Polska - Ukraina i subregionalnym: Polska - Ukraina – Rosja. O ile od
połowy lat 90. XX w. stosunki polsko-ukraińskie charakteryzowały się dynamiką
budowania potencjału dwustronnej współpracy, co dało przyczynę do ogłoszenia
stosunków strategicznych, to od późnych lat 90-tych i na początku nowego
tysiąclecia obserwujemy pewne ochłodzenie w stosunkach dwustronnych, które
powstało w wyniku nierozwiązanych problemów historii starożytnej i nowożytnej,
dlatego ocena minionych wydarzeń zaczęła mieć znaczenie w sformułowaniu
wspólnego stanowiska w teraźniejszości.
I nie ma w tym nic dziwnego. Historycznie i politycznie przez długi czas,
większość terytorium Ukrainy była pod wpływem społeczno-kulturowej tradycji
euroazjatyckiej, będąc częścią imperium rosyjskiego, a następnie sowieckiego.
Świadomość narodowa okazała się być podzielona, nie było jednolitych priorytetów
geopolitycznych, interesu narodowego, krajowej strategii, bezpieczeństwo
zewnętrzne nie zostało odpowiednio ocenione pod względem błędów i
historycznych nieścisłości. Wszystko to spowodowało upadek tworzenia
niepodległego państwa na początku XX wieku. (1918-1921), oraz obecne trudności
w uznaniu Ukrainy, jako kraju europejskiego. W rezultacie Ukraina po 1991 roku
znowu musiała zacząć od początku. Co między innym, do tej pory nie udało się
zakończyć i co nadal jest poważnym problemem. Odnośnie polityki zagranicznej
Ukrainy trafnie sformułował myśl ukraiński uczony, profesor B. Osadczuk:
"Ukraina przypomina dużą kuropatwę, który usiadła na miedzy i czeka, co będzie
dalej"3. Zgodnie z opinią polskiego tygodnika "Wprost", w rzeczywistości politycy
w Kijowie od wielu lat deklarują kurs na zachód, ale w deklaracjach tych znajduje
się więcej pustej retoryki niż konkretnych działań. Należy pamiętać, że istnieje
wiele powodów. Jednym z nich jest stan ukraińskiej gospodarki w kontekście
integracji europejskiej, którą Graczyk nazwała "szokiem bez terapii". Z powodu
barier biurokratycznych, niestabilności politycznej w kraju, inwestycje w
zachodniej Ukrainie były z jednej strony minimalne4.
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4
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Drugim minusem było to, że Ukraina nie ma jasno określonych priorytetów
geopolitycznych i interesów krajowych, co jest niezbędnym warunkiem
zrównoważonego rozwoju.
Dla współczesnej Ukrainy, która weszła na drogę rozwoju niezależności,
głównym zadaniem polityki zagranicznej stało się poszukiwanie wiarygodnych
partnerów na arenie międzynarodowej. W pierwszej kolejności, i to jest całkiem
naturalne, mogliby stać sojusznicy republiki radziecki i w byłych innych krajach
socjalistyczny. Polska została stabilnym i wiarygodnym partnerem dla Ukrainy w
przybliżaniu się do wartości europejskich, Unii Europejskiej, NATO. Motto, które
powstało w XIX wieku "Za wolność waszą i naszą" nie traci swojego znaczenie i
dzisiaj. Polska, która po wyzwoleniu od komunizmu, odważnie weszła w struktury
euroatlantyckie i europejski, podjęła się roli adwokata w budowaniu suwerenności i
niepodległości Ukrainy. W ciągu lat 90-tych XX i początku XXI wieków Ukraina i
Polska zrobiły wszystko, żeby ostatni tragiczne karty przeszłości zostały godnie
ocenione (wojna polsko-ukraińska (1918-19, sprawa wołyńska 1943). Tym
sposobem poczyniono ważne kroki w kierunku przejścia przez Ukrainę i Polskę ze
stosunków sąsiedzkich do partnerstwa strategicznego. Właśnie Polska zrobiła wiele
w kierunku zbliżenia Ukrainy do NATO i UE. Polska przyczynia się do integracji
Ukrainy ze światem zachodnim z trzech powodów. Po pierwsze, Polacy nie chcą
być krajem granicznym ze światem zachodnim. Po drugie, z powodu kilkuset lat
sąsiedztwa i historycznych związków z Ukrainą, Polska ma pewne zobowiązania
przyjacielskie wobec niej. Po trzecie, ze względu na przekonanie, że Ukraina jest
częścią świata zachodniego. I jeśli suwerenności Ukrainy będzie groziło
niebezpieczeństwo, to będzie to także oznaczało zmniejszenie bezpieczeństwa i w
Polsce. Prezydenci Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski (1995-2005) aktywnie
wspierali dążenie Ukrainy do integracji europejskiej. Trzeba zaznaczyć, ze w
swoim przemówieniu w Królewskim Instytucie Spraw Międzynarodowych w
Londynie w październiku 1996 r. A. Kwaśniewski po raz pierwszy przedstawił
publicznie ideę podpisania Karty "Ukraina-NATO"5. Prezydent Aleksander
Kwaśniewski niestrudzenie "pracował" nad prezydentem Ukrainy Leonidem
Kuczmą. Z żadnym innym prezydentem innego kraju nie spotykał się tak często,
jak z Kuczmą, tych spotkań było więcej niż sześć rocznie (1999 r.) i nie zawsze
były to miłe spotkania6. Były to: oficjalna wizyta prezydenta Kwaśniewskiego w
Ukrainie, 13-15 maja złożenie kwiatów dwóch prezydentów na grobie Ukraińskich
Strzelców Siczowych, oraz cmentarzu Orląt Lwowskich, spotkanie podczas szczytu
prezydentów Europy we Lwowie, podczas forum administracji samorządowej w
Kielcach, na szczycie gospodarczym Polska - Ukrainy w Rzeszowie, oraz sesji
plenarnej Komitetu Doradczego, jak również organizowanego w Warszawie
Międzynarodowego Forum Bertelsmanna poświęconego strategii polityki
wschodniej UE. Poprzez jego oryginalny wkład do procesu demokratycznego na
Ukrainie zostało zorganizowane podwójne spotkanie w marcu 2011 roku w
Kazimierzu Dolnym: Spotkanie z Kuczmy, a po drugiej stronie delegacji
5
S.Stoyetskyy, Ukraina w polityce zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej: euroatlantycki i europejski
wymiar integracji, Kijów 2009, s. 176.
6
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ukraińskiej opozycji. Przeprowadzona rozmowa dotyczyła sposobów rozwiązania
kryzysu politycznego w ustroju demokratycznym7. Strona polska wyraziła poparcie
dla zamiaru Ukrainy do rozwijania współpracy z NATO. To podejście Polski do
stosunków z Ukrainą było spowodowane, przede wszystkim, zwiększoną
ostrożnością Polski, co do zwiększenia rosyjskich wpływów na Ukrainie i
ewentualnej reorientacji ostatniej na jej północnego sąsiada, a potem, po wejściu
Polski do NATO i UE, transformacji granicy polsko-ukraińskiej w sprawie nowej
linii podziału między dwoma blokami, który pozbawiłby Polskę z dużego rynku,
którym jest Ukraina. Zostałaby ona ponownie na pierwszej linii konfrontacji
między Wschodem i Zachodem, Europą i Eurazją. Sama Polska jest zainteresowana
statusem państwa, które dystrybuuje politykę Zachodu w krajach post-sowieckich,
ten stan daje jej przewagę na arenie międzynarodowej. Rosyjsko-amerykańskie
zbliżenie sytuacyjne, pomoc Federacji Rosyjskiej w operacji antyterrorystycznej
przez USA, w Afganistanie, pogłębienie stosunków handlowych i gospodarczych
między Niemcami, a Rosją, przyczyniło się do wprowadzenia Federacji Rosyjskiej
w zakres aktywnych geostrategicznych uczestników, znacznie przekształciło to
układ sił na arenie międzynarodowej. Polacy mają tego świadomość. Polska
również aktywizowała swoją politykę zagraniczną, co przejawiło się głównie w
polskich zabiegach w zapewnieniu praktycznego wsparcia Ukrainie w jej dążeniu
do struktur europejskich i euroatlantyckich. Jak Polska pomogła Ukrainie w
realizacji aspiracjach europejskich? Na przykład, w 1999 roku, ministrowie spraw
zagranicznych rozpoczęli stałą polsko-ukraińsku europejską konferencją, celem,
której było, aby ukraińscy eksperci pracujący na rzecz integracji europejskiej,
uczyli się od swoich polskich partnerów. Polska, wraz z Niemcami, Francją,
Włochami, Wielką Brytanią należy do sześciu krajów z największą liczbą głosów w
Parlamencie Europejskim. To daje nadzieję na poparcie ukraińskich interesów w
Radzie Unii Europejskiej.
W tym samym czasie, nastąpiło ochłodzenie pertraktacji polsko-ukraińskich (na
przełomie 1993/1994), przyczyną tego było podpisanie przez Polskę
kontrowersyjnego traktatu z Rosją w sprawie budowy gazociągu, który omijałby
terytorium Ukrainy. Problem ten został zinterpretowany przez Ukrainę, jako ucisk
jej interesów narodowych. Obserwuję się pewien schemat: etapy zdystansowania do
problemów ukraińskich zbiegł się w czasie z sukcesem Polski na drodze do NATO i
UE. Kraj musiał rozwiązać wiele problemów, z których najbardziej bolesne są
związane ze stanem rolnictwa, swobodnego przepływu pracowników, przegląd
prawa, wyboru partnerów handlowych i innych. W geostrategicznym wymiarze do
tych zagadnień można dodać ostrożne podejście UE do Polski, jako "proamerykańskiego konia trojańskiego" jej partnerów z UE - wiodących krajów
europejskich - Francji i Niemiec. Starania Polski do wspierania Ukrainy negatywnie
postrzegane w niektórych krajach UE, w Niemcach, Francji, powstrzymały Polskę
od aktywnego lobbingu interesów Ukrainy, motywując to tym, że spowolniłoby to
wejście RP do UE. Prawdopodobnie jednak, wywołane było to obawami państw UE
na „przechwycenie” sojuszniczych inicjatyw na rzecz interesów partnera z za
oceanu, interesy, którego realizowała Polska we wspólnocie europejskiej. W tej
7
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sytuacji obserwuje się przeorientowanie Polski na rozwiązanie problemów
wewnętrznych państwa i dystansowanie się od zewnętrznych "problematycznych"
partnerów, którymi do dziś w oczach zachodu jest Ukraina, ze względu na swoją
niestabilność rządu, gospodarki, korupcje i brak zasad demokratycznych8.
Przełom w stosunkach dwustronnych nastąpił w 1996 roku. Wtedy Kijów nagle
zmienił swoją wizję w odniesieniu do rozszerzenia NATO na państwa Układu
Warszawskiego i zaczął podkreślać, że przystąpienie Polski do NATO odgrywa
pozytywną rolę w kształtowaniu bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej
i na Ukrainie, a jednocześnie starał się wspierać europejskie aspiracje Ukrainy9.
Kiedy nowy proeuropejski kurs polityki ukraińskiej potwierdzono podczas
czerwcowej wizyty Leonida Kuczmy w Warszawie (1996 r.), ważnym wtedy
zadaniem polskiej polityki było stymulowanie współpracy między Ukrainą, a
Polską i Europą. Przejawem tego są słowa ówczesnego polskiego ministra spraw
zagranicznych Dariusza Rosati, który 9 maja 1996 powiedział: "Niepodległość
Ukrainy jest interpretowana, jako jeden z istotnych elementów gwarancji
bezpieczeństwa Polski i stabilności w Europie"10. Konsekwencją tych wydarzeń
było wspieracie członkostwa Ukrainy w Inicjatywie Środkowoeuropejskiej i udział
prezydenta Kuczmy w posiedzeniu organizacji w Lancuti (1996), to było
symboliczne włączenie Ukrainy do Europy Środkowej. W rezultacie tego zmieniło
się postrzeganie Ukrainy przez Zachód i Stany Zjednoczone, o czym świadczy
między innym, międzynarodowa pomoc finansowa w Kijowie. Zainteresowanie
Stanów Zjednoczonych współpracą polsko-ukraińską przejawiało się w stworzeniu
w 1998 roku fundacji, Inicjatywy Współpracy Polsko-Amerykańsko-Ukraińskiej.
Jednakże, ze względu na "skandal kasetowy" (koniec 2000 r.) stwierdzono, że
poprzedni kurs ukraińskiej polityki „oparty był na delikatnym podłożu, a multiwektorowość daje wygodne alibi, które pozwoliło ukraińskiej elicie wykonywać
karkołomne przekrętu, powołując się na własny, często pilne interes”11. Kryzys
polityczny i jego negatywny wpływ na imidż międzynarodowy Ukrainy nie sprzyjał
wykonywaniu Polsce roli partnera i adwokata w kontaktach z NATO i Unią
Europejską. Warszawa, choć wyraziła zaniepokojenie sytuacją wewnętrzną na
Ukrainie i jej „odwróceniu się” od Europy, ale nie starała się porzucić
„strategicznego partnerstwa” oraz niesieniu wsparcia w europejskiemu wyborowi
Ukrainy. Jeszcze przed szczytem NATO w Pradze zorganizowano w Warszawie
15.10.2002 międzynarodową konferencję „Ukraina w Europie” z uczestnictwem
prezydentów Polski, Ukrainy, Szwecji, liderów głównych sił politycznych w Polsce
i na Ukrainie, wysoko postawionych przedstawicieli Unii Europejskiej i NATO,
oraz sekretarza generalnego NATO Javiera Solana. W konferencji tej strona
ukraińska przedstawiła swoje pragnienia i oczekiwania odnośnie Unii Europejskiej i
NATO, z pewnością poprawiła klimat w stosunkach Ukrainy z Zachodem, a także
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zredukowała naprężenia wewnętrzne ukraińskich problemów na linii: prezydent opozycja.
Obecna inicjatywa Polski w wielu wymiarach - to jest naśladowanie,
powtarzanie doświadczenia, które miała Europa Zachodnia po II wojnie światowej.
Był to okres pojednania Francji i Niemiec, bez którego nie byłoby nowoczesnej
zjednoczonej Europy. W poszukiwaniu sojuszników na arenie międzynarodowej, a
przede wszystkim w Europie, francuski generał Charles de Gaulle chciał
zjednoczenia Francji w celu odparcia politycznej hegemonii Stanów Zjednoczonych
w świecie zachodnim. W tym czasie, potencjalnym sojusznikiem dla Francuzów
były tylko Niemcy - odwieczny wróg i konkurent z Francji, kraj, którego ambicje
przez trzy ostatnie stulecia były powodem największych konfliktów zbrojnych w
Europie i dwukrotnie doprowadziły Francję na granicę upadku, jako samodzielnej
siły politycznej. W tym samym czasie niemiecki kanclerz Adenauer szukał punktu
oparcia, na który można byłoby się oprzeć przy prowadzeniu polityki zagranicznej,
ale nie widział go w Waszyngtonie, zdając sobie sprawę, że Ameryka broni przede
wszystkim swoich interesów, które są sprzeczne z interesami samych Niemiec.
Dlatego kanclerz Niemiec pokładał dużą nadzieję w integracji europejskiej, w
poszukiwaniu wzajemnego zrozumienia między dwoma krajami Renu. Pojednanie
to było wynikiem dobrze przemyślanych i dużo wcześniej określonych starań obu
stron. Po drugie – jest to produkt systemu bezpieczeństwa, który powstał w Europie
w wyniku działań NATO. Bez tego sojuszu nie byłoby pojednania francuskoniemieckiego, ponieważ w rzeczywistości, NATO zapewnia bezpieczeństwo
Francji i Niemiec na czas poszukiwania pojednania. Przykład ten zobowiązuje
Polskę i Ukrainę do puszczenia w niepamięć negatywnych aspektów historii, a
także do rozpoczęcia nowego rozdziału historii tolerancyjnych, strategicznych,
dobrych stosunków sąsiedzkich.
Pojednanie polsko-niemieckie jest również naśladowaniem pojednania
francusko-niemieckiego. I członkostwo Polski w NATO daje Polakom gwarancję
bezpieczeństwa12. Zgodnie z polską prasą, głównym problemem dla Polski i
Niemiec jest ochrona niepodległej Ukrainy13. Niemiecki dziennikarz pisał: „Niemcy
i Polacy mogą spać spokojne, kiedy Ukraina pozostaje niepodległą”14. Pokazuje to,
że jaką wagę przywiązują oni do istnienia niepodległej Ukrainy.
Ukraina znajduje się geograficznie i politycznie między dwoma przestrzeniami
kulturowymi: europejską oraz euroazjatycką. O ile, co do pierwszej nie ma
niejasności, to druga, reprezentowana przez Rosję, przypominają kwadraturę koła.
Stosunki ukraińsko-rosyjskie są trudne ze względu na przeszłość historyczną, która
wciąż nie doczekała się uczciwej i rzetelnej oceny. Stosunki między Rosją i
Ukrainą nadal nie są strategicznymi, a nawet nie dobrosąsiedzkimi. Nadal nie
wyznaczono między nimi koła wzajemnych interesów, wręcz przeciwnie stale
trwają wojny o: gaz, ser, karmel i inne.
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Podstawowe kierunki strategicznymi Rosji są oparte na jej geopolitycznych
ambicjach, a nawet próbami odzyskania statusu supermocarstwa, który straciła po
upadku Związku Radzieckiego i upadku Układu Warszawskiego (od 1 lipca 1991).
Więcej, Moskwa aktywuje procesy reintegracji w obszarze jej „kanonicznego
terytorium” - Wspólnota Niepodległych Państw (WNP). Główne strategiczne
priorytety polityki Rosji dotyczącej WNP zawsze są wyznaczane przez pragnienie
wykorzystania jej struktury, jako narzędzia reintegracji ZSRR w ten czy inny
sposób, narzędzie nacisku i wprowadzanie w życie ekonomicznych, politycznych,
wojskowych i terytorialnych ambicji Rosji poza jej współczesnymi granicami.
Daleka jest ona od budowy relacji w WNP na zasadzie równego partnerstwa i
prawa międzynarodowego do poszanowania suwerenności gospodarczej i
politycznej i integralności terytorialnej jego członków. Rosja nie próbuje być
członkiem europejskich i euroatlantyckich struktur. Ona zmierza do stworzenia
własnych, zarządzanych przez nią.
W Rosji, nie ukrywa się polityki anty-ukraińskiej. Jak zauważył rosyjski
analityk Dmitrij Trenin, „Rosja nie jest i nie będzie częścią Zachodu, postrzega
siebie, jako siłę stabilizującą, dając przewagę naśladownictwie tradycyjnego
podejścia i proceduralnym normom emocji i ideologii”. Najwyraźniej, Moskwa
stara się odtworzyć swój dawny status quo w świecie.. Jeszcze w 2008 roku, w
rozdziale Koncepcji, poświęconej bezpieczeństwu europejskiemu Rosja
potwierdziła swój negatywny stosunek wobec rozszerzenia NATO na przestrzeń
poradziecką, w szczególności do udziału w członkostwie sojuszu Ukrainy i Gruzji.
W Rosji – zarówno wśród elity politycznej, jak i świadomości publicznej dominuje przekonanie, że niezależnej Ukraina nie było i nie ma, że prędzej czy
później Ukraińcy wrócą do „wielkiego brata”. A jeśli Ukraina dołączy do NATO, to
takiego powrotu nie będzie, a to oznacza, że już nigdy nie będzie częścią imperium.
Taką świadomość posiada również część ukraińskiej elity. Tak, więc, według W.
Horbulina, byłego sekretarza RBNOU, „wielu Rosjan nie może zaakceptować
faktu, że Ukraina stała się dla nich zagranicą i niezależnym państwem, które ma
prawo do niepodległości”15.
Rosja sprawnie wykorzystuje metody nowoczesnej globalizacji, zarządzając
przestrzeniami Ukrainy: informacyjną, polityczną, kulturalną. Dąży do osłabienia i
niestabilności wewnętrznej w zakresie niekorzystnej sytuacji reprezentuje Ukrainę
na arenie międzynarodowej. Stwarza w oczach społeczności międzynarodowej,
wizerunek Ukrainy, jako „nacjonalista”, autorytarnego trybu „nieodpowiedzialnego,
neokomunistycznego”. Chociaż w normalnym harmonogramie równych i
wzajemnie korzystnych stosunków, relacji Ukraina - Rosja widziany atrakcyjnymi.
Rosja dla Ukrainy - to energia, znaczący rynek dla ukraińskiej sieci transportu
towarów na rzecz wymiany handlowej w kierunku Azji, opracowany spółdzielczy i
produktywny relacji, które pozostały z czasów radzieckich16. Ale dla współpracy
jest potrzeba wzajemności i równości partnerów.
Jak już wspomniano, Ukraina zajmuje ważne miejsce między Europą i Azją.
Tak, więc, polityka Zachodu odnośnie Ukrainy w pierwszych latach jej istnienia,
15
16
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jako niepodległego państwa było nie mniej sprzeczna i niekonsekwentna niż
polityka Ukrainy wobec Zachodu. To ze względu na chęć utrzymania dobrych
stosunków z Rosją i domagania się od Ukrainy ruchu w kierunku wartości
europejskich, realizacja tych transformacyjnych zadań, które koniecznie trzeba było
realizować w celu otrzymania członkostwa w NATO i UE. Również Ukraina dla
Europy był terra incognito, nie podejmowała czynności, które zbliżały do Europy,
zatrzymała się na rozdrożu między Moskwą i Brukselą. Wynika to z powolnego
powstawania na Zachodzie, nowej strategii dla krajów postsowieckich, oraz w
tradycyjnym i bardzo szkodliwym nawyku Zachodu widzenia obszaru
postsowieckiego „oczami Moskwy”. Główną przeszkodą dla Ukrainy do struktur
europejskich i euroatlantyckich był i nadal jest czynnik wewnętrzny. Z jednej
strony, wyraźnie widoczne próby niektórych partii politycznych i poszczególnych
polityków do zajęcia pozycji lub ich strategii politycznej i ideologicznej w
integracji europejskiej, z drugiej strony, wielu przedstawicieli ukraińskiego
establishmentu politycznego i analitycy twierdzą, że kurs Ukrainy "do NATO" nie
powinien być głównym w zagranicznej polityce kraju, bo to prowokuje konflikty
wewnętrzne. Jest to widoczne w nostalgicznych nastrojach części ludności,
orientacjach niektórych przedstawicieli elity politycznej, brakiem konsekwencji i
zdecydowania w wyznaczaniu strategicznych priorytetów polityki zagranicznej.
Mieszkańcy wschodnich i południowych regionów Ukrainy są dość podatni na
próby przeciwdziałania europejskiej i euroatlantyckiej wyboru - z jednej strony,
oraz współpracy w ramach WNP - z drugiej. Kolejnym negatywnym czynnikiem
jest brak świadomości i słaba świadomość ludności ukraińskiej odnośnie wyboru
modelu bezpieczeństwa, dlatego tez organizowane są działania anty-NATO, (z
których jedna miała miejsce w Teodozji, 2006 roku, gdzie ludzie przyszli na wiec z
hasłami anty-NATO).
Bardzo ważnym czynnikiem w jedności polsko-ukraińskiej jak i stabilności i
bezpieczeństwa w Europie, jest stanowisko Stanów Zjednoczonych i Europy
Zachodniej. Polityka USA i krajów zachodnich, począwszy od roku 1991 była
poświęcona rozwiązywaniu problemu eliminacji broni jądrowej byłego Związku
Radzieckiego, który w dużej ilości znajdował się na terytorium Ukrainy.
Opóźnienia w podejmowaniu decyzji o losie arsenałów jądrowych przez
ukraińskich przywódców doprowadziły do niemal całkowitej izolacji Ukrainy w
polityce zagranicznej. To blokowało Polskę inicjatywy na Ukrainie, ponieważ
Warszawa była zmuszona do dostosowania swojej polityki odnośnie Ukrainy do
polityki Zachodu17.
W kwietniu 1996 r., sekretarz generalny NATO Javier Solana powiedział, że
Ukraina „jest powołana, aby odgrywać wyjątkową rolę w zapewnianiu stabilności
w Europie”, czym wyraził opinię sojuszu. W ukraińskiej niepodległości widział
warunek wstępny wymaganego partnerstwa między Zachodem a postsowiecką,
post-imperialną Rosją "18. Jak widzimy, Ukraina otrzymała rolę państwa
"pośrednika» «pomiędzy i między" Wschodem a Zachodem.
O. Poltoratsky, Euroatlantycki wymiar strategicznego partnerstwa Ukraina-Polska: doświadczenia,
problemy, perspektywy, „Polityka i czas” 2005, nr 1, s. 32.
18
J. Sherr, Ukraina w systemie europejskiego bezpieczeństwa, Konferencja „Znajdowanie wzorców
17
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Pomimo destrukcyjnej roli odgrywanej przez USA w polityce zagranicznej
Ukraina lat 90 XX i początku XXI wieku., dla Kijowa byłoby właściwe, aby
zachęcić, a nawet zwiększyć poparcie Stanów Zjednoczonych, (jako wiodących
krajów NATO) w swoich zagranicznych aspiracjach, szczególnie w wojnie z
"globalnym terroryzmem", w celu uzyskania niezbędnych korzyści w ich własnej
strategii geopolitycznej. Znamiennym przykładem może służyć polskoamerykańska współpraca, która wyniosła Warszawę na rowek wydarzeń w skali
europejskiej i światowej, udział Ukrainy w operacji irackiej USA.
Współpraca między Ukrainą i Polską w ramach wspólnego patrolu wojskowego
w Kosowie i Iraku dały wyniki w kategoriach natury politycznej i gospodarczej, w
których decyzje bezpośrednio zależały od Stanów Zjednoczonych. Na przykład 27
lutego 2004 zostały anulowane sankcje FATF (Financial Action Group z praniem
pieniędzy), i zdecydowano usunąć Ukrainę z listy krajów, które nie współpracują w
walce z praniem brudnych pieniędzy (ona była naniesiona na tą listę we wrześniu
2001 r.). Biuro zwalczania przestępstw finansowych w Ministerstwie Skarbu
Państwa (Financial Crimes Enforcement Network - FinCEN) wycofało
zawiadomienie o trybie aplikacyjnym do ściślejszej kontroli transakcji z udziałem
ukraińskich instytucji finansowych, które działały przez dwa lata. "Miękkie"
Bezpieczeństwo Ukrainy w kontekście rozszerzenia NATO i UE na wschód19.
Według oświadczenia brytyjskiego eksperta Jamsa Sherra, USA, Wielka
Brytania i Polska są członkami NATO, który do początku "okresu skandalów"
zrobiły najwięcej dla euroatlantyckiej przyszłości Ukrainy. Stanowisko USA wobec
integracji euroatlantyckiej Ukrainy jest najlepiej odzwierciedliło oświadczenie
ambasadora Ukrainy Pascual K. latem 2003 roku, zgodnie z którym, w zależności
od przebiegu wyborów prezydenckich jest możliwe złożenie aplikacji Ukrainy do
NATO w 2006 roku, a następnie wprowadzeniem jej w roku 200820. Pod koniec
2003 roku, Stany Zjednoczone, Polska i Turcja znalazły się wśród krajów, które
podtrzymują Ukrainę w przystąpieniu do Planu Działań Członkostwa w NATO
podczas szczytu w Stambule. 25 marca 2004 prezydent Ukrainy Leonid Kuczma
podpisał decyzję Rady Państw odnośnie integracji europejskiej i euroatlantyckiej
"O zatwierdzeniu celowego planu Ukraina - NATO w 2004 roku", który obejmuje
najważniejsze sfery życia państwa". W październiku 2004 r., w Brukseli, odbyło się
kolejne posiedzenie Komitetu Politycznego NATO Ukrainy, na którym został
omówiony Plan docelowy na rok 2005 w ramach Ukraina - NATO. Zgodnie z tym
planem, przygotowanym przez stronę ukraińską, to około 260 wydarzeń,
obejmujących prawie wszystkie ważne sfery życia społeczeństwa21.
Od polityki USA odnośnie Ukrainy różni się polityka Niemiec. Stając się w
2005 roku, kanclerzem Angela Merkel obiecała nie zrobić rozłamu
transatlantyckiego między "starą Europą" i Waszyngtonem. Berlin ponownie został
stosunków między Ukrainą i Rosją w wymiarze euroatlantyckim”, Kijów, 24-25 lutego 2003, bez
paginacji.
19
Alexander Neprycky, Partnerstwo dla Bezpieczeństwa: doświadczenie NATO i ukraińskiej
perspektywy, Kijów 2007, s. 153.
20
J. Sherr, Euroatlantyckie perspektywy Ukrainy przez mgłę wojny i geopolityki, „Lustro tygodnia”
2003.12.04, s. 1, 5.
21
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/990/2005-%D1%80%D0%BF
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bliskim sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Jednak nowy akcent na współpracę
transatlantycką, nie oznaczał, że Niemcy spalili mosty z Rosją. Politykę
kształtowały rosyjska energia. Merkel starała się zachować równowagę jednocześnie utrzymując dobre stosunki z USA i Rosją. Na początku marca,
kanclerz Niemiec zaczęła przeszkadzać oficjalnie w dołączeniu przez Gruzję i
Ukrainę do Planu Działań na rzecz członkostwa w NATO. Uzasadnieniem tego
stanowiska były wewnętrzne konflikty na Ukrainie oraz problemy terytorialne
Gruzji.
Niemcy uważały za niekorzystnym dla siebie czynnik szybkie wejście Ukrainy
do NATO, gdyż mogłoby to spowodować naruszeniem równowagi ze względu na
coraz większą liczbę krajów, które są członkami NATO i nie są członkami UE. Po
drugie, Niemcy zareagowały boleśnie na wzmocnienia wpływy USA w sojuszu,
biorąc pod uwagę Ukrainę, jako jedną z możliwości takiego wpływu. Berlin
sprzyjał konsolidacji stosunków transatlantyckich i nie akceptuje faktu, że NATO
stało się instrumentem polityki rządów USA i służy polityce amerykańskiej
ingerencji bez względu na potrzebę osiągnięcia porozumienia z innymi państwami
członkowskimi.
Z jednej strony, Niemcy chcieli uniknąć nowego podziału Europy na
przeciwstawne obozy, a z drugiej - miały ciasne więzi gospodarcze i energetyczne z
Rosją. Oczywiście, stosunkom tym nie może stanąć na drodze wejście Ukrainy do
NATO, ale Niemcy pragną rozwiązać ten problem pragmatycznie, bez pośpiechu,
powoli usuwając wszelkie nieporozumienia i osiągają kompromis. Niemcy
zaproponowały nawet włączenie Rosji do budowy systemu obrony
przeciwrakietowej w Europie, aby w jakiś sposób rozładować napięcie ze strony
rosyjskiej odnośnie tego problemu. Niemiecki minister obrony na konferencji w
Munich (2007) stwierdził: „Rozwijamy specjalne partnerstwo z Rosją. To jest
ważny obszar stosunków dwustronnych i wspólnej pracy, w celu osiągnięcia
pragmatycznych rozwiązań problemów, z którymi mamy do czynienia”22. Niemcy,
dlatego nie poparły pomysłu przystąpienie Ukrainy do Plan Działania Członków
NATO, ze względu na zamiar podjęcia decyzji bez pośpiechu, biorąc pod uwagę
wewnętrzną sytuację polityczną na Ukrainie, i nie pełne poparcie ludności
ukraińskiej idei członkostwa w NATO, jak i negatywne nastawienie do tego,
zwłaszcza Rosji.
Aby zrozumieć zachowanie francuskich przywódców i stanowisko Francji w
kwestii członkostwa Ukrainy w NATO, powinny być określone następujące
czynniki. Po pierwsze, Francja preferuje bardziej europejską politykę
bezpieczeństwa i obrony niż bezpośrednio Atlantyckiego Sojuszu. Po drugie, jako
światowy lider Francja stara się zwiększyć swoje wpływy w NATO, w
przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych. Po trzecie, decyzja o rozszerzeniu
NATO Francji przyjmuje się biorąc pod uwagę stanowisko Rosji. Ważną kwestią
dla przystąpienia Ukrainy do NATO, w opinii francuskiego senatu, pozostaje
wpływ Rosji na Krymie i obecności rosyjskiej floty. Uważają oni, że przystąpienie
Ukrainy do NATO jest źródłem trudności w stosunkach z Rosją. Oczekuje się, że
Francja będzie wspierać przystąpienie Ukrainy do NATO i jej przystąpienia do
22

Zob. Franz-Josef Jung, The World in Disarray – Shifting Powers, Lack of Strategies, 08.02.2008.
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Planu Działania Członków NATO, ale w kolejce Francji są inne pilne problemy
związane z transformacją Sojuszu, wzmocnieniem Unii Europejskiej,
Europejskiego bezpieczeństwa i stabilizacji stosunków z Rosją23.
Za aspiracjami Gruzji i Ukrainy wstąpienia do NATO stoi wielka gra
geopolityczna między Moskwą, Berlinem, Paryżem i Waszyngtonem. Rosji byłoby
na rękę żeby Europa została podzielona, pozostawiając Gruzję i Ukrainę pod swoim
silnym wpływem, aby zapobiec ich integracji europejskiej, jest mało
prawdopodobne, że Moskwa była gotowa na przyjęcie do NATO dwóch byłych
republik radzieckich pod koniec 2008 roku.
Według kierownika projektu Nowych Demokracji, Ośrodka Studiów
Strategicznych i Międzynarodowych (USA) Janusza Bugajskiego, właśnie szantaż
Moskwy był przeszkodą przystąpienia Ukrainy i Gruzji do PDCZ. Zdaniem
eksperta Rosja kieruje się tutaj nie tylko interesami związanymi z własnym
bezpieczeństwem; sprzeciwia się ona z jednego powodu - będzie to przeszkodą dla
Moskwy w powróceniu krajów satelickich do swojej strefy wpływów24. „I taka
polityka tak działa – przynajmniej odnośnie niektórych państw europejskich dodaje J. Bugajski. - Moskwa w ostatnich tygodniach próbuje podzielić kraje
europejskie, podkreślając, że PDCZ dla Ukrainy i Gruzji zaszkodzi stosunkom
europejskim z Rosją. Niestety, niektóre kraje europejskie poddają się presji
Rosji”25.
Dla Ukrainy spotkanie w Bukareszcie miało osobliwy charakter. Przed szczytem
Ukraina, podobnie jak Gruzja, aspirowała do Planu Działań na rzecz Członkostwa
(PDCZ) w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. W ciągu trzech miesięcy
2008 roku przygotowywano się do doniosłego szczytu, wokół idei integracji
euroatlantyckiej wreszcie zjednoczyły się wszystkie gałęzie rządu. Pod koniec 2007
roku, w wyniku wyborów parlamentarnych zmienił się gabinet ministrów, została
utworzona tzw. demokratyczna koalicja. Premierem została Julia Tymoszenko,
kluczowe stanowiska w rządzie objęli ludzie prezydenta Wiktora Juszczenki, który
jest uważany za głównego zwolennika euroatlantyckich aspiracji Ukrainy. 15
stycznia 2008 roku przez prezydenta, premiera i przewodniczącego parlamentu
został zredagowany list do sekretarza generalnego NATO, wzywając, do nadania
nowego impulsu w stosunki Ukraina - NATO już podczas szczytu w Bukareszcie.
Jednak publikacja jego listu wywołała mieszane reakcje w społeczeństwie,
oburzenie ze strony opozycji. Przez co nastąpiło przesunięcie równowagi sił w
procesie integracji euroatlantyckiej – inicjatywa pochodziła od prezydenta do
centrolewicy (Partia Regionów). Przedstawiciele Sojuszu zakwestionowali
uczciwość deklarowanych oficjalnie zamiarów Kijowa.
Ważnym atutem, który dostał się prezydentowi Ukrainy, była oficjalna wizyta w
Kijowie, w przeddzień szczytu w Bukareszcie, prezydenta USA George W. Bush,
który na początku kwietnia zapewnił prezydenta Ukrainy o swoim poparciu. Jednak
Biały Dom musi wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji w sprawie
ukraińskich problemów swoje złożone stosunki z europejskimi sojusznikami w
Zob. Research Update, nr 6/524, 22.022008.
www.intv-inter.net/a/article/?id.
25
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NATO. Waszyngton jest zainteresowany nie tylko zwiększeniem liczby
wojskowych w międzynarodowym kontyngencie Sił Bezpieczeństwa w
Afganistanie (ISAF), na rachunek niemieckiego wojska, ale również ich udziału w
walkach w południowych prowincjach, w których rośnie aktywność talibów. Po
drugie, administracja Busha nie może ignorować rozmowy, że są prowadzone w
"kuchni NATO" niektóre kraje założycielskie sojuszu północnoatlantyckiego,
mówią, że Stany Zjednoczone tak aktywnie lobbują Ukrainę, że ta ostatnia będzie
bronić w NATO interesy amerykańskie, nie europejskie. A Europie całkowicie
wystarcza Polska, która ma reputację kraju, który prowadzi politykę proamerykańską. Czynniki te związały ręce Waszyngtonowi, który nie może w pełni
wykorzystać wszystkich swoich możliwości nacisku na europejskich sojuszników
w NATO. Dlatego też, Stany Zjednoczone, choć gotowe udzielić wsparcia Ukrainie
w PDCZ w Bukareszcie, jeszcze w pełni nie zdecydowały jak rozwiązać ten
problem na szczycie26.
Dlatego też, biorąc pod uwagę wszystkie te zmienne koleje losu, intrygi
polityczne między mocarstwami na szczycie NATO w Bukareszcie (2-4 kwietnia
2008 r.), jej członkowie nie mogą zgodzić się, co do dalszych w stosunkach z
Ukrainą i Gruzją, które pragną przystąpić do Sojuszu. O ile USA i Wielka Brytania
zareagowała pozytywnie na przystąpienie tych krajów do PDCZ, Niemcy i Francja
sceptycznie oceniły możliwości wejścia do NATO republik poradzieckich. Główną
przeszkodą na drodze integracji Ukrainy były następujące elementy:
rozprzestrzeniania negatywnych informacji o NATO wśród ludności, antyamerykańska propaganda, pogorszenie stosunków rosyjsko-ukraińskich, które
zostało wywołane przez Rosję za pośrednictwem deklaracji ostatecznego celu
członkostwa Ukrainy w NATO. Znacznym czynnikiem był brak porozumienia
przez ukraińskich polityków w kwestii wstąpienia do NATO, brak konkretnych
działań w celu realizacji polityki integracji euroatlantyckiej. Ostateczną
odpowiedzią było odroczenie w sprawie Planu działania na rzecz członkostwa w
NATO na spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich NATO,
którzy mają uprawnienia decyzyjne dotyczące PDCZ w grudniu 2008 r. Istotną rolę
w formułowaniu dyplomatycznej odmowy dla Ukrainy i Gruzji w rozwoju
integracji odegrały prorosyjskie nastroje kanclerza Niemiec Angela Merkel i
prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy. W Europie, pojawia się ponownie opozycja
potęgi amerykańskiej – odradza się koalicja Francji i Niemiec, która znowu jest
budowana w oparciu o prorosyjskie nastrojach i wygórowanych ambicjach liderów
i idei budowania niezależnej europejskiej struktury obrony i bezpieczeństwa. Choć
trudno nie pominąć czynnika, że nie wszyscy członkowie NATO byli przekonani,
co do tego, że Ukraina i Gruzja są zdolne do spełnienia wszystkich zobowiązań
wynikających z PDCZ w pełnym zakresie, ze względu na utrzymujący się kryzys w
polityce krajowej i niezadowolenie społecznego.
Inną wersją tej gry politycznej może być rosyjska rywalizacja z USA, jako
konkurencja dwóch mocarstw (wiedząc o ich wsparciu dla Ukrainy w tej sprawie).
Tak, więc, Władimir Putin potępił działania USA i NATO, w tym wprowadzenie
Książka kucharska na szczycie w Bukareszcie, „Zwierciadło tygodnia. Ukraina” nr 7, 22 lutego
2008.
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systemu obrony przeciwrakietowej w Europie, zbliżenia infrastruktury wojskowej
NATO na wschód, zostało opisane, jako bezpośrednie zagrożenie dla
bezpieczeństwa Rosji27.
W nowej sytuacji geopolitycznej NATO będzie zmuszone do przemyślenia
swojej strategii wobec Rosji. O ile wcześniej głównymi zagrożeniami ze strony
Moskwy były niestabilność polityczna i gospodarcza w kraju z drugim, co do
wielkości arsenałem nuklearnym na świecie, to teraz obawy Brukseli i
Waszyngtonu wywołują ambicji polityki zagranicznej Rosji. NATO, które
przekształca się w globalną organizację bezpieczeństwa zbiorowego i stara się
realizować swoje interesy na Bliskim Wschodzie, w Azji Środkowej, może
raptownie spotkać się z Szanghajską Organizacją Współpracy (SCO), który już dziś
zwą „Wschodnim NATO”. Biorąc pod uwagę, że główni członkami tej organizacji
są Rosja i Chiny, w przyszłości należy oczekiwać jej dalszego wzrostu. Dodatkowo,
zaniepokojenie wywołuje również zależność państw europejskich, które są częścią
sojuszu, zwłaszcza w Europie Środkowej od dostaw energii z Rosji. Dla niektórych
rosyjski gaz i ropa naftowa jest jedynym źródłem energii. Tak, więc, nawet dla
krajów, takich jak Niemcy i Francja kwestia demokracji oddala się na drugi plan,
jeśli stają przez pytaniem dotyczącym kwestii zwiększenia dostaw rosyjskiego
gazu.
Rok 2010 odznaczył się ochłodzeniem w stosunkach polsko-ukraińskich.
Pytanie tylko, czy Polska i Ukraina nadal widzą się, jako partnerów strategicznych?
Wszystko wskazuje na to, że nie. Prezydenci Bronisław Komorowski i Janukowicz
mają inną wizję przyszłości stosunków polsko-ukraińskich. Podczas spotkania z
ukraińskimi ambasadorami w Kijowie, oraz szefami zagranicznych misji
dyplomatycznych prezydent Ukrainy nigdy nie wspomniał o Polsce. Głównym
celem polityki zagranicznej Ukrainy zostały zmiany, co do integracji europejskiej,
rozwój przyjaznych stosunków z Rosją na rzecz wzmocnienia współpracy z krajami
takimi jak Japonia, Indie, Turcja, Brazylia, Meksyk i Korea Południowa28.
Podobny brak formalnego zobowiązania do relacji Polsko-Ukraińskich
odnotował Prezydent RP Bronisław Komorowski, który podczas spotkania z
korpusem dyplomatycznym, powiedział, że Ukraina jest ważnym sąsiadem, ale po
Rosji i Białorusi. Na tle takiej relacji, jest jasne, że nie ma strategicznego
partnerstwa, które stanowiło podstawę tzw. polityki wschodniej prezydenta
Aleksandra Kwaśniewskiego i Lecha Kaczyńskiego. Polska przestała być jedynym
szlakiem prowadzącym w kierunku Brukseli. Kijów postrzega Warszawę, jako
jeden z wielu stolic Europy Środkowej (np. Budapeszt), która chroni interesy
Ukrainy w Unii Europejskiej29. Co więcej, rolę „adwokata” Ukrainy na Forum
Zjednoczonej Europy ochoczo bierze Rumunia, Węgry, Słowacja. Bratysława
oficjalnie wspiera Ukrainę w sprawie zniesienia wiz dla Ukraińców30.

http://www.nr2.ru/policy/157586.html - Rosyjska agencja informacyjna „Nowy Region”.
Por. Janukowycz: integracja z Unią to priorytet dla Ukrainy,
http://www.wprost.pl/ar/222572/Janukowycz-integracja-z-Unia-to-priorytet-dla-Ukrainy
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http://newsru.ua/ukraine/28jan2011/greeschenko.html
30
http://www.dt.ua/online/articles/74071
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Warto zwrócić uwagę na przeszkody po stronie polskiej. Polskie podejście do
Ukrainy polega na tym, że Kijów może i powinien dokonać jasnego wyboru między
UE i Rosją. Pogląd ten jest podzielany przez Bronisława Komorowskiego31, co
oznacza, że polityka wschodnia Polski będzie nadal prowadzona na papierze.
Wysiłki: Ukraina w NATO – „za” Polską i „przeciw” Rosji możliwe na pewien
czas zakończyły się uregulowaniem przez Radę Najwyższą Ukrainy statusu poza
blokowości (lipiec 2010 r.). Problem bezpieczeństwa Ukrainy nie zniknął.
Należy przytoczyć słowa prof. Igora Szewczenki, wygłoszone w październiku
2002 r. na konferencji „Granice i państwa przygraniczne, ich rola w kształtowaniu
Europy. Przyszłość i perspektywy Ukrainy”: Przyszłość Ukrainy, rozumianą przez
Zachód, oczywiście, zależy od trzech czynników. Od nomenklatury urzędniczej, od
sposobu, w jaki Zachód (Europa i USA) realizuje swoje interesy na Ukrainie, i w
końcu od sposobu, prowadzenia interesów przez Rosję32. Problem wejścia Ukrainy
do struktur bezpieczeństwa euroatlantyckiego pozostaje nierozwiązany, jak również
nierozwiązanym zostaje problem przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej,
wokół którego rozgrywa się kampania według takiego samego scenariusza, który
dotyczy NATO.
SUMMARY
Great Powers’ Policy Towards European Integration of Ukraine
The author analyzes Europena choice of Ukraine in the context of regional security
and the attitude of neighboring countries (Polish and Russian), their position and
influence on European integration.
Keywords: integration into NATO, Poland, Russia, Ukraine, safety.

Por. Komorowski: „W polityce wobec Ukrainy mylono deklaracje z dokonaniami”, Gazeta
Wyborcza,
http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80708,8470402,Komorowski___W_polityce_wobec_Ukrai
ny_mylono_deklaracje.html

31

32

Szewczenko I. Na Wschód od Zachodu // Gazeta Wyborcza. – 2003. – 15‐16.01
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III. RECENZJE / REVIEWS
Christopher Caldwell, Une révolution sous nos yeux. Comment
l’islam va transformer la France et l’Europe, Éditions du
Toucan, Paris 2011, s. 544.
Oryginalna wersja książki Christophera Caldwella pt. Reflections on the
Revolution In Europe: Immigration, Islam and the West. Can Europe be the same
with different people in it? wydana została w Stanach Zjednoczonych w 2009 roku.
Zdobyła ona duży rozgłos – zwłaszcza we Wielkiej Brytanii – w związku z
zawartymi w niej, odbiegającymi od dominujących, poglądami na temat imigracji
islamskiej w Europie. Po jej lekturze znany filozof i socjolog francuski, Alain
Besançon, zatytułował swą recenzję: „Książka, która winna wywołać skandal”. Co
prawda, tak się nie stało, lecz upłynęło ponad dwa lata i odmowie wielu znanych
oficyn wydawniczych, aby ukazała się jej wersja francuska, rozszerzona (wersja
angielska liczy tylko 388 stron), ze wstępem znanej demografki, prof. Michèle
Tribalat, i z nieco zmienionym tytułem „Rewolucja na naszych oczach. Jak islam
zmieni Francję i Europę”.
To, że publikacja ta będzie zawierać tezy dla europejskiego establishmentu
politycznego kontrowersyjne, gwarantowała sama postać autora - Christopher
Caldwell jest dziennikarzem zbliżonym do konserwatywnych amerykańskich
kręgów politycznych, wydawcą „Financial Times” oraz redaktorem „Weekly
Standard” i „New York Times Magazine”. Recenzowana publikacja jest wynikiem
jego ponad dziesięcioletnich badań nad imigracją w Europie Zachodniej, w
szczególności we Francji. Cóż ona takiego zawiera, że może wywoływać taki żywy
odzew mediów brytyjskich, zaś ostracyzm francuskich?
Praca składa się z trzech części. Pierwsza z nich, zatytułowana „Imigracja”, zawiera
podstawowe dane historyczne i socjologiczne charakteryzujące tę coraz bardziej
widoczną i ważącą w życiu społecznym i politycznym Europy Zachodniej, grupę
społeczną. Wprowadzając nas w treść poruszanej problematyki, Caldwell pisze: „Po
raz pierwszy w swej nowoczesnej historii Europa stała się kontynentem
imigrantów. Na 375 milionów mieszkańców Europy Zachodniej, 40 milionów żyje
poza krajem swych narodzin”, zaś region ten stał się wieloetnicznym i
wielokulturowym (s. 32-35). W tym procesie zmian społecznych i kulturowych
najistotniejszym czynnikiem dla autora jest pojawienie się w Europie Zachodniej w
ostatnich pięćdziesięciu latach masowej imigracji muzułmańskiej. Jeszcze w
połowie XX wieku nie było jest prawie wcale – pisze on - zaś obecnie wynosi od 15
do 17 milionów, w tym we Francji 5 milionów, w Niemczech 4 miliony, w Wielkiej
Brytanii 2 miliony.
Jakie były przyczyny tej imigracji? Pierwszą z nich – wskazuje autor - był brak w
Europie po II wojnie światowej siły roboczej do odbudowy, a z czasem
dynamicznego rozwoju gospodarki. Ten niedobór rąk do pracy – w samej Francji
oceniany na 1,5 miliona - był tak na tyle znaczący, iż w 1945 roku gen. de Gaulle
nazwał go „główną przeszkodą w odbudowie” (s. 57). Imigranci mieliby także
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wykonywać prace, niechętnie podejmowane przez robotników miejscowych.
Jednocześnie zakładano, iż – jak to było wcześniej – imigranci po wykonaniu
swych zadań powrócą do swych krajów. Inną z przyczyn pojawienia się tak silnej
liczebnie imigracji widzi autor w malejącej dzietności kobiet europejskich.
Podawane przez autora w tym kontekście liczby są szokujące, na przykład przy
aktualnej dzietności Włochy, Hiszpania i Niemcy wschodnie, państwa bałtyckie
utracą do końca wieku trzy czwarte aktualnej liczby mieszkańców. Właśnie
imigracja, w założeniu polityków zachodnioeuropejskich, miałaby uzupełnić braki
ludnościowe i zapewnić dynamikę rozwoju regionu (s. 42).
Takie rozumowanie, zdaniem Caldwella, miało swe uzasadnienie do czasu
kryzysu gospodarczego w połowie lat siedemdziesiątych, gdy istotnie było wtedy
zapotrzebowanie na imigrancka siłę roboczą. W późniejszym okresie gwałtownie
zmalało. Kraje przyjmujące imigrantów zahamowały możliwości legalnej imigracji.
Jednak poprzez akcje łączenia rodzin, protesty już znaczących grup imigranckich i
ich miejscowych lewicowych sympatyków, a także drogą nielegalną, w dalszym
ciągu płynęły fale przybyszów z poza Europy, przede wszystkim z krajów
islamskich. Przy czym pojawiły się jeszcze inne motywy uzasadniające tę
imigrację. Podstawowym z nich było „ratowanie państwa opiekuńczego” imigranci mieliby zapracować na emerytury starzejącego się społeczeństwo Europy.
Nie brano przy tym pod uwagę – pisze autor – iż imigranci także się starzeją, nie
wracają do swych krajów pochodzenia, korzystają z emerytury państwa
przyjmującego, a także opieki tegoż państwa nad swą rodziną, zwykle liczniejszą
od przeciętnej w danym kraju. Charakterystyczny jest podany przez Caldwella
przykład na ilustrację tej tezy. Otóż w Niemczech w latach 1971-2000 ilość
obcokrajowców zwiększyła się z 3 milionów do 7,5 milionów. Natomiast w tym
samym czasie ilość zatrudnionych obcokrajowców pozostała na niezmienionym
poziomie ok. 2 milionów (s. 83). Podobnie jest – co ilustruje autor - w innych
krajach Europy Zachodniej (s. 83-84).
Skoro wątpliwe są – co dowodzi Caldwell - ekonomiczne korzyści z pobytu tak
dużej liczby imigrantów, obrońcy tego stanu rzeczy podają inne niż gospodarcze
motywy polityki imigracyjnej. Podstawowym w tej argumentacji jest zakorzeniony
w kulturze europejskiej „obowiązek moralny” udzielania schronienia osobom,
którym grożą prześladowania polityczne, rasowe, religijne, zagrożone biedą, a także
w ramach łączenia rodzin. Przy czym – pisze autor - w coraz mniejszym stopniu
poddaje się regulacje prawne dotyczące imigracji demokratycznej procedurze
prawnej, a częściej przykrywa się tę politykę głoszoną przez europejskie elity
„nieuchronnością” procesu integracji (s. 102-103). Ten niejako „szantaż moralny”
wpisuje się w narrację „poprawności politycznej” głoszonej przez te elity, a w
której to narracji dominuje zasada równości wszystkich kultur. W imię takiego
uniwersalizmu kulturowego – twierdzi Caldwell – „wyrzuca się przez okno wiele
praw i zwyczajów budujących spójność społeczeństw europejskich” (s. 129).
Wynikały one ze starych kultur opartych o wartości religijne i trwały aż do czasów,
gdy w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych zakwestionowane zostały one w
imię wolności i autonomii jednostki. Natomiast w latach osiemdziesiątych i
dziewięćdziesiątych były one wypierane, a nawet ośmieszane „przez samych
autochtonów”, w imię otwarcia się na różnego typu mniejszości. Co więc w zamian
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zaoferować może imigrantom Europa? – pyta Caldwell i dalej ironizuje: jest w to
miejsce taki koherentny, żywy system wartości, który rewitalizowałby Europę - to
islam (s. 156-157).
Właśnie druga część pracy poświęcona jest islamowi. Autor już we wstępnym
fragmencie tej części wyraża swój stosunek do tej religii i imigracji z nią związanej.
Jeżeli Europejczycy byliby świadomi tego – pisze on – co przyniesie pół wieku
później zapoczątkowana w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych imigracja z
krajów muzułmańskich, gdyby wyobraziliby sobie te tysiące meczetów rozsianych
po Europie, nigdy nie wyraziliby na nią zgody. „Szczera europejska tolerancja
wobec innych kultur” doprowadziła do wprowadzenia, umocnienia się i
propagowania na kontynencie europejskim „obcej religii”. Krótkotrwałe korzyści
gospodarcze – kontynuuje Caldwell – zaważyły na pojawieniu się w Europie
ponownie groźby z takim uporem przez wieki zwalczanej – sporów religijnych
zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i międzynarodowym (s. 54,161).
Te zaszłości historyczne - walki z najazdami wojsk islamskich, podczas których
budowana była tożsamość europejska, ale głównie współczesny obraz imigracji
muzułmańskiej - składają się w przeważającej mierze na negatywny wizerunek
islamu w Europie, co autor dokumentuje danymi statystycznymi (s. 167). Dane te
dotyczą także wielkości imigracji muzułmańskiej, jej rozmieszczenie, czy też
struktury demograficznej. Szczególnie uderzający jest przykład w
dziewięćdziesięciu procentach katolickiej Austrii, która przy obecnym trendzie
demograficznym może być w połowie obecnego wieku państwem islamskim w
przedziale ludności do 15 lat (s. 171). Dalej autor szeroko opisuje takie cechy
charakterystyczne imigracji islamskiej jak: zasiedlanie wielkomiejskich przedmieść
(„dzielnic bezprawia”), do tej pory zamieszkałych przez miejscową klasę
robotniczą, zastępowanie tejże klasy w innych rolach społecznych, zamykanie się w
ramach etnicznych i religijnych, opór wobec integracji ze społeczeństwami
przyjmującymi, wysoka przestępczość (islam „pierwszą religią francuskich
więzień” - s. 192) oraz zamiast asymilacji podatność na „desasymilację” i powrót
do kultury przodków.
Ta ostatnia cecha widoczna jest głównie poprzez traktowanie islamu przez
muzułmanów jako religii i cywilizacji konkurencyjnej wobec kultury europejskiej.
W tej konkurencji – niestety - przegrywa ta druga. Muzułmanie w Europie swą
tożsamość budują przede wszystkim na islamie, a w najlepszym wypadku dla ich
nowych ojczyzn, wykazują podwójną lojalność (s. 207-240). Ułatwiają to sami
Europejczycy, którzy – jak pisze Caldwell – „pozwalają, swoim mieszkańcom, a
coraz częściej już obywatelom, spędzić całe swe życie w obcej kulturze” (s. 231).
Mało tego – czynią to na swój koszt w imię wolności religijnej, która coraz częściej
staje się „synonimem wolności islamu” (s. 275). Europejczycy popełniają
podstawowy błąd zdaniem autora, przyjmując, iż cały świat naśladować będzie
historię zachodnią. W tym wypadku islam miałby się „modernizować”, podobnie
jak chrześcijaństwo od XVI wieku. Przy tym nie bierze się pod uwagę, iż
chrześcijaństwo ewoluowało w walkach, często zbrojnych, wymuszających zmiany
w doktrynach i praktykach kościelnych. Natomiast Europejczycy „wybudowali mur
tolerancji wokół islamu, chroniąc go przed zewnętrznymi naciskami, jakie
przeżywało chrześcijaństwo pomiędzy XVI i XIX wiekiem”, oczekując, że „islam
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zawali się sam z siebie” (s. 275). Liczne przykłady budowania takiego muru
ochronnego ukazuje autor w europejskich systemach prawnych, w autocenzurze i
bojaźni społeczeństw europejskich.
Trzecia część pracy, zatytułowana „Zachód”, zawiera dość gorzkie uwagi autora
o wzajemnych relacjach cywilizacji europejskiej z islamem. Wystarczyło
pięćdziesięciu lat imigracji – pisze Caldwell – ażeby Europejczycy, zastraszani
przez eklezjastów islamskich i ich adeptów, słabi demograficznie i psychicznie
zaczęli bać się mniejszości (s. 342-343). To powoduje, iż integracja muzułmanów
w Europie odbywa się tylko na ich warunkach. Akceptacja przez nich krajów
pobytu jest - zdaniem autora - tylko tymczasowa. Na dowód tego przytacza
fragment publikacji jednego z ideologów islamu w Europie, Tariqa Ramadana,
który głosi, iż integracja ta może się powieść pod warunkiem „znalezienia przez
muzułmanów w swej tradycji elementów zgodnych z prawami krajów, których są
obywatelami, zaś to rozwiąże problemy podwójnej podległości” (s. 397).
Deklaracja Ramadana poparta jeszcze stwierdzeniem, iż jeżeli zachodni sposób
życia odbiegał będzie od islamskiego jego pojmowania, to nieuchronnym wynikiem
tego będzie „radykalny opór i starcia”, czyli – pisze Caldwell – ideolog islamski
ostrzega Zachód, że jeśli nie dostosuje się on do życzeń muzułmanów, to naraża się
na przemoc (s. 397-398). Jednak takie wypowiedzi amerykański autor tonuje
poprzez ukazanie możliwości długofalowej polityki asymilacji, zaś pozytywnym
przykładem jej prowadzenia w sposób stanowczy był dla niego Nicolas Sarkozy.
„Pewni Europejczycy – pisze on – są zdecydowani bronić wartości swego
kontynentu, w szczególności przed islamem. Lecz co to oznacza? – pyta Caldwell nie można bronić czegoś, co trudno określić. Nie istnieje żaden konsensus w
sprawie wartości europejskich, a nawet próba jego stworzenia. Zjednoczona Europa
mogłaby się nie obawiać islamu, ale Europa nie jest zjednoczona (…). Jest szarpana
pomiędzy ideałem praw człowieka a patriotyzmem, pomiędzy strachem przed
dziedzictwem religijnym, a dumą z niego” (s. 456).
Jaką przyszłość dla Europy w konfrontacji z islamem widzi Caldwell? Jego
zdaniem Europa z tego starcia wyjdzie z pewnością zmieniona. Natomiast wątpliwa
jest podatność muzułmanów na asymilację. Na razie islam jest w sytuacji
korzystniejszej demograficznie i, być może, filozoficznie. „Rzeczywiście w tych
okolicznościach – pisze amerykański autor – same słowa <większość>, czy też
<mniejszość> nie maja większego sensu. Kiedy kultura mniej pewna siebie,
podatna na formowanie, relatywistyczna spotyka kulturę zakotwiczoną, pewną
siebie i wzmocnioną wspólnymi doktrynami, to ogólnie ta pierwsza z nich zmienia
się, aby dostosować się do drugiej” (s. 461). Ten pesymistyczny obraz przyszłości
Europy w sposób lapidarny ujął, cytowany przez Caldwella, znany orientalista,
prof. Bernard Lewis, który w 2004 roku w odpowiedzi na pytanie, czy Europa w
końcu wieku będzie superpotęgą, stwierdził: „Europa będzie częścią arabskiego
Zachodu, lub Maghrebu” (s. 39). Aczkolwiek autor przedstawia wiele świadectw w
podobnej tonacji, to trudno powiedzieć, aby się z nimi identyfikował, pozostaje
raczej w roli obserwatora.
Oceniając książkę Caldwella, przede wszystkim należy zwrócić uwagę na jej
zalety. Podstawową z nich jest odbiegające od schematu podejście do tematu.
Pomocne w tym jest to, iż jest on Amerykaninem i ma wyostrzone spojrzenie na
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zagadnienia imigracji europejskiej, zwłaszcza gdy odnosi je do podobnych sytuacji
w Stanach Zjednoczonych Nie obawia się poruszać zagadnień dla dziennikarza
europejskiego drażliwych, a nawet niebezpiecznych w sensie fizycznym, czego daje
przykłady w tekście. Poza tym jego wywody mają oparcie w bogatej dokumentacji,
co ma duży walor naukowy. Co prawda, autor skupia się głównie na ukazywaniu
słabości Europy w konfrontacji z islamem, jednak dostrzega w tej mało
komfortowej sytuacji mieszkańców starego kontynentu pewną szansę dla nich. „Od
dziesięcioleci – pisze on – warunki unifikacji kulturowej Europy nie były tak
korzystne jak obecne, co w części jest zasługą islamu. Ten odnowiony kontakt z
islamem dał Europejczykom ideę silniejszą, niż odpowiedź, czym Europa jest, a
mianowicie wskazał, czym ona nie jest” (s. 400). Być może ma rację Caldwell, iż
sytuacja ta – podobnie, jak to było w średniowieczu – współczesna tożsamość
europejska będzie budowana w opozycji do islamu.
Stanisław Musiał
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ZASADY PUBLIKOWANIA
1. W „Przeglądzie Geopolitycznym” (dalej: PG) publikowane są jedynie oryginalne
artykuły, materiały, recenzje i sprawozdania z zakresu geopolityki, geografii
politycznej, stosunków
międzynarodowych,
nauk
o
polityce,
nauk
o bezpieczeństwie oraz metodologii nauk społecznych. Przez pojęcie geopolityki
redakcja PG rozumie przede wszystkim: (a) interdyscyplinarną naukę, (b)
paradygmat badawczy z pogranicza nauk społecznych i przyrodnicznych, (c) teorię
wyjaśniania stosunków międzynarodowych (tzw. realizm geopolityczny), (d)
doktrynę polityczną.
2. Proponowana publikacja przechodzi dwa etapy recenzji: recenzję
wewnątrzredakcyjną oraz przynajmniej dwie anonimowe recenzje zewnętrzne.
3. Objętość artykułu nie powinna przekraczać jednego arkusza wydawniczego (ok.
40 tys. znaków ze spacjami, tj. ok. 22 stron maszynopisu). Redakcja PG (dalej:
redakcja) zastrzega sobie prawo do skracania oraz adjustacji tekstów.
4. Redakcja przyjmuje materiały do publikacji w językach: polskim i angielskim.
Każdy tekst powinien zawierać krótkie podsumowanie w języku angielskim lub
polskim w przypadku materiałów obcojęzycznych (75-150 wyrazów). W przypadku
przekładów na język polski redakcja prosi o dołączenie materiału oryginalnego.
5. Proponowane teksty powinny być sporządzone w powszechnie dostępnych
edytorach tekstów (np. Microsoft Word lub OpenOffice). Można je nadsyłać drogą
elektroniczną na elektroniczny adres redakcji (podany na stronie redakcyjnej) lub
na adres Instytutu Geopolityki. Materiały do publikacji powinny spełniać poniższe
kryteria:
a) wielkość czcionki tekstu: 12 pkt, czcionka przypisów: 10 pkt, interlinia: 1,5
wiersza, wszystkie marginesy: 2,5 cm;
b) na pierwszej stronie powinno znaleźć się imię i nazwisko autora (autorów) oraz
pełny wyśrodkowany tytuł, który powinien być pogrubiony i mieć wielkość 14 pkt.;
wszystkie śródtytuły w tekście powinny być pogrubione i wyjustowane do lewej
strony oraz mieć wielkość 12 pkt;
c) akapity i wszelkiego rodzaju przypisy poiwnny mieć wcięcie o szer. 0,5 cm;
d) cytaty powinny zaczynać się w dolnej i kończyć w górnej frakcji tekstu;
e) załączone do tekstu mapy powinny być sporządzone wyłącznie w kolorystyce
czarno-białej lub odcieniach szarości;
f) standardowy przypis powinien zawierać następujące dane: inicjał imienia,
nazwisko autora, tytuł i ewentualnie pełny podtytuł pracy, miejsce i rok wydania,
numer strony. W przypisach bibliograficznych nie stosujemy żadnych wyróżnień w
postaci pogrubienia, kursywy, itp.; w przypadku periodyków naukowych
zaczynamy jak wyżej jeśli chodzi o tytuł, następnie podajemy rok wydania, numer
tomu, numer czasopisma, stronę; w przypadku artykułów z prac zbiorowych
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zaczynamy notkę bibliograficzną tak jak wyżej, po czym postępujemy wg
schematu: [w:] tytuł: redakcja, miejsce i data wydania, strona; w przypadku
odnośnie przypisów internetowych zaczynamy standardowo podając inicjał imienia,
nazwisko autora, tytuł i ewentualnie pełny podtytuł pracy, po czym podajemy, po
przecinku w nawiasach typu < > pełny adres internetowy z podaniem daty
korzystania z Internetu;
g) pozycje bibliograficzne pisane cyrylicą piszemy wyłącznie w oryginale. Autorów
prosi się o niedokonywanie samodzielnej transkrypcji ani transliteracji;
h) w przypadku powtarzających się pozycji bibliograficznych wprowadzamy
ogólnie znane skrótowce w wersji łacińskiej: idem, ibidem, op.cit., passim.
6. Na końcu tekstu należy załączyć krótką notę o autorze.
7. Instytut Geopolityki jako prywatna instytucja naukowo-badawcza nie
identyfikuje się z żadnym ugrupowaniem politycznym, ani z żadną ideą
geopolityczną. Wszelkie materiały prezentowane na łamach PG, o ile nie
zaznaczono tego wcześniej, nie są mogą być utożsamiane z poglądami redakcji, ani
też nie reprezentują oficjalnego stanowiska Instytutu Geopolityki.
8. Przesłanie artykułu, recenzji lub innego materiału (drogą elektroniczną lub
tradycyjną) do redakcji "Przeglądu Geopolitycznego" jest równoznaczne z
przeniesieniem praw autorskich na rzecz wydawcy czasopisma, chyba że strony
dokonały uprzednio osobnych uzgodnień na piśmie.
9. Autorzy są zobowiązani do:
a) złożenia oświadczenia o oryginalności artykułu (autorzy są zobligowani do
potwierdzenia, że artykuł jest oryginalny i nie został złożony w żadnej innej
redakcji),
b) określenia wkładu poszczególnych osób w powstanie artykułów,
c) złożenia oświadczenia o niewystępowaniu konfliktu interesów,
d) złożenia oświadczenia o źródłach finansowania.
10. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca i zastrzega sobie prawo do
adiustacji, doboru tytułów i śródtytułów oraz dokonywania skrótów w nadesłanych
artykułach, recenzjach i innych materiałach. Redakcja nie ponosi
odpowiedzialności za treść reklam w czasopiśmie.
Redakcja „Przeglądu Geopolitycznego”
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