Stosunki

Międzynarodowe

–

International

Relations

•

nr

1

(t.47)

2013

Krzysztof M. Ksiopolski

UNIA EUROPEJSKA I CHRL
W MI DZYNARODOWEJ POLITYCE
OCHRONY KLIMATU

Unia Europejska jest uznawana za lidera midzynarodowej polityki ochrony klimatu1,
a ChRL za pastwo j blokujce. Efektem prowadzonej przez pastwa midzynarodowej polityki ochrony klimatu jest powstanie i funkcjonowanie midzynarodowego reimu ochrony klimatu. Midzynarodowa polityka ochrony klimatu to dziaania o charakterze politycznym i prawnym podejmowane przez pastwa na forum
midzynarodowym dotyczce ochrony klimatu. Natomiast midzynarodowy reim
ochrony klimatu to zespó regulacji prawnych – zobowiza i deklaracji, instytucji
regulujcych dziaania pastw w zakresie ochrony klimatu, a take dalszych porozumie tworzcych pewien porzdek midzynarodowy. W znaczeniu wskim reim
stanowi Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu
(United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) oraz Protokó z Kioto wraz z jego mechanizmami. W ujciu szerokim to równie uzgodnienia polityczne, które prowadz do pó niejszych porozumie o charakterze prawnym,
rozwijajce reim w znaczeniu wskim. Wprowadzanie midzynarodowego reimu
ochrony klimatu, czyli regulacji chronicych klimat, powoduje skutki: ekonomiczne,
polityczne i spoeczne, a ich skala czsto zniechca pastwa do podejmowania wicych prawnie zobowiza. Celem opracowania jest pokazanie rónorodnych uwarunkowa, wpywajcych na decyzje dwóch najwaniejszych graczy w midzynarodowej
polityce ochrony klimatu – Unii Europejskiej i ChRL, a nastpnie na tej podstawie
podanie prognozy przyszych efektów Konferencji Pastw-Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, która odbdzie si w 2013 r.
1
Zjawisko zmian klimatu globalnie zostao zdeﬁniowane w Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z 1992 r., jako „spowodowane po rednio lub bezpo rednio dziaalno ci
czowieka, która zmienia skad atmosfery ziemskiej i która jest odróniana od naturalnej zmienno ci klimatu
obserwowanej w porównywalnych okresach”, K.M. Ksiopolski, Midzynarodowe problemy ekologiczne.
Wybór dokumentów, Warszawa 2007, s. 245. Prognozy dotyczce zmian klimatu s szeroko przedstawiane
w raporcie N. Stern (red.), The Economics of Climate Change. Stern Review, Cambridge 2007.
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w Warszawie (COP 19)2. Wybór Unii Europejskiej oraz ChRL wynika z zajmowania
przez nie przeciwstawnych stanowisk dotyczcych przeciwdziaania zmianom klimatu,
w tym sensie ich polityka w istotny sposób wpywa na ksztat regulacji, tworzcych
midzynarodowy reim ochrony klimatu.

1. Uwarunkowania Unii Europejskiej w zakresie
ochrony klimatu
Ogromny wysiek polityczny i ekonomiczny Unii Europejskiej w tworzeniu reimu
ochrony klimatu wynika z trzech uwarunkowa. Po pierwsze, uznania, i zmiany klimatu s zagroeniem dla jej funkcjonowania. Po drugie, chci ustanowienia takiego
reimu ochrony klimatu, który odpowiada interesom ekonomicznym pastw Unii
Europejskiej. Po trzecie, nacisku spoeczestwa obywatelskiego, wyraanego w aktywno ci organizacji pozarzdowych i w innych formach spoecznej ekspresji. Sumujc,
przyczyny dziaa Unii Europejskiej wynikaj z poczucia zagroenia, uwarunkowa
ekonomicznych i politycznych.
Zgodnie z raportem Nicholasa Sterna3, stanowicym cao ciowe opracowanie
wpywu zmian klimatu na ycie na Ziemi, do którego odwouj si zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy ochrony klimatu, pastwa europejskie nie bd w krótkim czasie w istotny sposób odczuwa bezpo rednich skutków zmian klimatu z racji swojego
pooenia geograﬁcznego oraz moliwo ci adaptacyjnych. Natomiast w duszej perspektywie skutki te, zgodnie z raportem Sterna, bd odczuwane i powane, poniewa
moe ulec zakóceniu cyrkulacja wody w oceanach, czego efektem bdzie wycofanie
si ciepego prdu golfsztromu, ogrzewajcego Europ. Unia Europejska dostrzega
równie po rednie zagroenia, wynikajce ze zmian klimatu, takie jak np. zjawisko
migracji oraz wysoki poziom niestabilno ci politycznej4 na obszarach z ni graniczcych, wynikajcy ze spadku o 50% produkcji ro linnej w Afryce5, gdzie mieszka 903
mln ludno ci6. Takie skutki zmian klimatycznych bd powodoway konﬂikty w pastwach afrykaskich i na Bliskim Wschodzie.
Druga grupa to uwarunkowania o charakterze ekonomicznym. W zwizku z tym,
i nie dotycz one dugofalowych skutków zmian klimatu, lecz biecej konkuren2

COP – Conference of the Parties – konferencja pastw, które s stron Ramowej Konwencji Narodów
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z 1992 r. (UNFCCC).
3
N. Stern (red.), op. cit.
4
Do najwaniejszych publikacji dotyczcych tego tematu nale raporty: G.H. Brundtland, Nasza
Wspólna Przyszo , Raport wiatowej Komisji do spraw rodowiska i Rozwoju, Warszawa 1991; R. Ulmana,
Redeﬁnning Security, International Security, MIT Summer 1983, s. 129–153; Z. Myers, The Environmental
Dimension to Security Issues, „The Environmentalism” 1986, nr 6, s. 251–257.
5
N. Stern (red.) op. cit., s. 57.
6
Dane UN DATABASE (25.07.2012).
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cyjno ci gospodarek, to one w najwikszym stopniu wpyway i wpywaj obecnie na
polityk Unii Europejskiej w zakresie zmian klimatu. Gównymi narzdziami realizacji
tych interesów s limity emisji CO2 oraz polityka redukcji emisji.
Limity emisji CO2 polegaj na przydziale bezwzgldnej warto ci emisji dla kadego pastwa w zaleno ci od aktualnej wielko ci emisji, a nastpnie na wprowadzeniu redukcji od tych poziomów. Przyjcie tego typu regulacji nie bierze pod uwag
innych uwarunkowa, takich jak ludno , terytorium, wielko ci konsumpcji CO27.
Obecne statystyki pokazuj, i Chiny s najwikszym emitentem dwutlenku wgla
w warto ciach bezwzgldnych. Je li jednak porównamy wielko jego emisji do liczby
ludno ci, czyli wielko emisji CO2 per capita, czy odniesiemy j do wielko ci terytorium, wynik bdzie diametralnie inny. Na przykad Stany Zjednoczone, Rosja, Australia maj wiksz emisj CO2 per capita ni Chiny. Je li natomiast we miemy pod
uwag kryterium wielko ci emisji CO2 na km2 powierzchni danego pastwa, to take
w takich krajach, jak Korea Poudniowa, Japonia, Niemcy, Polska, Wochy emisja CO2
jest wiksza ni w Chinach.
Przyjcie bezwzgldnej warto ci emisji CO2 jako punktu odniesienia, od którego dokonuje si redukcji, faworyzuje te pastwa, które s konkurencyjne (pastwa Pónocy), dziki czemu zamiast produkowa dobra, których wytwarzanie powoduje due emisje CO2, wol je importowa . Bardziej sprawiedliwym i efektywnym
wska nikiem, na podstawie którego buduje si narzdzia dziaania, jest przyjcie
za punkt odniesienia wielko ci konsumpcji CO2. Metoda ta polega na przypisaniu
kademu towarowi pewnej ilo ci emisji CO2, która zaley od wielko ci potrzebnej do jego wytworzenia. W ten sposób da si okre li wielko emisji dwutlenku
wgla dla kadego kraju i od tego poziomu mona dokonywa redukcji. Metoda ta,
w przeciwiestwie do obecnie stosowanej, uwzgldnia zwizek midzy konsumpcj
a emisj CO2.
Obecnie stosowana metoda powoduje, e pastwa Unii Europejskiej zaprzestaj
produkcji na swoim terytorium dóbr skutkujcych du emisj CO2, a zaczynaj je
importowa z tych pastw, które nie s objte ograniczeniami emisji (pastwa nieznajdujce si w zaczniku nr I do Protokou z Kioto), np. z Chin. Efektem tego zjawiska
jest dynamiczny wzrost emisji CO2 w krajach Poudnia i spenianie kryteriów redukcji
emisji przez pastwa Pónocy. Wielka Brytania jest tego przykadem: posikujc si
obecn metod zauwaamy, e wielko emisji CO2 spada, a metod drug, e wielko konsumpcji CO2 wzrosa. Reasumujc, lepsz metod z punktu widzenia interesów ekonomicznych pastw Poudnia oraz faktycznej dugookresowej ochrony klimatu
byoby oparcie regulacji prawnych dotyczcych redukcji na wska niku konsumpcji
CO2 w danym kraju. Zastosowanie kryterium konsumpcji CO2 uniemoliwioby stosowanie strategii przenoszenia produkcji do innych krajów i lepiej chronioby klimat
7
Wielko konsumpcji CO2 – to wielko
wytworzenie powoduje okre lon emisj.

emisji powstajcej w wyniku konsumpcji dóbr, których
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przed negatywnym oddziaywaniem czowieka, skaniajc producentów do wytworu
mniej szkodliwych technologii.
Z kolei oparcie regulacji prawnych na wska niku uwzgldniajcym wielko emisji w stosunku do powierzchni kraju sprzyja w wikszym stopniu interesom pastw
duych, takich jak Chiny czy Rosja. Istotnym uwarunkowaniem ekonomicznym
w polityce Unii Europejskiej jest posiadanie przewagi technologicznej w energetyce
odnawialnej, co w przypadku przyjcia reimu powszechnej redukcji emisji dwutlenku
wgla (na podstawie wska nika bezwzgldnej warto ci emisji CO2) otworzy rynki
pastw Poudnia na produkty wysokiej technologii, pochodzce z pastw Unii Europejskiej. Niemcy i Francja maj cznie ponad 460 tys. patentów technologii CCMT.
Tabela 1. Liczba patentów CCMT w przodujcej „pitce” krajów
Kraj

Liczba patentów

Japonia

691 751

Stany Zjednoczone

423 187

Niemcy

334 119

Korea

167 001

Francja

126 924

ródo: I. Haš¬i¬, N. Johnstone, F. Watson, Ch. Kaminker, Climate Policy and Technological Innovation and Transfer,
OECD Environment Working Papers 2010, nr 30, s. 24.

Beneﬁcjentami tego typu regulacji s równie takie kraje, jak Japonia, Stany Zjednoczone i Korea Poudniowa. Dziaania ﬁrm europejskich mog by wspierane przez
jeden z ju funkcjonujcych mechanizmów midzynarodowego reimu ochrony klimatu, a mianowicie przez Mechanizm Czystego Rozwoju (Clean Development Mechanism, CDM). Mechanizm ten ma zachca do transferu technologii do pastw nieposiadajcych technologii ograniczajcych emisje CO2. Dziki CMD spadnie ryzyko
ﬁrm sprzedajcych produkty lub inwestujcych w energetyk odnawialn w pastwach
Poudnia. Budet CDM przed kryzysem mia wynie 1,6 bln USD, dzisiejsze zobowizania s znacznie skromniejsze – okoo 1 bln USD. Mechanizm CDM zmniejszy ceny oferowanych technologii (z powodu m.in. skali wydatków), czego efektem bdzie spadek opacalno ci prowadzenia bada w zakresie czystych technologii.
Trudno nie zgodzi si z Lis E. Svensson, i „wprowadzenie czystych technologii
moe doprowadzi do pogodzenia potrzeby ochrony klimatu i wiatowego wzrostu
gospodarczego. Moe równie spowodowa nowy wzrost gospodarczy, nowe miejsca
pracy, rozwój nowego przemysu, a take wzrost sfery usug, dajc pozytywny impuls
dla rozwoju rolnictwa i le nictwa”8. Biorc pod uwag istot reimu ochrony klimatu,
8
L.E. Svensson, Combating Climate Change. A Transatlantic Approach to Common Solutions, Paperback 2008, s. 92.
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wzrost gospodarczy bdzie dotyczy pastw Pónocy. Obecny ksztat reimu ochrony
klimatu i stosowane przez niego narzdzia mog uatwi pastwom Pónocy kontrol
kluczowego, strategicznego z punktu widzenia bezpieczestwa ekonomicznego pastwa, sektora gospodarki, jakim jest sektor energetyczny w pastwach Poudnia 9.
Trzecim uwarunkowaniem polityki Unii Europejskiej w zakresie ochrony klimatu
s kwestie polityczne, czyli dziaalno organizacji pozarzdowych chronicych rodowisko. Stanowi one emanacj zorganizowanego spoeczestwa obywatelskiego,
cechuj si niezaleno ci i czasem bezkompromisowo ci zachowa oraz pogldów.
Ciesz si równie duym zaufaniem spoecznym i dziki temu potraﬁ wywiera
nacisk na decydentów w celu zdopingowania ich do ochrony rodowiska. Dziki swojemu globalnemu dziaaniu, organizacje pozarzdowe s w stanie uczestniczy w tworzeniu midzynarodowego prawa ochrony rodowiska, a przygotowywane przez ich
o rodki naukowe raporty staj si istotnymi elementami debaty publicznej.

2. Unia Europejska jako lider w budowie
midzynarodowego reimu ochrony klimatu
Przedstawione powyej uwarunkowania skoniy Uni Europejsk do duej aktywnoci w budowie midzynarodowego reimu ochrony klimatu, czego efektem stao si
przejcie funkcji lidera w jego budowie. Polityka unijna jest nastawiona na osiganie kolejnych etapów rozwoju reimu oraz przezwycianie trudno ci i blokad z tym
zwizanych. Celem strategicznym jest ustanowienie powszechnego reimu, który
z jednej strony bdzie chroni klimat, a z drugiej przynosi korzy ci ekonomiczne.
Mona wyodrbni trzy etapy dziaa Unii Europejskiej. Na pocztku Unia dya
do stworzenia systemu, który mia regulowa sposób midzypastwowych negocjacji
dotyczcych dalszych porozumie w tym zakresie. Tak powstaa Ramowa Konwencja
Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Drugi etap to negocjacje i podpisanie Protokou z Kioto, natomiast trzeci, trwajcy obecnie, to negocjacje nad tym,
co bdzie po Kioto. Unia w poszczególnych etapach rozwoju reimu stosuje rón
taktyk, metody i rodki realizacji celów po rednich.
W okresie przed zawarciem Ramowej Konwencji, Wspólnoty dyy do zdiagnozowania problemu. Dlatego pod auspicjami Programu Narodów Zjednoczonych
ds. Ochrony rodowiska (The United Nations Environment Programme, UNEP) oraz
wiatowej Organizacji Meteorologicznej (The World Meteorological Organization,
WMO), w 1988 r. ustanowiy Midzynarodowy Panel ds. Zmian Klimatu (The Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC). Ten panel zosta powoany z my l
9

Patrz szerzej o strategicznym znaczeniu sektora energetycznego: K. Proniska, Zagroenia i wyzwania dla globalnego bezpieczestwa energetycznego, w: K.M. Ksiopolski, Problemy bezpieczestwa
wewntrznego i bezpieczestwa midzynarodowego, Warszawa 2009 s. 59–92.
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o budowie midzynarodowego konsensusu naukowców zajmujcych si zmianami
klimatu i ich konsekwencjami. Miao to doprowadzi do ustanowienia strategii, umoliwiajcej rozwizanie tego problemu. Motorem dziaania panelu byli naukowcy z krajów Pónocy, w mniejszym stopniu za z pastw Poudnia10. Pod pierwszym raportem IPCC podpisali si naukowcy z 29 pastw: Australii, Austrii, Belgii, Brazylii,
Kanady, Danii, Chin, Egiptu, Etiopii, RFN, Finlandii, Francji, NRD, Indii, Woch,
Kenii, Kanady, Holandii, Japonii, Nowej Zelandii, Nigerii, Arabii Saudyjskiej, Senegalu, ZSRR, Szwecji, Szwajcarii, Tajlandii, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii11. Naukowcy i przedstawiciele wiata biznesu z pastw europejskich uczestniczyli w Panelu Klimatycznym najliczniej, co wskazywao na wag, jak te pastwa
przykaday do kwestii zmian klimatu. Udzia naukowców z krajów Pónocy znalaz
odzwierciedlenie w tre ci pierwszego raportu IPCC.
Jeszcze przed wydaniem pierwszego raportu IPCC, 21 czerwca 1989 r. Rada
Wspólnot Europejskich przyja rezolucj o efekcie cieplarnianym i Wspólnocie.
W tym dokumencie znajduje si wezwanie do dziaania na rzecz ochrony klimatu
oraz do prowadzenia bada naukowych w tym zakresie12. wiadczy to o uzgadnianiu
stanowisk pastw Wspólnot w zakresie wspólnej polityki ochrony klimatu. Zwyczaj
uzgadniania stanowisk i wspólnego, spójnego wystpowania z jednym stanowiskiem
na arenie midzynarodowej jest kontynuowany równie obecnie, cho coraz cz ciej
pojawiaj si na tym polu problemy13.
Efekty pracy Panelu Klimatycznego stay si podstaw do ogoszenia rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, co przyczynio si do zapocztkowania w grudniu
1990 r. negocjacji nad UNFCCC. Jeszcze przed rozpoczciem prac nad konwencj,
28 kwietnia 1990 r. Komisja Wspólnot Europejskich zaja si okre leniem wspólnego stanowiska w procesie midzynarodowych negocjacji. Wypracowane stanowisko
obejmowao opracowanie celów i strategii zmniejszajcych emisje14. Na spotkaniu
ministrów ds. energii i ochrony rodowiska uzgodniono, i w 2000 r. pastwa Wspólnoty bd utrzymywa poziom emisji CO2 z 1990 r. Czonkowie Wspólnoty rozpoczli starania, aby inne pastwa podzieliy ich pogldy dotyczce konieczno ci dziaa
10
W 1990 r. IPCC opublikowa pierwsze rezultaty swojej dziaalno ci, skaday si na to raporty trzech
grup roboczych, a mianowicie: ocena informacji naukowych dotyczcych zmian klimatu, ocena wpywu
zmian klimatu na ekologi i obszar spoeczno-ekonomiczny, formuowanie strategii – dokument nosi nazw
The IPCC First Assessment Report.
11
J.T. Houghton, G.J. Jenkins, J.J. Ephraums, Climate Change. The IPCC Scientiﬁc Assessment, Cambridge 1990, s. 353–358.
12
Council Resolution of 21 June 1989 on the greenhouse effect and the Community, „Ofﬁcial Journal”
C 183, 20/07/1989, P. 0004-0005.
13
W trakcie podpisywania konwencji, Wspólnota oraz jej pastwa czonkowskie ponownie potwierdziy cel ustabilizowania emisji CO2 do 2000 r. na poziomach z 1990 r. na obszarze caej Wspólnoty, tak jak
to okre lono w konkluzjach Rady z 29 pa dziernika 1990 r., 13 grudnia 1991 r., 5 i 26 maja 1992 r.
14
Declaration by the European Council on the Environmental Imperative, „The Bulletin European
Commission” 1990, nr 6, 17.
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w zakresie ochrony klimatu oraz sposobów ich realizacji. Dziki ich staraniom postulaty te zostay zaakceptowane przez inne kraje Pónocy, na tym etapie równie przez
administracj Stanów Zjednoczonych, kierowan przez prezydenta George’a Busha
– republikanina. Jego rywal polityczny demokrata Al Gore skrytykowa go za to uwaajc, i akceptacja stanowiska europejskiego oznacza dla Stanów Zjednoczonych
pozbycie si roli lidera.
Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu zostaa
podpisana 5 czerwca 1992 r. podczas globalnej konferencji w Rio de Janerio. Jej istota
sprowadza si do ustanowienia ram negocjacyjnych, tzw. konferencji klimatycznych
odbywanych co roku (COP) z udziaem wszystkich pastw. Celem dziaania konwencji jest ustabilizowanie koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze na poziomie,
który zapobiegaby niebezpiecznej ingerencji w system klimatyczny. Konwencja okrelia zasady, którymi powinny kierowa si jej strony, aby zrealizowa przyjty cel.
W konwencji ustanowiono trzy mechanizmy: mechanizm handlu emisjami gazów cieplarnianych, instrument wspólnych wdroe (Joint Impelementation) oraz mechanizm
czystego rozwoju (Clean Development Mechanizm – CDM).
Decyzj Rady Wspólnot Europejskich z 15 grudnia 1993 r. zatwierdzono Ramow
Konwencj Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, jednocze nie okrelajc, i jest to obszar wspólnych kompetencji pastw czonkowskich15. Pastwa
czonkowskie ratyﬁkoway j do szybko. Wspólnota dziki tej konwencji realizuje
swoje czstkowe cele. Po pierwsze, udao si stworzy pocztki powszechnego reimu
ochrony klimatu; po drugie, system nie nakada szczegóowych zobowiza, lecz
umoliwia zawarcie dalej idcych regulacji w zakresie ochrony klimatu, ustanawiajc sposoby negocjacji midzy pastwami. Po trzecie, system zakada redukcj emisji
CO2, co byo jednym z postulatów Wspólnot.
W krótkim czasie po zawarciu UNFCCC Unia przystpia do dziaa zmierzajcych do wprowadzenia regulacji ustalajcych limity emisji CO2, rozpoczynajc negocjacje nad protokoem do konwencji. Pocztek negocjacji nad protokoem do Ramowej
Konwencji (Protokó z Kioto) rozpoczto w marcu 1995 r. w Berlinie, co symbolicznie wskazuje na znaczenie Europy w tym procesie. Punktem wyj cia do zaprezentowanie stanowiska negocjacyjnego bya decyzja Rady Unii Europejskiej z czerwca
1996 r. podjta przez ministrów rodowiska. Zgodnie z ni ustanowiony reim powinien zatrzyma globaln redni temperatur na poziomie nie wyszym ni 2 stopnie C w stosunku do temperatury okresu wcze niejszego. Na spotkaniu Rady UE,
które odbyo si 3 marca 1997 r., pastwa czonkowskie ustanowiy równie wstpne
poziomy emisji gazów dla 15 pastw czonkowskich oraz róne moliwo ci wspólnych i skoordynowanych politycznych zasad dla poszczególnych krajów. Natomiast
15

Decyzja Rady z 15 grudnia 1993 r. dotyczca zawarcia Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, „Dziennik Urzdowy Wspólnot Europejskich” L 33/11 z 7 lutego 1994 r.,
s. 167–168.
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na spotkaniu Rady Unii 19–20 czerwca 1997 r. ustalono, i do 2005 r. redukcja ma
wynie 7,5%. Efektem procesu negocjacyjnego, toczonego w ramach Ramowej Konwencji, byo zawarcie protokou dodatkowego, którego potoczna nazwa brzmi Protokó z Kioto. Protokó z Kioto dotyczy redukcji emisji sze ciu gazów cieplarnianych,
które s przeliczane na emisj CO216. Zawiera on zobowizania ilo ciowe do redukcji
dwutlenku wgla. Pastwa zamieszczone w zaczniku I, czyli pastwa Pónocy, zobowizuj si do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w latach 2008–2012 w celu
obnienia cakowitej ich emisji w krajach rozwinitych o co najmniej 5% w stosunku
do poziomu z 1990 r. Naley zaznaczy , e na pastwa nieumieszczone w zaczniku I
nie naoono formalno-prawnych zobowiza redukcyjnych.
W grudniu 2001 r. Rada Europejska podczas posiedzenia w Laken wezwaa pastwa czonkowskie do szybkiej ratyﬁkacji Protokou z Kioto, najlepiej przez 1 czerwca
2002 r., czyli przed II Globalnym Szczytem Ziemi (26 sierpnia–4 wrze nia 2002 r.).
Miao to wzmocni pozycj Wspólnot podczas szczytu, który zajmowa si kwestiami
zrównowaonego rozwoju. Rada dokonaa zatwierdzenia Protokou z Kioto 25 kwietnia 2002 r.17 Wzmocnienie pozycji Unii Europejskiej, które miao zaowocowa wejciem w ycie Protokou z Kioto, byo niezwykle wane, poniewa ju od marca
2001 r. problem ten sta si pierwszoplanowy. W marcu 2001 r. Stany Zjednoczone
ogosiy deklaracj, i nie ratyﬁkuj porozumienia z Kioto. Deklaracja ta bya o tyle
atwiejsza, i nie byy one liderem procesu negocjacyjnego.
Z powodu deklaracji amerykaskiej Unia Europejska rozpocza zakrojon na
szerok skal ogólno wiatow kampani na rzecz zachowania Protokou z Kioto.
Aby zachowa porozumienie z Kioto, po wycofaniu si Stanów Zjednoczonych,
Unia Europejska musiaa zapewni sobie poparcie Japonii, Kanady i Rosji. W artykule 25 Protokou z Kioto zapisano, i „wejdzie on w ycie dziewi dziesitego dnia
od daty, w której nie mniej ni 55 Stron Konwencji, obejmujcych Strony wymienione w Zaczniku I, których emisje wynosz co najmniej 55% cakowitych emisji
dwutlenku wgla w 1990 […], dokona ratyﬁkacji protokou”18. Zapis ten powodowa,
i Stany Zjednoczone, emitujce 36,1% wszystkich emisji CO2, wraz z Rosj 17,4%
wielko ci emisji mogy cznie zawetowa wprowadzenie protokou w ycie. Pastwa,
które podpisay Protokó z Kioto ratyﬁkoway go do 2002 r., tylko Rosja tego nie
uczynia. Warunkowaa ona ratyﬁkacj protokou poparciem przez Uni Europejsk
jej stara o czonkostwo w Midzynarodowej Organizacji Handlu (WTO). Po dugich
negocjacjach, w wyniku których UE spenia warunek Rosji, 18 listopada 2004 r. raty16
Dwutlenku wgla (CO2), metanu (CH4), tlenku azotu (N2O), ﬂuorowglowodorów (HFCs), perﬂuorowglowodorów (PFCs), sze cioﬂuorku siarki (SF6).
17
Decyzja Rady z 25 kwietnia 2002 r. dotyczca zatwierdzenia przez Wspólnot Europejsk Protokou
z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu i wspólnej realizacji
wynikajcych z niego zobowiza, „Dziennik Urzdowy Wspólnot Europejskich” 2002/358/WE, L 130/1
z 15 maja 2002 r., s. 24–26.
18
K. Ksiopolski, Midzynarodowe problemy ekologiczne..., op. cit., s. 203.
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ﬁkowaa ona protokó, dziki czemu wszed on w ycie 16 lutego 2005 r. Poparcie
przez Rosj Protokou z Kioto jest okre lane jako najwiksze osignicie dyplomacji
klimatycznej Unii Europejskiej.
Przyjcie Protokou z Kioto zaowocowao zmian taktyki dziaa Unii Europejskiej. Celem stao si wzmocnienie systemu z Kioto poprzez rozszerzenie pastw
objtych zacznikiem I i wczenie do procesu Stanów Zjednoczonych. Unia Europejska pooya nacisk na implementacj porozumienia, jak równie na szukanie porozumienia dotyczcego regulacji po okresie obowizywania protokou, czyli po 2012 r.
Negocjacje w tej sprawie rozpoczy si w 2005 r. w Montrealu i tocz si nadal. Unia
Europejska, chcc wzmocni swoj pozycj negocjacyjn i osabi pozycj Chin jako
rzecznika najbiedniejszych, zawara porozumienie o wspópracy z pastwami AIOS19
oraz LCD20. To porozumienie mona okre li jako sojusz Unii Europejskiej z pastwami biednymi21. Równocze nie zgodnie ze swoim zwyczajem Unia przygotowaa
(podczas prezydencji Niemiec) wspólne stanowisko na konferencj klimatyczn na
wyspie Bali w grudniu 2007 r. (COP 13). Pakiet ten znany jest w literaturze przedmiotu jako 20 20 20 i zawiera propozycje: zredukowanie emisji GHG z pastw UE
o 20% do 2020 r. w porównaniu z 1990 r., zwikszenie udziau energetyki odnawialnej
w bilansie energetycznym do 20% w 2020 r. z tym, i minimalna redukcja biopaliw
na wynie 10% w 2020 r. oraz zredukowanie konsumpcji energii o 20% w stosunku
do prognozowanej konsumpcji w 2020 r.
Mimo tak daleko idcych propozycji konferencja na wyspie Bali zakoczya si
ﬁaskiem, tak jak i inne konferencje do tej pory. Na szczycie w Kopenhadze (COP 15)
w grudniu 2009 r. Chiczycy zaproponowali 40–45% dobrowoln redukcj w emisji.
Nie zgadzali si jednak na monitorowanie redukcji, w ostatniej chwili godzc si na
moliwo skadania raportów raz na dwa lata do ONZ. Te regulacje miay dotyczy
wszystkich krajów rozwijajcych si. Zasadniczym argumentem powtarzanym przez
stron chisk bya ch ochrony i poszanowania wasnej suwerenno ci22. Stanowisko
chiskie mona opisa jako odkadanie na pó niej regulacji w tym zakresie, blokowanie porozumie poprzez zgaszanie trudnych do realizacji postulatów.
Zasadnicze znaczenie dla trwao ci reimu miaa konferencja w Durbanie, poniewa okres obowizywania Protokou z Kioto koczy si ju w 2012 r., co oznacza
19

Alliance of Small Island States.
Least Developed Countries.
21
Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego nt. Stworzenie wiatowego sojuszu na
rzecz przeciwdziaania zmianom klimatycznym pomidzy Uni Europejsk a ubogimi krajami rozwijajcymi
si, najbardziej naraonymi na skutki zmian klimatycznych, Bruksela, 18.9.2007,
KOM(2007) 540 wersja ostateczna.
22
NDRC Vice Chairman Puts Forward Three Point Proposal on Climate Change, Xinhuas, 12.12.2008;
China Calls for Deeper Co2 Cuts by Rich Nations, „China Daily” z 13 maja 2009 r.; China Gets Tough on
Climate Change Talks, „Financial Times” z 13 lipca 2009 r.; Copenhagen Climate Change Summit Review,
„Financial Times” z 23 grudnia 2009 r.
20
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de facto koniec funkcjonowania reimu z takim trudem wypracowanego przez Uni
Europejsk. Batalia o przeduenie Protokou z Kioto toczya si podczas XVII konferencji klimatycznej ONZ (COP 17) w Durbanie z udziaem 194 pastw. Konferencja
rozpocza si 28 listopada i miaa pierwotnie potrwa do 9 grudnia 2011 r., ale skala
rozbieno ci stanowisk spowodowaa jej przeduenie o dwa dni. Na szczycie uzgodniono, i obowizywanie Protokou z Kioto zostaje przeduone na okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2017 r. lub do 2020 r., czyli na tzw. drugi okres rozliczeniowy. Pastwa zobowizay si zawrze porozumienie prawnie wice najpó niej
do 2015 r. i wprowadzi je w ycie w 2020 r. Porozumienie zostao osignite dziki
negocjacjom w wskiej grupie pastw (Chin, Indii, USA, Wielkiej Brytanii, Francji,
Szwecji, Gambii, Brazylii i Polski), poniewa nie wszyscy godzili si na formu
o porozumieniu prawnie wicym. Dziki propozycji strony brazylijskiej w dokumencie kocowym zamieszczono kompromisowy zapis: „decyzja o mocy prawnej”
(ang. agreed outcome with legal force). Ma ona dotyczy wszystkich pastw. Uzgodniono powstanie Zielonego Funduszu Klimatycznego, który dziaa ju od 2012 r.
Odbyy si do tej pory dwa spotkanie Rady Funduszu (skadajcej si z 24 czonków). Pierwotnie pierwsze spotkanie miao si odby do 30 kwietnia 2012 r., a odbyo
si dopiero 23–25 sierpnia 2012 r. w Szwajcarii. Polski rzd zgosi Warszaw jako
miejsce siedziby funduszu, ale ostatecznie siedzib zosta Songdo w Korei Poudniowej23. Celem funduszu jest zainwestowanie 100 mld USD w ochron klimatu. Podczas COP 17 przyjto decyzj dotyczc zarzdzania emisjami w le nictwie, co ma
spowodowa uwzgldnienie w przyszym porozumieniu obszaru lasów jako naturalnych magazynów CO2. Stanowisko Unii Europejskiej byo tu niezwykle jasne, je li
by nie zawarto porozumienia dotyczcego „mapy drogowej” wszystkich pastw, czyli
rozszerzenia zobowiza redukcyjnych o charakterze prawnie wicym, to Unia nie
przeduyaby obowizywania Protokou z Kioto na drugi okres rozliczeniowy. Dziki
twardemu stanowisku – Unia grozia zerwaniem negocjacji i wyj ciem z Protokou
z Kioto – udao si osign kompromis, przezwyciajc polityk blokowania porozumienia, prowadzon przez Chiny, kraje BASIC (Indie, RPA i Brazylia) i inne szybko
rozwijajce si gospodarki (Malezja, Argentyna, Tajlandia Wenezuela). Pastwa, które
do tej pory podpisay Protokó z Kioto, zachowuj du rezerw do przyjtych na konferencji w Durbanie zobowiza. Kanada wypowiedziaa porozumienie24, a Japonia
i Rosja zapowiedziay, i nie bd przyjmowa nowych zobowiza. Stany Zjednoczone i Kanada warunkuj swój udzia w przyszym porozumieniu powszechno ci
jego charakteru. Pokosiem konferencji w Durbanie jest ustanowienie dora nej grupy
roboczej ds. platformy z Durbanu na rzecz intensyﬁkacji dziaa (Ad hoc Durban
Platform, ADP). Na pierwszym spotkaniu w Bonn udao si wybra wspóprzewodniczcych grupy, którymi bd do poowy 2013 r. Jayant Moreshwar Mauskar (Indie)
23
24

Selection of the Host Country of the Fund – GCF/B.01-12/09, 03.08.2012.
Canada Pulls Out of Kyoto Protocol, „CBC News” z 12 grudnia 2011 r.
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i Harald Dovland (Norwegia), a przez kolejne pótora roku, do koca 2014 r., Kishan
Kumarsingh (Trynidad i Tobago), wspólnie z przedstawicielem krajów rozwinitych.
Nie udao si jednak ustali szczegóowego harmonogramu prac. Impas dotyczy równie funkcjonowania Zielonego Funduszu Klimatycznego (ang. Green Climate Fund,
GCF). Dopiero w sierpniu na pierwszym spotkaniu udao si ustali skad 24-osobowego panelu, który ma zarzdza funduszem, jak równie kwestie zwizane z jego
ﬁnansowaniem. W Unii, z powodu sprzeciwu Polski, nie udao si osign wspólnego
stanowiska w sprawie celów redukcji CO2, co spotkao si z krytyk pastw grupy
LDC i AOSIS. Na konferencji COP 17 Unia Europejska, mimo wspópracy z krajami
wyspiarskimi (tzw. grupa AOSIS) i najsabiej rozwinitymi (tzw. grupa LDCs) oraz
wsparcia ze strony organizacji pozarzdowych, nie bya w stanie przekona Chin, Indii
i Brazylii do zawarcia porozumienia. Kolejna runda negocjacji na konferencji COP 18
w Doha (2012 r.) zakoczya si utrwaleniem status quo. Zdecydowano o przedueniu
funkcjonowania Protokou z Kioto do 2020 r., jednocze nie podkre lajc, e jest to
jedyny wicy dokument midzynarodowy zawierajcy redukcje CO2, zapowiedziay
dalsze funkcjonowanie mechanizmów: Clean Development Mechanism, Joint Implementation, and International Emissions Trading oraz powrót w 2014 r. do okre lenia
na nowo poziomów redukcji25.
Niepokojcym sygnaem wskazujcym na kryzys przywództwa Unii Europejskiej
s problemy wewntrzne z osigniciem porozumienia w sprawie polityki redukcji
emisji dwutlenku wgla. Brak elastyczno ci czonków „starej Unii” doprowadzi do
weta Polski wyraonego na spotkaniu Rady w skadzie ministrów rodowiska26. Podczas posiedzenia dyskutowano nad przyjciem planu dziaania na rzecz wprowadzenia gospodarki opartej na technologiach niskoemisyjnych do 2050 r. (tzw. roadmap
2050). Plan przygotowany przez prezydencj dusk zakada redukcj emisji o 80%
do 2050 r., okre lajc tzw. kroki milowe (milestones), zakadajce redukcj emisji
o 40% w 2030 r., 60% w 2040 r. i wreszcie o 80% w 2050 r.

3. Ocena polityki Unii Europejskiej w midzynarodowej
polityce ochrony klimatu
Rol Unii Europejskiej w midzynarodowej polityce ochrony klimatu naleaoby
uzna za bardzo pozytywn. Dziki jej ogromnemu wysikowi politycznemu i ekonomicznemu udao si doprowadzi do stworzenia powszechnego systemu negocjacji, jak równie, cho na razie szcztkowego, systemu redukcji emisji CO2. Zapisy
zawarte w porozumieniach prawnie wicych oraz w deklaracjach politycznych,
a take zasady i mechanizmy, odpowiadaj interesom pastw Unii Europejskiej. Mimo
25
26

Zob. http://unfccc.int/meetings/doha_nov_2012/meeting/6815.php#decisions (05.12.2012).
Spotkanie odbyo si 9 marca 2012 roku.
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sukcesów Unia znajduje si w trudnej sytuacji, poniewa nie udao si jej przyj jednego stanowiska negocjacyjnego (po raz pierwszy), co miao swoje ródo w sprzeciwie Polski i zgaszanych wtpliwo ciach przez inne pastwa „nowej” Unii. Kryzys
ﬁnansowy w streﬁe euro stawia pod znakiem zapytania moliwo stworzenia zapowiadanych mechanizmów ﬁnansowych wspierajcych pastwa Poudnia w procesie
redukcji emisji, czego konsekwencj jest zmniejszenie siy perswazji Unii. Spada równie udzia Unii Europejskiej w wiatowym poziomie emisji, co moe dowodzi , i
z punktu widzenia ochrony klimatu podejmowane do tej pory jednostronne dziaania,
polegajce na ograniczaniu emisji, nie chroni klimatu, jak jeszcze dekad temu. Taka
polityka moe pomóc w negocjacjach z kluczowymi pastwami, takimi jak Chiny,
Stany Zjednoczone i Indie, poniewa bez udziau Unii zawarcie porozumienia midzy
nimi wydaje si mao prawdopodobne.

4. Uwarunkowania polityki ChRL
w zakresie zmian klimatu
Cho gównym czynnikiem wpywajcym na polityk ChRL w zakresie zmian klimatu
s kwestie gospodarcze, to istotne znaczenie ma równie bezpo rednie i po rednie
oddziaywanie zmian klimatycznych na ten kraj. Wadze ChRL zdaj sobie spraw
z negatywnego wpywu zmian klimatu na ich pozycj midzynarodow i problemy
wewntrzne. Niektórzy autorzy uwaaj, i kwestia stanu rodowiska naturalnego
w Chinach, to kwestia bezpieczestwa tego kraju, a bez jej rozwizania nigdy nie
stan si one potg. Wanym jest take czynnik polityczny, który wynika z percepcji Chin przez inne pastwa odczuwajce ju efekty zmian klimatu. Istotny wpyw na
polityk Chin ma polityka Unii Europejskiej, która umiejtnie, redukuje pozycj Chin
jako rzecznika pastw Poudnia. W przeciwiestwie do Unii Europejskiej, w ChRL
funkcjonuj sabe organizacje pozarzdowe, które wywieraj niewielk presj na wadze (nieuksztatowane spoeczestwo obywatelskie), nie odgrywaj wic istotnej roli
w ksztatowaniu polityki Chin w zakresie przeciwdziaania zmianom klimatycznym.
W przeciwiestwie do pastw Unii Europejskiej zgodnie z raportem wiatowego
Panelu ds. Zmian Klimatycznych z 2007 r. Chiny bd jednym z krajów bardziej
dotknitych zjawiskiem zmian klimatu. Wedug raportu, dwie trzecie zlodowace,
w tym Tianshan, zniknie do 2056 r., a pozostae do 2100 r. Badania rzeki Yarlung
Zangdo pokazuj, i do 2050 r. jej przepyw zmniejszy si od 14 do 20%27. Wedug
szacunków tylko obszary nadbrzene bd miay wystarczajc ilo wody od 1600
do 2000 milimetrów rocznego opadu, natomiast opady w basenie rzeki Yangcy bd
27

S. Solomon, D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, K.B. Averyt, M. Tignor, H.L. Miller (red.),
Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge 2007, s. 370–371.
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wynosi okoo 1000 milimetrów. Na obszarach deﬁcytowych znajdzie si okoo
poowa mieszkaców wsi, którzy pokrywaj 40% caego zapotrzebowania Chin na
zboa28. Wszystkie ekosystemy w zachodnich Chinach bd zagroone. Miasta pooone na wybrzeu bd zagroone powodziami, w tym przede wszystkim Szanghaj,
który jest zamieszkany obecnie przez 18 mln ludzi29. W latach 1990–2007 okoo
120 mln osób corocznie byo dotknitych naturalnymi katastrofami zwizanymi ze
zmianami klimatu w Chinach, co stanowio 52,4% wszystkich osób dotknitych tymi
katastrofami na caym wiecie. Oznacza to, i Chiny powinny dy do ochrony klimatu, poniewa odczuwaj i bd dotkliwie odczuwa skutki jego zmian. Niemniej,
jak zaznaczono powyej, to czynniki ekonomiczne warunkuj dziaania Chin.
Chiny rozwijaj si niezwykle dynamicznie – w ostatniej dekadzie rednio
o ponad 10% rocznie (tabela 1). W wyniku tego bezprecedensowego rozwoju gospodarczego potroiy swój PKB w cenach staych z ponad 5,2 bln USD w 2000 r. do
ponad 14,1 bln w 2010 r. Jednocze nie gospodarka chiska jest znacznie bardziej
energochonna od gospodarek pastw Pónocy. W latach 2000–2005 gospodarka wiatowa rozwijaa si w tempie 3,8% , co zwikszao emisj CO2 o 2,9%. Gospodarka
chiska w tym samym czasie rozwijaa si w tempie 9,4%, zwikszajc rocznie emisj
CO2 o 10,6%. Oznacza to, i ich rozwój jest warunkowany dostpem do tanich róde
energii. Wedug danych IEA w latach 2000–2008 Chiny skonsumoway 34% wiatowej energii. W tym czasie 68% skonsumowanego wgla przypadao na Chiny, a 52%
wytworzonego CO2 pochodzio z Chin30.
Tabela 2. Tempo wzrostu PKB Chin w latach 2000–2010 w cenach staych,
w % oraz wielko wydatków na import ropy naftowej
Wskanik

PKB w cenach staych
w bln USD
PKB zmiana procentowa
Wielko importu ropy
naftowej w mld USD

Lata
2000

2005

2006

2009

2010

5,216.478

8,307.143

9,362.077

12,798.048

14,119.782

8,398

11,299

12,699

9,220

10,328

18.901

59.615

84.061

108.553

163.558

ródo: International Monetary Fund, World Economic Outlook, Database, maj 2012 r.

Efektem szybkiego rozwoju gospodarczego jest dynamiczny wzrost zapotrzebowania na surowce, w tym na energetyczne, co znajduje potwierdzenie w danych, poka28
Human Development Report 2007/2008 Fighting Climate Change: Human Solidarity in a Divided
World, UNDP 2007, s. 96–97.
29
Ibidem, s. 96.
30
International Energy Agency, World Energy Outlook 2011, s. 592–595.
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zujcych zwikszenie warto ci importowanej ropy. Warto ta ro nie, mimo e Chiny
opieraj budow swojej potgi na rozwoju proeksportowym i d do utrzymywania
dodatniego salda bilansu obrotów biecych. Oznacza to, i gospodarka chiska staje
si coraz bardziej zalena od importowanych róde energii, co stanowi istotn barier
w ich przyszym rozwoju gospodarczym. Kraj ten zwikszy wydatki na import ropy
naftowej z 18,9 mld USD w 2000 r. do 163 mld USD w 2010 r., czyli prawie o miokrotnie. Na wzrost popytu na energi wpywa przeniesiony na grunt pastw Poudnia
konsumpcyjny styl ycia, powszechnie krytykowany w dokumentach midzynarodowych, jak równie przez rodowiska ekologów i wiadome spoeczestwa pastw Pónocy. Midzynarodowa Agencja Energii ocenia, i do 2030 r. nastpi 45-procentowy
wzrost zapotrzebowania na energi, a Chiny i Indie bd odpowiedzialne za poow
tego wzrostu31. Popyt na energi i wzrost emisji CO2 zwikszy si szybciej ni przyrost populacji32. Chiny w 2035 r. bd konsumoway 70% wicej energii ni Stany
Zjednoczone, a mimo to konsumpcja energii per capita bdzie dwukrotnie mniejsza ni w Stanach Zjednoczonych. Dynamika przyrostu zapotrzebowania na energi
w Indiach, Indonezji, Brazylii i na Bliskim Wschodzie bdzie wysza ni przyrost tego
zapotrzebowania w Chinach33. Jak ju wzmiankowano, obecnie Chiny konsumuj prawie poow wiatowego wydobycia wgla34. W latach 2005–2010 konsumpcja wgla
w Chinach wzrosa o 50%35, co spowodowao, i Chiny stay si w 2009 r. importerem
wgla36. Tak intensywne wykorzystanie wgla nie dziwi, gdy Chiny maj drugie pod
wzgldem wielko ci zasoby wgla po Stanach Zjednoczonych, które s szacowane na
180 mld ton wgla kamiennego oraz 10 mld ton wgla brunatnego37. Pozyskiwanie
energii ze róde nieodnawialnych doprowadzio do tego, i w 2007 r. Chiny wyemitoway do atmosfery 6538,37 mln ton CO2, a Stany Zjednoczone 6094 mln ton tego
gazu. Po raz pierwszy Chiny stay si najwikszym emitentem CO2 na wiecie. Od
1995 r. wielko emisji Chin ulega podwojeniu.
Rozwój gospodarczy Chin ulega wzmocnieniu poprzez funkcjonowanie obecnego
reimu ochrony klimatu, gdy pastwa Pónocy przenosz produkcj, uciekajc od
ogranicze emisji. Efektem tego zjawiska s inwestycje, ale równie zwikszenie emisji np. w ChRL. Zgodnie z oﬁcjalnymi danymi, ponad jedna trzecia emisji chiskich
wynika z produkcji dóbr, które s nastpnie eksportowane i konsumowane poza granicami tego kraju, przede wszystkim na rynku amerykaskim.

31

Ibidem, s. 58–84
D. Helm, Climate-change Policy: Why has so Little been Achieved ?, w: D. Helm, C. Hepburn (red.),
The Economics and the Politics of Climate Change, Oxford 2009, s. 10–11.
33
Ibidem, s. 43.
34
Ibidem, s. 55.
35
Ibidem, s. 383.
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Ibidem, s. 55.
37
Ibidem, s. 424.
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5. Chiny jako enfant terrible midzynarodowego reimu
ochrony klimatu
Chiny bray aktywny udzia w przygotowywaniu regulacji Ramowej Konwencji do
spraw zmian klimatu w 1992 r., jak równie Protokou z Kioto z 1997 r. Zdaniem
Joanny Lewis, udzia Chin w tych pracach wynika z ich chci zaprezentowania si
na arenie midzynarodowej jako pastwa aktywnego w ochronie klimatu38. Podobne
pogldy reprezentuje te Yu Qingtai, który uwaa, i w zwizku z tym, e Chiny
nale do „spoeczno ci midzynarodowej” i odgrywaj w niej istotn rol, musiay
zajmowa si kwestiami zmian klimatycznych. Aktywno w sferze ochrony rodowiska buduje pozycj midzynarodow Chin dziki poparciu innych pastw, jak równie
bdzie wzmacnia midzynarodowe formy wspópracy39.
Pozycja Chin w aspekcie zagroe ekologicznych zmienia si w czasie – s one
coraz wikszym emitentem CO2. Zmiana znaczenia Chin jako emitenta prowadzi do
zmiany sposobu postrzegania tego kraju przez tych, którym przewodziy, czyli krajów
Poudnia. Zwikszajcy si udzia Chin w globalnych emisjach skutkuje osabieniem
ich przywództwa w grupie krajów Poudnia. W grupie G-77 wzrasta rezerwa wobec
Chin jako lidera, jak równie do prowadzonej przez to pastwo polityki. Sygnaem
byo wprowadzenie przez Argentyn w 1998 r. jednostronnych ogranicze w zakresie
emisji CO2. Zapocztkowao to fal osabiania jedno ci samej grupy, poprzez zgoszon
z pominiciem Chin propozycj nowej cieki dla duych krajów rozwijajcych si.
Propozycj tak zgosi Bangladesz, oczywi cie za namow pastw Pónocy. W 2009 r.
Korea Poudniowa ogosia, i dobrowolnie zmniejszy swoje emisje do 2020 r. o 4%40.
Wszystkie te dziaania doprowadziy do wielogosu w Grupie-77, powodujc jej osabienie41. Efektem tego procesu byo zgoszenie przez AOSIS i 49 pastw LDC propozycji przeprowadzenia ambitnych, wicych i uniwersalnych ci w emisji, które
powinny dotyczy wszystkich, równie pastw niezapisanych w Aneksie I, oraz wprowadzenia mechanizmu umoliwiajcego weryﬁkacj realizacji porozumienia. Ta propozycja wskazuje na zmniejszajc si rol Chin jako rzecznika ubogich, zmuszajc je do poszukiwania nowych rozwiza tak, aby nie byy postrzegane jako przeszkoda w osigniciu porozumienia, zachowujc pozycj przywódcy pastw Poudnia.
Sami Chiczycy zauwayli, i wraz z rozwojem ich kraj staje si coraz bardziej
zaleny od zagranicznych surowców, a w szczególno ci od surowców energetycznych.
38
J.I. Lewis, China’s Strategic Priorities in International Climate Change Negotiations, w: The Washington Quarterly, 2007–2008, s. 165.
39
Wypowied : Yu Qingtai, China Vows to Tackle Climate Change, „Xinhua” z 21 wrze nia 2007 r.;
South Korea to Announce Emissions Cut Target before Year End, „Xinhua” z 24 wrze nia 2009 r.; South
Korea Promises 4% Emissions Cut, „Financial Times” z 18 listopada 2009 r.
40
Ibidem.
41
K. Hallding, H. Guoyi, M. Olsson, China’s Climate – and Energy-security Dilemma: Shaping a New
Path of Economic Growth, „Journal of Current Chinese Affairs”, Hamburg 2009, nr 38, s. 122.
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Decydenci i naukowcy dostrzegli konieczno zapewnienia bezpieczestwa dostaw,
jak równie dywersyﬁkacj ich róde. Zdaniem Evana S. Medeirosa, Chiny nie s
w stanie zapewni bezpieczestwa linii transportowych42. Z tej perspektywy rozwój
odnawialnych róde energii moe stanowi sposób na rozwizanie zaleno ci importowej Chin, jak równie zaleno ci ich rozwoju gospodarczego od szlaków komunikacyjnych. Taki sposób my lenia reprezentuje Wang Yanjia43. Zapewnienie taniej energii
umoliwi gospodarce chiskiej utrzymanie konkurencyjno ci. Rodzi to nadzieje, i
z powodu zagroenia energetycznego wymiaru bezpieczestwa ekonomicznego, Chiny
podejm kroki zmierzajce do zwikszenia udziau energetyki odnawialnej, czyli do
ograniczenia emisji.
Retoryka ChRL w midzynarodowej polityce ochrony klimatu pozostaje niezmienna. Nawouje ona uczestników szczytu klimatycznego do solidarno ci i podjcia zobowiza adekwatnie do stopnia rozwoju gospodarki. Pekin uwaa, e kraje
rozwinite z ich dug histori emisji musz wzi na siebie najwiksz odpowiedzialno , z kolei kraje biedne, dopiero rozwijajce si, powinny by zwolnione z wicych umów. Na tydzie przed rozpoczciem negocjacji klimatycznych w Durbanie
w 2011 r. Chiny o wiadczyy, e zamierzaj wspiera zaoenia Protokou z Kioto,
ale zgodnie z zasad „zrónicowanej odpowiedzialno ci”, co jest zgodne z duchem
Ramowej Konwencji. Niestety, nie wszystkie pastwa d do wspópracy i wzicia na
siebie adekwatnych zobowiza. Stany Zjednoczone, jeden z najwikszych emitentów,
w ogóle nie przystpiy do Protokou z Kioto. Kanada, Japonia i Rosja nie chc ogranicze w drugim okresie rozliczeniowym i odmówiy jego podpisania. Japonia i USA
domagaj si naoenia zobowiza równie na gospodarki „wschodzce”.
Takie podej cie najbardziej znaczcych gospodarek powanie osabia wysiki
dce do zahamowania zmian klimatu. Dalsze dziaania Europy maj sens jedynie
wtedy, kiedy Chiny i USA dokonaj szerokich ci w krajowych emisjach. W przeciwnym razie dalsze funkcjonowanie Protokou z Kioto bdzie zagroone. Chiny chc
przeama impas w negocjacjach i proponuj, aby kraje rozwijajce si równie przedstawiy swoje plany redukcyjne, dziki czemu udowodni dobre intencje. Chocia,
jak zaznaczono, bd to jedynie plany na miar ich uwarunkowa. By moe zaangaowanie krajów biednych zmotywuje bogatsze pastwa do wzicia na siebie ogranicze, a przynajmniej do pozostania przy stole negocjacyjnym. Indie argumentoway,
e krajom rozwijajcym si podsuwa si do podpisania ukad przed ujawnieniem jego
tre ci. Indyjska minister rodowiska Jayanthi Natarajan wysnua przypuszczenie, e
celem nowego porozumienia jest zrzucenie odpowiedzialno ci na kraje, które nie s
winne zmianom klimatu. Chiny take ostro krytykoway stanowisko UE: „Kto da
42
E.S. Medeiros, China’s International Behaviors. Activism, Opportunism, and Diversiﬁcation, RAND
2009, s. 57–59.
43
W. Yanjia, Energy Security and Climate Change Issues in China, 2010, http://nautilus.org/wp-content/uploads/2011/12/Energy_Security_and_Climate_Change_Issues_in_China.pdf (04.06.2012).
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wam prawo dyktowa nam, co mamy robi ? My podejmujemy dziaania, teraz chcemy
zobaczy w akcji inne kraje” – grzmia gówny chiski negocjator Xie Zhenhua. Polityk Chin w zakresie ochrony klimatu najlepiej, moim zdaniem, charakteryzuje wypowied Deng Xiaopinga, który sugerowa, e nastpne generacje bd sprytniejsze od
nas i znajd inteligentny sposób rozwizania problemu44.
Mimo wizerunku Chin jako pastwa blokujcego ustanowienie midzynarodowych zobowiza redukujcych poziom emisji, trzeba podkre li obecno tematyki
zmian klimatycznych i emisji CO2 w dokumentach i strategiach rzdowych. Przykadem takiego dokumentu jest plan picioletni do 2015 r. dotyczcy energetyki. Zgodnie
z nim w Chinach do 2015 r. emisja CO2 ma zosta obniona o 17%. Planowany jest rozwój energetyki sonecznej do 5 GW oraz wiatrowej do 70 GW i wodnej do 120 GW45.
Efektem rozwoju odnawialnych róde energii bdzie spadek udziau wgla w bilansie
energetycznym z 65% do 50% w 2035 r. Wzrost popytu na energi w Chinach by
niezwykle szybki i wynosi rednio 12% rocznie od 2000 r. Moliwo ci produkcyjne
energii w Chinach wyniosy 4220 TWh w 2010 r., czyli o 15% wicej ni w 2009 r.
Szacunki pokazuj, i w 2011 r. produkcja energii wzro nie do poziomu ponad 4500
TWh i w ten sposób Chiny stan si najwikszym producentem energii elektrycznej
na wiecie46. Jedenasty plan picioletni zakada równie zredukowanie o 20% na jednostk PKB z 1,22 do 0,97 ton. Przedstawione dziaania pokazuj, i równie Chiny
podejmuj dziaania, majce zredukowa emisje, jednocze nie nie chc podejmowa
wicych zobowiza midzynarodowych. Jednak skala gospodarki chiskiej jest
tak dua, i dziaania te nie s wystarczajce. Ocenia si, i do 2030 r. Chiczycy
bd emitowa 12,8 mld ton CO2, co bdzie stanowi 30,5% caej emisji na wiecie47.

* * *
Unia Europejska i ChRL w midzynarodowej polityce ochrony klimatu zajmuj
przeciwstawne stanowiska. Polityka zarówno Unii Europejskiej, jak i Chin jest warunkowana czynnikami ekonomicznymi. Niszy poziom rozwoju gospodarczego i technologicznego oraz ch utrzymania szybkiego rozwoju gospodarczego z rabunkowym
wykorzystaniem rodowiska naturalnego powoduje, i Chiny s mniej zdolne do przyjmowania zobowiza midzynarodowych dotyczcych redukcji emisji. Trzeba jednak
wskaza , i w planowaniu gospodarczym czynnik ten zosta uwzgldniony. Z kolei
Unia Europejska peni rol lidera w ustanowieniu reimu, cho jej potencja polityczny
w wyniku kryzysu ekonomicznego spada.
44
Wypowied Deng Xiaopinga podczas wizyty w Japonii 22–29 pa dziernika 1978 r. na konferencji
prasowej dotyczcej wysp Senkaku, „BBC Summary of World Broadcasts” z 1 lipca 1979 r.
45
International Energy Agency World Energy Outlook, 2011, s. 382.
46
Ibidem, s 383.
47
Ibidem, s. 543–615.
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Szczyt klimatyczny COP 18 w Doha w Katarze, który trwa od 26 listopada
do 7 grudnia 2012 r. sta si kolejnym etapem w mudnych negocjacjach dotyczcych ustanowienia efektywnego reimu ochrony klimatu. Potwierdzono wcze niejsze
ustalenia podjte podczas COP 17 ustalajc, i nowe negocjacje rozpoczn si podczas COP 19 w Warszawie. Uzgodniono, i bdzie mona przenie niewykorzystane
uprawnienia emisyjne na kolejny okres rozliczeniowy, co w swojej istocie, uwzgldniajc spowolnienie gospodarcze, jest krokiem w ty48. Przeom, mimo dobrych prognoz, których podstaw byo spotkanie przed szczytem negocjatorów na sesji w Bangkoku, nie nastpi. Opór Chin jest zbyt duy, a sabo Unii Europejskiej jako lidera
istotna. Nie nastpio bardziej aktywne wczenie si Stanów Zjednoczonych, do procesu negocjacji, co uczynioby przeom bardziej prawdopodobnym. Stany Zjednoczone w kwestiach klimatycznych posuguj si logik interesu bezpieczestwa, co
ogranicza ich aktywno i pole kompromisu. Relacje Chin i Stanów Zjednoczonych
w ustanawianiu midzynarodowych reimów ochrony klimatu dobrze scharakteryzowa Michael P. Vandenbergh, opisujc je jako jednocze nie wzajemnie si wspierajcych i destrukcyjnych49.
Biorc pod uwag przedstawione skomplikowane, wieloaspektowe ekonomiczne,
spoeczne, polityczne uwarunkowania midzynarodowej polityki ochrony klimatu
dwóch gównych graczy Unii Europejskiej i ChRL, a take dotychczasowy bardzo
powolny i mudny proces tworzenia midzynarodowego reimu ochrony klimatu
uprawnione jest stwierdzenie, i nie naley oczekiwa na nastpnym szczycie klimatycznym COP 19 w Warszawie przeomu w procesie budowy midzynarodowego
reimu ochrony klimatu.

The European Union and the People’s Republic of China
in International Climate Protection Policy
Summary
The article discusses the policy of the European Union and the People’s Republic of China
on climate protection. The author presents conditioning of the European Union policy, including the threats resulting from the climate change, economic interests, and pressures of the civil
society reﬂected in activities of the non-governmental organizations and other forms of social
expressions. Furthermore, he touches on the European Union’s efforts in this ﬁeld, which led
to its recognition as the world leader working in favour of climate protection.
Next, the author focuses on the policy of the People’s Republic of China on climate protection and points out the fact that taking into consideration the present stage of building the
international climate protection regime, this country pays attention mainly to economic interest,
48

Zob. http://www.cop18.qa/en-us/news/singlestory.aspx?id=297 (14.02.2013).
M.P. Vandenbergh, Climate Change. The China Problem, „Southern California Law Review” 2007–
–2008, nr 81, s. 905.
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and does not attach importance to the impact of climate changes to security. It has been indicated that the skilful policy carried out by the European Union and the changes in the world
geography of emissions lead to weakening the position of the People’s Republic of China as
the representative of the South states.
In conclusion, the author claims that a perspective of new regulations and implementing
the global climate protection regime based on establishing the emission level is very difﬁcult for
execution, and one should not expect the breakthrough at the Conference of the Parties (COP)
19, which will be held in Warsaw.

Stosunki

Międzynarodowe

–

International

Relations

•

nr

1

(t.47)

2013

Dorota Heidrich

ZASADA ODPOWIEDZIALNOCI
ZA OCHRON I MO LIWO
JEJ PRAKTYCZNEGO ZASTOSOWANIA
CASUS LIBII
Zasada „odpowiedzialno ci za ochron” (ang. Responsibility to Protect, R2P lub RtoP)
ma, patrzc z punktu widzenia rozwoju prawa midzynarodowego i stosunków midzynarodowych, do krótk histori. Jej powstanie wie si z pragnieniem znalezienia odpowiedzi na pytanie: je li interwencja humanitarna jest postrzegana jako
bezprawny zamach na suwerenno pastwow, to jak wspólnota midzynarodowa
powinna reagowa na masowe naruszenia praw czowieka czy zbrodnie, które uderzaj
w podstawowe warto ci moralne caej ludzko ci, tak jak to miao miejsce w Rwandzie
czy Srebrenicy1? Potrzeba rozwizania tego dylematu okazaa si dodatkowo palca
po interwencji wojsk Sojuszu Pónocnoatlantyckiego w Kosowie w 1999 r. Ta akcja
zbrojna, nawet je li przez niektórych uwaana bya za uzasadnion (ang. legitimate),
uznana zostaa, ze wzgldu na brak zgodno ci zasad jej przeprowadzenia z Kart Narodów Zjednoczonych, za nielegaln (ang. illegal). Niezalena Midzynarodowa Komisja ds. Kosowa w swoim raporcie opublikowanym w 2000 r. stwierdzia, e do wiadczenia pynce z interwencji NATO w Kosowie wskazuj na potrzeb zniwelowania rozbieno ci pomidzy problemem legalno ci takich dziaa a ich zasadno ci2.
W kontek cie operacji NATO w Kosowie, pojawio si równie zagroenie marginalizacji ONZ w sferze bezpieczestwa3. Bdc jedyn organizacj, która ma prawo
1
K. Annan, We the Peoples. The Role of the United Nations in the 21st Century, http://www.unmillenniumproject.org/documents/wethepeople.pdf, s. 48 (15.05.2012).
2
The Kosovo Report, International Independent Commission on Kosovo, http://www.reliefweb.int/
library/documents/thekosovoreport.htm, s. 4 (20.06.2012).
3
Jak zauwaa Roman Ku niar, taka ocena bya jednak niesprawiedliwa, poniewa, po pierwsze,
oskarenia kierowano tylko wobec ONZ, a adna organizacja nie byaby w stanie osign szybkiego sukcesu w rozwizywaniu konﬂiktów pozimnowojennych, których natura bya czym nowym oraz po drugie,
w latach 90. XX wieku dziedzina bezpieczestwa midzynarodowego zostaa zdominowana przez USA
i NATO, spychajc ONZ na plan dalszy, co samo w sobie nie byo zawinione przez ONZ. Por. R. Ku niar,
Pozimnowojenne dwudziestolecie 1989–2010, Warszawa 2011, s. 180.
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autoryzowa uycie siy okazaa si niezdolna do podjcia wa ciwych decyzji w obliczu takich kryzysów, jak w Rwandzie, Bo ni, Somalii, Kosowie czy te Iraku. W czci przypadków brak reakcji oznacza pozostawienie samej sobie ludno ci cywilnej,
która przez wadze wasnego pastwa naraona bya na masowe naruszenia praw czowieka, ludobójstwo, zbrodnie wojenne oraz zbrodnie przeciwko ludzko ci. Sekretarz
Generalny ONZ, Koﬁ Annan, w 1999 r., na 54. Sesji Zgromadzenie Ogólnego ONZ,
w rozwaaniach nad zasadno ci uycia siy w celu ochrony ludno ci cywilnej, przestrzega: „Je li kolektywne sumienie ludzko ci – sumienie, które pogardza okruciestwem, odrzuca niesprawiedliwo i szuka pokoju dla wszystkich ludów – nie moe
wykorzysta Narodów Zjednoczonych jako swojej najwaniejszej trybuny, istnieje
powane niebezpieczestwo, e zacznie szuka pokoju i sprawiedliwo ci gdzie indziej.
Je li nie usyszy w naszych gosach i nie zobaczy w naszych dziaaniach odbicia swoich wasnych aspiracji, potrzeb i obaw, moe wkrótce straci wiar w nasz zdolno
czynienia zmiany”4.
Zrozumienie czym R2P jest dzi , jakie bdzie jej znaczenie dla stosunków midzynarodowych w przyszo ci oraz ocena dotyczca moliwej operacjonalizacji zasady
stanowi nie lada wyzwanie. Celem niniejszego opracowania jest próba odpowiedzi
na te pytania. Z dwóch powodów szczególn uwag po wicono casusowi Libii. Po
pierwsze, wielu analityków ycia midzynarodowego uznaje dziaania wspólnoty midzynarodowej w tym kraju za pierwsz prób kompleksowego zastosowania zasady
w praktyce5. Po drugie, R2P jest dzi nierzadko cytowana jako najlepsza forma reakcji
na kryzysy humanitarne w wielu zaktkach wiata, a zwaszcza w kontek cie Syrii,
gdzie narastajcy konﬂikt zbrojny i humanitarny kryzys stanow zagroenie dla bezpieczestwa i ycia cywilów. A prawdopodobnie uzasadnione wtpliwo ci dotyczce
sposobu wykorzystania zasady dla ochrony ludno ci w Libii s jedn z istotnych przyczyn, dla których reakcje wspólnoty midzynarodowej s opó nione, nieefektywne
i mog prowadzi do niekontrolowanej eskalacji walk, w wyniku których ucierpi jeszcze wicej osób ni dotychczas. Warto wic zastanowi si nad skutkami operacji
libijskiej oraz nad tym, jaki wpyw ma ona na dalszy rozwój R2P, a take czy podjte
dziaania stanowi potwierdzenie tezy, e mamy do czynienia z ksztatowaniem si
nowej normy prawa midzynarodowego.
4
Secretary-General Presents His Annual Report To General Assembly, Press Release, 20 September
1999, nr dok. ONZ SG/SM/7136GA/9596, http://www.un.org/News/Press/docs/1999/19990920.sgsm7136.
html (23.05.2012).
5
Przykadem zastosowania zasady RtoP jest, wedug niektórych ekspertów, pomoc Kenii w rozwizaniu napicia i powstrzymaniu eskalacji przemocy, która wybucha po wyborach z 2007 r. Osobiste zaangaowanie K. Annana w negocjacje pomidzy siami politycznymi, przypominanie o odpowiedzialno ci za
dokonywane czyny, w tym o moliwej odpowiedzialno ci przed MTK (dochodzenie w sprawie tych wydarze zostao przez Trybuna otwarte), to dziaania wyczerpujce rodki dyplomatyczne z III ﬁlaru zasady
R2P. Por. L. Axworthy, A. Rock, R2P: A New and Unﬁnished Agenda, „Global Responsibility to Protect”
2009, t. 1, nr 1.
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1. Nowe rozumienie suwerenno ci – suwerenno 
jako odpowiedzialno  oraz ksztatowanie si zasady
Wspomniane wydarzenia lat 90. XX wieku z pewno ci przyczyniy si do nasilenia
debaty nad pojciem „suwerenno ci pastwowej”. Jej sednem nie byo zakwestionowanie idei suwerenno ci pastw jako najwaniejszych podmiotów stosunków midzynarodowych, ale narastajce przekonanie o ograniczeniach, jakie na tradycyjne pojmowanie tego pojcia nakadaj normy systemu ochrony praw czowieka. Jak zauwaa
Roman Ku niar, wraz z zakoczeniem „zimnej wojny” „problematyka praw czowieka
z impetem wtargna do ycia midzynarodowego. Sposób, w jaki to si stao, pozwala
wrcz mówi o tsunami praw czowieka, które przetoczyo si przez polityk pastw
i stosunki midzynarodowe w ostatniej dekadzie XX wieku. Dla praw czowieka bya
to prawdziwie zota dekada”6. Rozwój praw czowieka, poczwszy od 1945 r., nigdy
wcze niej tak mocno nie wpyn na dyskusj o porzdku midzynarodowym, poniewa nigdy wcze niej punkt ciko ci w stosunkach midzynarodowych tak wyra nie
nie spoczywa na szeroko pojtych sprawach ludzkich7.
Wnioski pynce z analizy wspóczesnego pojmowania suwerenno ci kieruj czsto uwag do rozwaa prowadzonych przez ﬁlozofów, teologów, politologów i prawników wiele dekad czy nawet stuleci temu, ale dopiero wa nie w ostatnim dziesicioleciu ubiegego wieku zakwestionowano dogmat suwerenno ci8; sytuacje masowych
narusze praw czowieka, popeniania przez wadze zbrodni przeciwko ludzko ci,
zbrodni wojennych czy ludobójstwa nie pozwalaj na odwrócenie wzroku od tragedii poszkodowanych. Tylko w jaki sposób im pomóc? Jak poczy zasady suwerenno ci pastwowej i zakazu ingerencji w sprawy wewntrzne pastwa z koniecznoci ochrony ludno ci zamieszkujcej jego terytorium? Po pierwsze, naley uzna ,
e pewne dziaania, sytuacje szokujce kolektywne sumienie ludzko ci nie mog by
nadal uznawane za sprawy nalece do wycznej kompetencji pastwa. Po drugie,
trzeba przyj zaoenie, e suwerenno niesie ze sob nie tylko prawa, ale równie
obowizki, do których na pewno naley ochrona wasnej ludno ci, a wic suwerenno
zaczyna by pojmowana w kategorii odpowiedzialno ci.
Potwierdzeniem tej tezy jest zapis artykuu 4 (h) Aktu Konstytuujcego Uni
Afrykask (UA) z 7 listopada 2000 r. odnoszcy si do zasad UA, zmieniony protokoem z 11 lipca 2003 r. Stwierdza si w nim, e jedn z zasad funkcjonowania Unii
bdzie prawo organizacji do podejmowania, na mocy decyzji Zgromadzenia UA, interwencji w pastwie czonkowskim w sytuacji popenienia zbrodni wojennych, ludobójstwa i zbrodni przeciwko ludzko ci oraz w przypadku powanego zagroenia dla
porzdku prawnego w celu przywrócenia pokoju i stabilno ci w pastwie czonkow6

R. Ku niar, Pozimnowojenne dwudziestolecie..., op. cit., s. 202.
Ibidem, s. 203.
8
J. Zajado, Dylematy humanitarnej interwencji, Gdask 2005, s. 15.
7
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skim po uzyskaniu rekomendacji Rady Pokoju i Bezpieczestwa UA9. Oczywi cie
zapis ten naley czyta w powizaniu z zasad suwerennej równo ci pastw czonkowskich (artyku 4 (a)) oraz zasady nieingerencji pastw czonkowskich w sprawy
innego czonka (artyku 4 (g)).
Koncepcja suwerenno ci jako odpowiedzialno ci zostaa po raz pierwszy szeroko
omówiona w pracy Francisa M. Denga i innych autorów, wydanej w 1996 r., pod
znamiennym tytuem Sovereignty as Responsibility. Conﬂict Management in Africa10.
Francis M. Deng, sudaski dyplomata, badacz, czonek prestiowych think tanków
i nauczyciel akademicki ma dzi na swoim koncie do wiadczenie pynce ze sprawowanych funkcji w ONZ; w latach 1992–2004 by przedstawicielem Sekretarza
Generalnego ONZ ds. IDPs11, a od maja 2007 r. do 31 lipca 2012 r. peni funkcj
specjalnego doradcy Sekretarza Generalnego ONZ ds. Zapobiegania Ludobójstwu12.
W swojej dziaalno ci na rzecz IDPs by zmuszony znale rozwizania, pozwalajce
na przestrzeganie zasady nieingerencji w sprawy wewntrzne pastwa (a tak postrzegane byy problemy IDPs, co zreszt zgodne jest z podej ciem prawa midzynarodowego – IDPs pozostaj pod jurysdykcj rzdów pastwa obywatelstwa lub staego
zamieszkiwania, wic nie otrzymuj ochrony prawnomidzynarodowej, przynalenej
uchod com na mocy Konwencji genewskiej z 1951 r. i innych, uniwersalnych i regionalnych, dokumentów odnoszcych si do uchod ców), a jednocze nie ochron praw
osób przymusowo wysiedlonych ze swoich domów, pozbawionych opieki, pomocy,
zdanych na siebie bd na pomoc z zewntrz. Jak sam wielokrotnie uzasadnia, to wanie te do wiadczenia przyczyniy si do stworzenia publikacji Sovereignty as Responsibility. Conﬂict Management in Africa13. Jak dowodzili autorzy monograﬁi, nawet
9
Por. Constitutive Act of the African Union, 07.11.2000, http://www.au.int/en/content/constitutive-act-african-union (14.07.2012). Fragment „oraz w przypadku powanego zagroenia dla porzdku prawnego
w celu przywrócenia pokoju i stabilno ci w pastwie czonkowskim po uzyskaniu rekomendacji Rady Pokoju
i Bezpieczestwa UA” pochodzi z Protokou Zmieniajcego Akt Zaoycielski UA, podpisanego 11 lipca
2003 r., który nie wszed jeszcze w ycie (12.07.2012). Por. Protocol on Amendments to the Constitutive Act
of the African Union, http://www.au.int/en/sites/default/ﬁles/PROTOCOL_AMENDMENTS_CONSTITUTIVE_ACT_OF_THE_AFRICAN_UNION.pdf (14.07.2012) oraz stan ratyﬁkacji Protokou, http://www.
au.int/en/sites/default/ﬁles/amendments%20to%20the%20Constitutive%20Act.pdf (14.07.2012).
10
F.M. Deng, S. Kimaro, T. Lyons, D. Rothchild, I.W. Zartman, Sovereignty as Responsibility. Conﬂict
Management in Africa, Washington D.C. 1996. Zaznaczy naley, e nowoczesne pojmowanie suwerenno ci
pojawiao si ju w opracowaniach wcze niejszych. Warto przypomnie np. raport Our Global Neighborhood, przygotowany w 1995 r. przez Komisj zajmujc si problematyk globalnego rzdzenia (ang. global
governance). Raport podkre la m.in. ograniczono suwerennej wadzy pastwa oraz fakt, e nie pozostaj
w wycznej sferze pastwowych kompetencji dziaania oznaczajce powane naruszenia bezpieczestwa
ludzkiego. Por. Our Global Neighborhood. Report of the Commission on Global Governance, Oxford 1995.
11
Obecnie – Representative of the Secretary – General on the Human Rights for Internally Displaced
Peresons, Walter Kälin.
12
Od 1 sierpnia 2012 r. funkcj t obj Adama Dieng, dyplomata senegalski.
13
Por. F.M. Deng, Idealism and Realism. Negotiatin Sovereigny in Divided Nations, The Dag Hammarskjöld Lecture, Uppsala 2010, http://www.dhf.uu.se/events/public-events/the-dag-hammarskjold-lec-
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je li przyj , e tradycyjne rozumienie zasady suwerenno ci ulega erozji, pastwa
pozostaj najwaniejszymi podmiotami stosunków midzynarodowych. Ponosz one
gówn odpowiedzialno za dbanie o dobrobyt i wolno swoich obywateli. W okresie pozimnowojennym pastwa musz ponosi odpowiedzialno za niebezpieczestwa, na które naraona jest ludno cywilna, wynikajce, zdaniem autorów publikacji,
przede wszystkim z intensyﬁkacji i rozprzestrzeniania si konﬂiktów wewntrznych
na wiecie, zwaszcza za na kontynencie afrykaskim. Zdarzenia te czsto prowadz nawet do upadku struktur pastwowych, co powoduje, e na wspólnot midzynarodow jako na „najwyszego gwaranta uniwersalnych standardów ochrony praw
wszystkich ludzi” (ang. the ultimate guarantor of the universal standards that safeguard the rights of all human beings14), spada odpowiedzialno za pomoc oﬁarom
konﬂiktów wewntrznych, masowych narusze praw czowieka oraz za ochron tych
osób. Zdaniem F.M. Denga i innych autorów, dziaania podejmowane w tym zakresie
przez wspólnot midzynarodow same równie przyczyniaj si do przewarto ciowa w rozumieniu suwerenno ci pastw. I bynajmniej nie chodzi tu F.M. Dengowi
o zaprzeczenie pojciu „suwerenno ci” jako takiemu. Jego zdaniem, mówienie o odpowiedzialno ci pyncej z suwerenno ci, sam w sobie t suwerenno umacnia. Je li
bowiem pastwo wywizuje si z obowizku ochrony swoich obywateli, nie ryzykuje,
e wspólnota midzynarodowa wystpi z inicjatyw przejcia tej odpowiedzialno ci
(komplementarno dziaa wspólnoty)15.
We wrze niu 2000 r., w odpowiedzi na pytania Koﬁ Annana o to, jak wiat powinien reagowa na zbrodnie popeniane w konﬂiktach i jak doprowadzi do sytuacji,
w której haso „Nigdy wicej” nie pozostanie jedynie pustym sloganem, minister
spraw zagranicznych Kanady, Lloyd Axworthy, ogosi powoanie Midzynarodowej
Komisji ds. Interwencji i Suwerenno ci Pastwowej (ang. International Commission
on Intervention and State Sovereignty, ICISS). Raport Komisji pt. Responsibility to
Protect z grudnia 2001 r. przyj za podstaw do rozwaa pojcie „suwerenno ci jako
odpowiedzialno ci”; pastwa ponosz odpowiedzialno za ochron swoich wasnych
obywateli przed takimi wydarzeniami, jak masowe mordy, gwat czy klski godu.
Je li jednak nie s zdolne lub nie chc wywiza si z realizacji tej odpowiedzialnoci, przechodzi ona na szersz spoeczno pastw (ang. the broader community of
states)16. Podstawy R2P, któr raport nazywa „przewodni zasad dla midzynarodowej wspólnoty pastw” (ang. a guiding priniciple for the international community of
ture-2010, s. 13 (23.07.2012). Dziaalno Przedstawicieli SG ONZ ds. IDPs dla stworzenia koncepcji suwerenno ci jako odpowiedzialno ci, zob te F.M. Deng, Divided Nations and the Challenges of Protection,
„Global Responsibility to Protect” 2011, t. 3, nr 4 oraz liczne publikacje tego autora.
14
F.M. Deng, S. Kimaro, T. Lyons, D. Rothchild, I.W. Zartman, Sovereignty as Responsibility...,
op. cit., s. xiii.
15
Por. F.M. Deng, Divided Nations..., op. cit., s. 443.
16
The Responsibility to Protect, Report of the International Commission for Intervention and State Sovereignty, December 2001, http://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf, s. VIII i IX (05.06.2012).
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states), tworz: zobowizania wynikajce z koncepcji suwerenno ci; Karta Narodów
Zjednoczonych, która w artykule 24 powierza Radzie Bezpieczestwa odpowiedzialno za utrzymanie pokoju i bezpieczestwa na wiecie; szczególne zobowizania
prawne wynikajce z norm praw czowieka i deklaracji odnoszcych si do ochrony
jednostki ludzkiej, midzynarodowego prawa humanitarnego i prawa narodów; rozwijajca si praktyka pastw, organizacji regionalnych i samej Rady Bezpieczestwa.
Raport ICISS odrónia zasad „odpowiedzialno ci za ochron” od pojcia „interwencji humanitarnej”. Majc w pamici liczne niedoskonao ci i nie ciso ci deﬁnicyjne pojcia, stwierdzi naley, e koncepcja „interwencji humanitarnej” zakada uycie siy przede wszystkim w celu zapobieenia lub powstrzymania masowych narusze
praw czowieka17. Tymczasem RtoP jest koncepcj, która sam akcj zbrojn postrzega
jako ostateczno , obudowujc j dodatkowo licznymi wymogami i klauzulami zabezpieczajcymi przed decyzjami opartymi na niewa ciwych przesankach.
Zgodnie z Raportem ICISS, R2P skada si z trzech elementów: (1) odpowiedzialno ci za zapobieganie (ang. responsibility to prevent); (2) odpowiedzialno ci za
reagowanie (ang. responsibility to react); (3) odpowiedzialno ci za odbudow (ang.
responsibility to rebuild).
Ewentualne uycie siy moe nastpi jako realizacja punktu drugiego, tj. responsibility to react, ale tylko w odniesieniu do zdarze, które w sposób oczywisty s
„szokujce dla sumienia ludzko ci” albo stanowi tak oczywiste zagroenie dla bezpieczestwa midzynarodowego, e wymagaj interwencji zbrojnej18. Kwestia uycia
siy jest oczywi cie najbardziej kontrowersyjnym elementem koncepcji „odpowiedzialno ci za ochron” i budzi najywsze dyskusje, ale trzeba zwróci uwag, i w caym
R2P nie jest zagadnieniem dominujcym. Zdecydowanie najistotniejszym elementem
jest responsibility to prevent, która, podobnie jak pozostae elementy odpowiedzialno ci, spoczywa przede wszystkim na wadzach pastwa. W sytuacji braku dziaa na
rzecz zapobiegania konﬂiktom, masowym naruszeniom praw czowieka itp. wspólnota
midzynarodowa przejmuje odpowiedzialno za zapobieganie. Celem do osignicia
na tym etapie realizacji odpowiedzialno ci za ochron jest doprowadzenie do sytuacji, w której nie bdzie potrzeby uruchomienia responsibility to react, co potencjalnie
moe prowadzi do zastosowania rodków przymusu, z uyciem siy wcznie. Autorzy raportu w cz ci IV, po wiconej odpowiedzialno ci za reagowanie podkre laj, e
podstawow obowizujc zasad jest zasada nieingerencji19. Jednak w sytuacji, gdy
dochodzi do masowych oﬁar w ludziach (nie ma tu ograniczenia do ludobójstwa) oraz
czystek etnicznych na wielk skal przymus bezpo redni jest nie tyle prawem wspólnoty midzynarodowej, ale jej obowizkiem wynikajcym z realizacji odpowiedzial17
Na temat rozumienia pojcia „interwencji humanitarnej” i dylematów deﬁnicyjnych por. np.
J.L. Holzgrefe, R.O. Keohane (red.), Humanitarian Intervention. Ethical, Legal, and Political Dilemmas,
Cambridge 2003 oraz J. Zajado, Dylematy..., op. cit.
18
ICISS Report, s. 31, pkt. 4.13.
19
Ibidem, pkt. 4.11.
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no ci za ochron20. Szczególnie istotnym wydaje si by pytanie o to, kto ma stwierdzi zaistnienie konieczno ci uycia siy. Raport jednoznacznie uznaje, e organem
odpowiedzialnym za podejmowanie decyzji o przej ciu z fazy responsibility to prevent
do fazy responsibility to react powinna by Rada Bezpieczestwa ONZ. Obserwacja
praktyki dziaalno ci Rady w sytuacjach masowych narusze praw czowieka, uzasadniajcych, zdaniem autorów raportu, skorzystanie przez Rad z moliwo ci autoryzowania uycia siy w celu ochrony ludno ci cywilnej, wskazuje jednak, e w ród
czonków tego organu nie ma zgody co do moliwo ci rozszerzajcej interpretacji
Karty NZ, która expressis verbis pozwala na zastosowanie rodków przymusu z uyciem siy tylko w sytuacjach zagroenia pokoju, jego naruszenia bd wystpienia
aktu agresji. Raport ICISS wyra nie stwierdza, e moliwo wyraenia przez Rad
zgody na uycie siy powinna by dopuszczona, nawet je li dana sytuacja, zdaniem
jej czonków, nie stanowi bezpo redniego zagroenia dla pokoju i bezpieczestwa
na wiecie21. Jeeli Rada, jak wskazuj zapisy raportu, bdzie unika przejmowania
odpowiedzialno ci w sytuacjach „szokujcych sumienie wspólnoty midzynarodowej”,
istnieje powane ryzyko, e jej autorytet i znaczenie zostan zagroone przez dziaania podmiotów (poszczególnych pastw, organizacji regionalnych), które „wezm
sprawy w swoje rce”. W sytuacji, gdyby RB nie bya zdolna podj decyzji, autorzy
przewiduj dwie moliwo ci: skorzystanie z formuy Uniting for Peace lub przejcie
odpowiedzialno ci za ochron przez organizacje regionalne lub subregionalne. Jak
wskazuje raport, nawet sama perspektywa moliwo ci podjcia dziaa gdzie indziej
spowodowa moe, e czonkowie Rady Bezpieczestwa nie bd blokowa decyzji
o ewentualnym uyciu siy.
Kolejnym istotnym dla rozwoju koncepcji R2P dokumentem, wykorzystujcym
koncepcj suwerenno ci jako odpowiedzialno ci by raport Panelu Wysokiego Szczebla ds. Zagroe, Wyzwa i Zmiany pt. A More Secure World: Our Shared Responsibility, opublikowany w grudniu 2004 r.22 Za jedn z najwikszych poraek w dziaalno ci ONZ poczwszy od 1989 r. raport uzna niezdolno organizacji do zapobieenia
czystkom etnicznym i zbrodni ludobójstwa23. W podsumowaniu rozwaa odnoszcych si do R2P, czonkowie panelu stwierdzili, e wyania si norma odnosz ca si
do kolektywnej odpowiedzialno ci za ochron24.
Ówczesny Sekretarz Generalny ONZ, Koﬁ Annan, przedstawiajc czonkom organizacji Raport Panelu Wysokiego Szczebla, stwierdzi, e w peni popiera wnioski
20
Ibidem, pkt 4.13, 4.18 i nast. Raport wymienia sze warunków, które powinny zosta spenione
przed podjciem decyzji o uyciu siy w ramach R2P: wa ciwa wadza podejmujca decyzj o uyciu siy;
suszna przyczyna; dobre intencje; wyczerpanie innych rodków, tj. uycie siy jest ostateczno ci (ang. last
resort); proporcjonalno uytych rodków oraz rozsdna ocena powodzenia operacji.
21
Ibidem, pkt 6.24.
22
A More Secure World: Our Shared Responsibility, Report of the Secretary – General’s High Panel on
Threats, Challenges and Change, United Nations 2004.
23
Ibidem, par. 87.
24
Ibidem, par. 202 i 203.
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z niego pynce, czego potwierdzeniem stao si przygotowane przez niego na Jubileuszowy Szczyt ONZ w 2005 r. studium In Larger Freedom. Towards Development,
Security and Human Rights for All, które ukazao si przed jubileuszowym Szczytem ONZ w 2005 r.25 K. Annan skierowa do pastw czonkowskich ONZ wezwanie,
aby uznay „wyaniajc si norm odnoszc si do zbiorowej odpowiedzialno ci za
ochron”, popierajc tym samym stanowisko Panelu Wysokiego Szczebla26.
Czonkowie ONZ podjli dyskusj nad Raportem Panelu Wysokiego Szczebla
zainicjowan przez Sekretarza Generalnego podczas 59. sesji Zgromadzenia Ogólnego. W wyniku wymiany pogldów, która momentami miaa niezwykle gorcy przebieg, powsta projekt paragrafów wczonych do Dokumentu Kocowego, który zosta
przyjty przez uczestników jubileuszowego Szczytu ONZ w Nowym Jorku27. R2P
po wicone zostay dwa paragrafy dokumentu (par. 138 i 139), w których stwierdzono:
„138. Kade pastwo ponosi odpowiedzialno za ochron swoich obywateli
przed ludobójstwem, zbrodniami wojennymi, czystkami etnicznymi oraz zbrodniami
przeciwko ludzko ci. Ta odpowiedzialno to zarówno zapobieganie takim zbrodniom,
równie podeganiu do nich, poprzez uycie wa ciwych i koniecznych rodków.
Przyjmujemy t odpowiedzialno i bdziemy dziaa w zgodzie z ni. Wspólnota
midzynarodowa powinna, je li zaistnieje taka potrzeba, zachca pastwa i pomaga
im w wywizywaniu si z tej odpowiedzialno ci oraz wspiera Narody Zjednoczone
w tworzeniu zdolno ci wczesnego ostrzegania.
139. Wspólnota midzynarodowa, poprzez Narody Zjednoczone, równie ponosi
odpowiedzialno za uycie odpowiednich dyplomatycznych, humanitarnych i innych
pokojowych rodków, w zgodzie z rozdziaem VI i VIII Karty, w celu pomocy w ochronie ludno ci przed ludobójstwem, zbrodniami wojennymi, czystkami etnicznymi oraz
zbrodniami przeciw ludzko ci. W tym kontek cie, je li rodki pokojowe bd nieadekwatne, a wadze krajowe w widoczny sposób nie wywizuj si z obowizku
ochrony ludno ci przed ludobójstwem, zbrodniami wojennymi, czystkami etnicznymi
i zbrodniami przeciw ludzko ci, jeste my gotowi do podjcia szybkich i zdecydowanych dziaa, poprzez Rad Bezpieczestwa, w zgodzie z Kart, w tym jej rozdziaem
VII, w oparciu o analiz kadego poszczególnego przypadku i – gdyby pojawia si
taka potrzeba – we wspópracy z odpowiednimi organizacjami regionalnymi. Podkrelamy potrzeb cigo ci prac podejmowanych przez Zgromadzenie Ogólne w zakresie rozwaania problemu odpowiedzialno ci za ochron ludno ci przed ludobójstwem,
zbrodniami wojennymi, czystkami etnicznymi i zbrodniami przeciwko ludzko ci oraz
implikacji pyncych z tej zasady, pamitajc o zasadach Karty i prawa midzynarodowego. Jednocze nie wyraamy zamiar pomagania pastwom w budowie ich wasnych
25
In Larger Freedom. Towards Development, Security and Human Rights for All, Report of the Secretary – General, United Nations 2005.
26
Ibidem, par. 135.
27
World Summit Outcome Document, 24 October 2005, nr dok. ONZ: A/RES/60/1.
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zdolno ci pozwalajcych chroni ludno przed ludobójstwem, zbrodniami wojennymi, czystkami etnicznymi i zbrodniami przeciwko ludzko ci oraz wspierania tych
pastw, które borykaj si z napiciami wewntrznymi jeszcze przed wybuchem kryzysów i konﬂiktów”.
Powysze zapisy miay due znaczenie dla artykulacji i uznania zasady R2P.
Dokument jako taki nie posiada mocy prawnie wicej, ale z ca pewno ci jego
zapisy zyskay szczególne znaczenie, je li wzi pod uwag, e reprezentanci a 191
pastw zaakceptowali ich brzmienie.
W Dokumencie Kocowym brakuje odpowiedzi na, jak si wydaje, najbardziej
palce pytanie, tj. jaki powinien by przebieg zdarze, gdyby Rada Bezpieczestwa
nie bya w stanie podj dziaania. Brzmienie paragrafu 139 nie pozostawia wtpliwo ci, e jedynym organem uprawnionym do podjcia decyzji o zastosowaniu rodków z uyciem siy jest wa nie Rada Bezpieczestwa. Nie potwierdzono moliwo ci
podejmowania decyzji o uyciu siy przez Zgromadzenia Ogólne (formua Uniting for
Peace) lub przez organizacje regionalne. Szczyt wyra nie zdecydowa natomiast, e
zbrodnie popeniane przeciwko ludno ci cywilnej, przed którymi wadze krajowe nie
chc lub nie mog jej ochroni , mog potencjalnie sta si podstaw do podjcia decyzji przez Rad Bezpieczestwa o wykorzystaniu jej kompetencji w zgodzie z Kart,
w tym z jej rozdziaem VII.

2. Charakter prawny zasady odpowiedzialno ci
za ochron
W koncepcji R2P sowo „odpowiedzialno ” uyto zarówno w znaczeniu pozytywnym, jak i negatywnym. Pozytywnym, poniewa odtd suwerenno pastw miaa
by rozumiana jako odpowiedzialno za ochron wasnej ludno ci, a nie jako tarcza, któr pastwa mog si zasania w sytuacji, gdy dopu ciy si masowych narusze praw czowieka czy te zbrodni midzynarodowych. Negatywnym, bo niezdolno do ponoszenia odpowiedzialno ci za ochron wasnych obywateli rodzi konsekwencje w postaci pojawienia si odpowiedzialno ci spoeczno ci midzynarodowej,
wystpujcej jako zjawisko komplementarne wzgldem odpowiedzialno ci pastwa.
Oczywi cie w takim rozumieniu odpowiedzialno ci spoeczno ci midzynarodowej tkwi puapka, poniewa dalej naleaoby postawi pytanie, co je li ta spoeczno nie wywie si z odpowiedzialno ci za ochron ludno ci pastwa, które samo
nie byo w stanie jej chroni lub nie chciao tego zrobi ? Je li przyjliby my, e
R2P w swojej cao ci stanowi norm prawa midzynarodowego, wypadaoby postawi pytanie, czy przej cie odpowiedzialno ci na wspólnot midzynarodow niesie
za sob obowizek wyegzekwowania przestrzegania zobowizania wynikajcego
z tak sformuowanej normy. Je li tak, kto i jakimi rodkami miaby ten obowizek
wyegzekwowa ?
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By moe rozwizaniem tego dylematu jest podej cie zaproponowane przez Anne
Orford. Jej zdaniem, zasada odpowiedzialno ci za ochron nie tworzy „zobowiza”
ani dla pastw, ani dla wspólnoty midzynarodowej, ale raczej „daje prawn autoryzacj do podejmowania okre lonego rodzaju dziaa”28. Przedstawiciele pastw nie
s zobowizani do przestrzegania (ang. obey) zasady odpowiedzialno ci za ochron,
a w Dokumencie Kocowym Szczytu ONZ z 2005 r. brakuje doprecyzowania, w jaki
sposób wspólnota midzynarodowa powinna wprowadzi w ycie R2P29. „Odpowiedzialno ” w R2P powinna by raczej rozumiana jako nadanie oraz przesunicie uprawnie, a nie jako narzucanie prawnych zobowiza lub nakaz przestrzegania
prawa30. W tym sensie czonkowie wspólnoty midzynarodowej wyraaj zgod, aby
instytucja midzynarodowa (tu ONZ, w rozumieniu instytucji, która dziaa jako podmiot o charakterze midzynarodowym) ponosia odpowiedzialno za dobro wszystkich czonków wspólnoty wtedy, gdy poszczególni z nich, posiadajcy suwerenno
rozumian jako odpowiedzialno za wasnych obywateli, gdzie jej granic jest dobro
obywateli wa nie, nie mog lub nie chc wywiza si z realizacji swojej odpowiedzialno ci31.
Odno nie do oceny charakteru prawnego zasady istniej w doktrynie rozbienoci. Janusz Symonides uwaa np., e „jest ona [R2P – przyp. DH] pewnym uogólnieniem istniej cych ju i wi  cych pastwa regulacji prawnomidzynarodowych. Daje interpretacj zasad sformuowanych w Karcie, a interpretacja taka i to
przyjta jednomy lnie moe by uznana za wi  c . Nadto odnosi si do prawa
wewntrznego organizacji, okre lajc zasady funkcjonowania Rady Bezpieczestwa i z tego take powodu [moe – przyp. D.H.] by uznana za wic. Mona
wreszcie dowodzi , e zasada odpowiedzialno ci za ochron w przyjtym sformuowaniu [w Dokumencie Kocowym – przyp. D.H.] jest istotnym elementem ksztatowania si nowej normy zwyczajowej bdcej reﬂeksem praktyki midzynarodowej uznawanej coraz cz ciej za prawo”32. Zdzisaw Kdzia uwaa natomiast, e
Dokument Kocowy nie tyle poszerza rozumienie rozdziau VII Karty, ile raczej
uznaje, e wymienione w par. 138 dokumentu zbrodnie mog przez Rad Bezpieczestwa konstytuowa zagroenie dla pokoju33. Skpa praktyka pastw w zakresie zastosowania zasady w praktyce dostarcza argumentów przeciwko uznaniu jej
prawnowicego charakteru.
28

A. Orford, International Authority and the Responsibility to Protect, Cambridge 2011, s. 25.
Ibidem, s. 25–26.
30
Ibidem, s. 26.
31
Ibidem, s. 27.
32
J. Symonides, Przyjcie zasady „odpowiedzialnoci za ochron” w procesie reformowania ONZ,
w: J. Menkes (red.), Prawo midzynarodowe – problemy i wyzwania. Ksiga pamitkowa profesor Renaty
Sonnenfeld-Tomporek, Warszawa 2006, s. 527. Wyrónienia w tek cie cytatu zgodne z oryginaem.
33
J. Kdzia, The Responsibility to Protect: Political Strength versus Legal Fragility, w: A. Bieczyk-Missala, S. Dbski (red.), Rafa Lemkin: a Hero of Humankind, Warsaw 2010, s. 284–285.
29
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Ciekaw perspektyw patrzenia na to, czym jest zasada odpowiedzialno ci za
ochron przedstawi Carl Stahn w artykule pt. Responsibility to Protect: Political
Rhetoric or Emerging Legal Norm, opublikowanym dwa lata po przyjciu Dokumentu
Kocowego34. Zdaniem autora, koncepcja R2P zawiera zarówno elementy, które maj
umocowanie w prawie midzynarodowym, s potwierdzone przez doktryn i orzecznictwo midzynarodowe oraz takie, którym nie mona przypisa podobnych cech.
Do pierwszych zalicza pojcie „suwerenno ci pastwa” jako odpowiedzialno ci za
wasnych obywateli i stwierdza, e co najmniej od XVII wieku w niektórych krgach
badaczy zajmujcych si yciem pastw i stosunkami midzynarodowymi panowao
przekonanie, e wadza jest dana rzdzcym po to, aby dbali oni o dobro jednostek,
jej oczywiste naduycie wzgldem obywateli moe sta si przesank uzasadniajc
wojn sprawiedliw (Grocjusz) lub oznacza zamanie „umowy” (Locke).
Warto jednak zauway , e nie wszyscy badacze prawa midzynarodowego s zwolennikami odwoywania si do doktryny wojny sprawiedliwej w celu zrozumienia wspóczesnych przypadków ograniczenia suwerenno ci w sposób legalny przy uyciu siy35.
Wedug C. Stahna, biorc pod uwag rozwój prawa midzynarodowego poczwszy zwaszcza od 1945 r., przykady orzecznictwa midzynarodowego potwierdzaj
jednoznacznie od do dawna, e zasada suwerenno ci nie moe by uywana jako tarcza ochronna przed interwencj przez rzdy, które winne s popenienia okruciestw
wobec wasnych obywateli, dopuszczaj si prze ladowa, poprzez odmow przestrzegania fundamentalnych norm praw czowieka i stanowi szok dla sumienia ludzko ci.
W takich przypadkach, jak twierdzi ju Hersch Lauterpacht, interwencja w interesie
ludzko ci jest prawnie dozwolona36.
Problematycznym jednak pozostaje wypracowanie jednolitego podej cia do problemu legalno ci interwencji zbrojnej w celach humanitarnych. Zarówno pod postaci
humanitarnej interwencji, jak i zasady R2P. Dostpne liczne opracowania odnoszce
si do tej tematyki potwierdzaj jedynie istniejce wtpliwo ci. Wydaje si wic, e
twierdzenie, i pojcie „suwerenno ci jako odpowiedzialno ci” jest, jak pisze C. Stahn,
„starym winem w nowych butelkach” (ang. Old Wine in New Bottles), moe zatem
wzbudza uzasadnione wtpliwo ci. Zwaszcza w odniesieniu do przywoywanych
przez niego przykadów uycia siy przez NATO w Kosowie w 1999 r. czy interwencji w Iraku w 2003 r.
Druga cz R2P, odnoszca si do komplementarnej odpowiedzialno ci wspólnoty midzynarodowej, pojawiajcej si w sytuacji, gdy pastwo zawiedzie, nie znajduje, jak dowodzi C. Stahn, jednoznacznego i powszechnego potwierdzenia w prawie
midzynarodowym, orzecznictwie, doktrynie tego prawa.
34
C. Stahn, Responsibility to Protect: Political Rhetoric or Emerging Legal Norm?, „The American
Journal of International Law” 2007, t. 101, nr 1.
35
Szerzej na ten temat por. J. Zajado, Dylematy..., op. cit., s. 42 i nast.
36
Za: C. Stahn, Responsibility to Protect..., op. cit., s. 113.
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Niezalenie od rozwaa nad charakterem prawnym zasady R2P, podkre li
trzeba, e osignicia jubileuszowego Szczytu ONZ z 2005 r. naley ocenia z perspektywy zmian, które dokonay si w postawie pastw czonkowskich ONZ wobec
– cz ciowej przynajmniej – redeﬁnicji suwerenno ci i moliwo ci przyjcia midzynarodowego dokumentu tworzcego – nawet „tylko” – moralne czy polityczne
zobowizania do dziaania. Przedstawiciele niektórych pastw próbowali przed szczytem „rozwodni ” zapisy dokumentu, co – przyzna naley – cz ciowo im si udao,
by wspomnie cho by o uwieczonych sukcesem wysikach Amerykanów na rzecz
zmiany zapisu par. 139 tak, by nie zawiera on stwierdzenia, e wspólnota midzynarodowa „ma obowizek” podejmowa dziaania z uyciem siy na rzecz ochrony
ludno ci cywilnej37. Zamiast tak mocnego zapisu, w par. 139 znalazo si zdanie, e
„jeste my gotowi do podjcia szybkich i zdecydowanych dziaa, poprzez Rad Bezpieczestwa, w zgodzie z Kart, w tym jej rozdziaem VII, w oparciu o analiz kadego poszczególnego przypadku”. Niemniej, patrzc z perspektywy krótkiej historii
rozwoju zasady R2P, nie wydaje si, by ktokolwiek w 2001 r., po publikacji Raportu
ICISS, mia nadziej na to, e zasada stanie si integraln cz ci dokumentu przyjtego na najwikszym w historii midzynarodowym Szczycie ONZ.
Perspektyw przeksztacenia si zasady RtoP w norm prawnie wic czsto
upatruje si w moliwo ci powoania si na ni przez Rad Bezpieczestwa jako
przesanki umoliwiajcej reakcje na masowe naruszenia praw czowieka i masowe
stosowanie przemocy wobec ludno ci cywilnej oraz zbrodnie popeniane podczas konﬂiktów wewntrznych, zamieszek czy rozruchów.

3. Rada Bezpieczestwa i R2P
Jak dotd kilkakrotnie w rezolucjach RB znalazo si bezpo rednie odniesienie do
R2P. 28 kwietnia 2006 r. Rada Bezpieczestwa przyja rezolucj nr 1674 Protection
of Civilians in Armed Conﬂict, w której czonkowie Rady potwierdzili zapisy par. 138
i 139 Dokumentu Kocowego38. Brak zgody w ród czonków RB odno nie do znaczenia R2P spowodowa konieczno zmiany w projekcie rezolucji oraz opó nienie
w jej przyjciu (pierwotnie przewidywanym terminem by grudzie 2005 r.). Kolejn
rezolucj na ten temat (nr 1894) Rada przegosowaa 11 listopada 2009 r. Jej zapisy,
podobnie jak w rezolucji nr 1674, podkre laj odpowiedzialno pastw za poszano37
N.D. Kristof, A Wimp on Genocide, „New York Times” z 18 wrze nia 2005 r., http://www.nytimes.
com/2005/09/18/opinion/18kristof.html (29.07.2012); N.D. Kristof w swoim artykule wspomina, e USA
w dziaaniach na rzecz rozwodnienia tekstu par. 139 sprzymierzyy si z takimi krajami, jak Kuba, Zimbabwe, Iran, Syria i Wenezuela. Koalicj t nazywa dzwicznie brzmicym okre leniem Osi redniowiecza
(ang. Axis of Medieval), http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php?option=com_content&view=article&id=383 (28. 07. 2012).
38
UN SC Resolution 1674 (2006), nr dok. ONZ S/RES/1674 (2006), par. 4.
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wanie i zapewnienie przestrzegania praw czowieka oraz za ochron ludno ci cywilnej w konﬂiktach zbrojnych, a take przywouj paragrafy 138 i 139 i potwierdzaj
ich znaczenie39.
Nastpn rezolucj RB zawierajc odniesienie do RtoP jest rezolucja nr 1706
z 31 sierpnia 2006 r., poszerzajca geograﬁczny zasig mandatu misji UNMIS na prowincj Darfur w Sudanie, w której czonkowie Rady powoali si na zapisy rezolucji
nr 1674, która „midzy innymi potwierdza zapisy par. 138 i 139 Dokumentu Kocowego wiatowego Szczytu z 2005 r.”40 Rezolucja nr 1706 przyjta zostaa przy trzech
gosach wstrzymujcych si (Chiny, Katar, Federacja Rosyjska)41.
Odwróceniem tej tendencji w RB byo odrzucenie 12 stycznia 2007 r. gosami
dwóch staych czonków Rady (Chiny i Rosja) tekstu rezolucji dotyczcej sytuacji
w Myanmarze. Sprzeciw wyrazia równie RPA, przy gosach wstrzymujcych si
ze strony Konga, Indonezji i Kataru. Gównym argumentem na rzecz nieprzyjmowania rezolucji byo przekonanie, e sytuacja w Myanmarze nie stanowi zagroenia
dla pokoju i bezpieczestwa na wiecie, tak wic nie powinna si ni zajmowa RB,
a raczej inne organy ONZ (np. Rada Praw Czowieka) oraz e jest problemem, który
ley w wycznej kompetencji wewntrznej pastwa42.
Na forum Rady Bezpieczestwa dwa razy do roku, poczwszy od 2006 r., organizowane s otwarte debaty po wicone problematyce ochrony ludno ci cywilnej w konﬂiktach zbrojnych. Ostatnie takie spotkanie odbyo si 25 czerwca 2012 r. Podstaw
do dyskusji stanowi 9. ju raport Sekretarza Generalnego z 22 maja 2012 r. na temat
ochrony ludno ci cywilnej w konﬂiktach zbrojnych43. Podczas kadej z dotychczas
zorganizowanych debat (w sumie 13, wedug stanu na lipiec 2012 r.), poruszany jest
problem odpowiedzialno ci za ochron, cho , jak stwierdzi Ban Ki-moon, zwracajc
si do uczestników debaty z pro b o nieutosamianie pojcia „odpowiedzialno ci
za ochron” z problemem ochrony ludno ci cywilnej w konﬂiktach zbrojnych: „cho
obydwa pojcia cz wspólne elementy, zwaszcza w odniesieniu do ochrony oraz do
wsparcia dla wadz pastwowych w realizacji ich zobowiza wobec ludno ci cywilnej, wystpuj pomidzy nimi fundamentalne rónice. Po pierwsze, ochrona ludno ci
cywilnej jest konceptem prawnym, opartym na midzynarodowym prawie humanitarnym, praw czowieka oraz prawa uchod czego, podczas gdy odpowiedzialno 
za ochron to koncept polityczny [podkre l. – D.H.] zawarty w Dokumencie
39

UN SC Resolution 1894 (2009), nr dok. ONZ S/RES/1894 (2009).
UN SC Resolution 1706 (2006), nr dok. ONZ S/RES/1706 (2006).
41
Security Council Expands Mandate of UN Mission in Sudan to Include Darfur, Adopting Resolution
1706 by Vote of 12 in Favour, With 3 Abstaining, 31.08.2006, nr dok. ONZ SC/8821, http://www.un.org/
News/Press/docs/2006/sc8821.doc.htm (29.07.2012).
42
Security Council Fails to Adopt Draft Resolution on Myanmar, Owing to Negative Votes by China,
Russian Federation, 12.01.2007, nr dok. ONZ SC/8939, http://www.un.org/News/Press/docs/2007/sc8939.
doc.htm (29.07.2012).
43
Report of the Secretary – General on the Protection of Civilians in Armed Conﬂict, 22.05.2012,
nr dok. ONZ: S/2012/376.
40
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Kocowym Szczytu z 2005 r. [...]. Po drugie, wystpuj istotne rónice w ich zakresie
pojciowym. Ochrona ludno ci cywilnej odnosi si do narusze midzynarodowego
prawa humanitarnego i praw czowieka w konﬂiktach zbrojnych. Odpowiedzialno
za ochron jest ograniczona do narusze w postaci zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzko ci lub tych uznawanych za ludobójstwo lub czystki etniczne. Zbrodnie
przeciwko ludzko ci, ludobójstwo oraz czystki etniczne mog wystpi w sytuacjach,
które nie osigaj progu konﬂiktu zbrojnego”44.

4. Wkad Sekretarza Generalnego ONZ w rozwój
i operacjonalizacj R2P
Ban Ki-Moon, który obj stanowisko Sekretarza Generalnego ONZ z pocztkiem
2007 r., uzna za jeden z priorytetów rozpocztej kadencji operacjonalizacj zasady
odpowiedzialno ci za ochron. W maju 2007 r. powoa on Francisa M. Denga na stanowisko Specjalnego Doradcy ds. Zapobiegania Ludobójstwu i Masowym Naruszeniom Praw Czowieka, a w lutym 2008 r. Edwarda Lucka na stanowisko Specjalnego
Doradcy i Asystenta SG (ds. RtoP).
Kolejnym krokiem ze strony obecnego Sekretarza Generalnego ONZ byo przygotowanie raportu Implementing the Responsibility to Protect45. Ukaza si 12 stycznia 2009 r.
Ustalenia raportu opieraj si na tek cie Dokumentu Kocowego, najwaniejsze to:
® Zasada R2P nie jest skrojona jedynie na miar przekona wiata zachodniego;
najsilniej zakorzeniona jest na kontynencie afrykaskim, gdzie regionalne (Unia Afrykaska) i subregionalne organizacje (ECOWAS) maj odpowiednie prawne i instytucjonalne regulacje suce zapobieganiu masowym naruszeniom praw czowieka,
z uyciem siy wcznie. R2P jest koncepcj uniwersaln, majc zastosowanie do
wszystkich pastw czonkowskich ONZ;
® „odpowiedzialno za ochron” powinna skada si z trzech ﬁlarów: I – obowizki pastw w odniesieniu do ochrony, II – pomoc midzynarodowa w budowaniu
zdolno ci/potencjau (capacity building), III – podjta w odpowiednim czasie i w zdecydowany sposób odpowied (timely and decisive response). W dziaaniach w ramach
ﬁlaru III pojawiaj si najpierw pokojowe metody zaradzenia powstaej sytuacji46.
44

Ibidem, par. 21.
Implementing the Responsibility to Protect, Report of the Secretary – General, 12.01.2009, nr dok.
ONZ: A/63/677.
46
Zalicza si do nich: powoanie misji typu fact–ﬁnding, komisji ledczych, sprawozdawców; sankcje
organizacyjne w postaci zawieszenia lub odebrania czonkostwa w organizacjach midzynarodowych lub ich
organach; wczesne ostrzeganie i wymiana informacji; wszelkie metody i rodki dyplomacji prewencyjnej;
zagroenie skierowania spraw krajów, w których popeniane s zbrodnie do Midzynarodowego Trybunau
Karnego; sankcje bez uycia siy (zakaz podróowania, zamroenie aktywów ﬁnansowych, embargo na bro
45
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Uycie siy jest absolutnie ostatecznym rozwizaniem, stosowanym tylko w wyjtkowych przypadkach, tj. wówczas, gdyby rodki pokojowe nie byy efektywne, cho
wspólnota midzynarodowa nie musi wykorzysta wszystkich rodków pozamilitarnych, aby móc uy siy;
® Rada Bezpieczestwa jest jedynym organem, który moe podj decyzj
o dziaaniach z uyciem siy zbrojnej w ramach III ﬁlaru R2P. W razie niemono ci
osignicia konsensusu koniecznego do przegosowania ostatecznej decyzji, ZO ONZ
moe skorzysta z procedury Uniting for Peace (cho wówczas decyzja nie jest prawnie wica dla stron). Wykonywanie dziaa z III ﬁlaru RB moe powierzy organizacjom regionalnym w rozumieniu Karty NZ47. Stali czonkowie RB powinni zrezygnowa z prawa weta podczas podejmowaniu decyzji odnoszcych si do masowych
narusze praw czowieka i zbrodni wymienionych w Dokumencie Kocowym.
Raport Ban Ki-moona nie odpowiada jednak na wszystkie wtpliwo ci i pytania dotyczce R2P. Wiele z nich pojawio si podczas wspomnianej debaty na temat
zasady, zorganizowanej podczas 63. sesji ZO ONZ w dniach 23–24 i 28 lipca 2009 r.
14 wrze nia 2009 r. ZO ONZ przyjo rezolucj nr 63/308 pt. Responsibility to Protect, w której wyrazio uznanie dla raportu Ban Ki-moona i przeprowadzonej debaty.
W 2010 r. Sekretarz Generalny ONZ przedstawi swój drugi raport odnoszcy
si do zasady odpowiedzialno ci za ochron pt. Early warning, assessment and the
responsibility to protect48. Celem raportu bya szczegóowa ocena stanu mechanizmów
i regulacji oraz dziaajcych instytucji wczesnego ostrzegania przed zagroeniami,
które mog doprowadzi do tragicznych wydarze w postaci zbrodni midzynarodowych, a „wczesne ostrzeganie nie zawsze przyczynia si do wczesnego dziaania.
Lecz równie prawd jest, e wczesne dziaanie jest wysoce nieprawdopodobne bez
wczesnego ostrzegania”49. Raport wyznaczy obszary, w których istniej powane niedoskonao ci w systemie przepywu informacji i ich analizy. Wczesne ostrzeganie dla
realizacji zasady R2P ma zasadnicze znaczenie, bo, jak podkre lali uczestnicy dyskusji nad raportem przeprowadzonej w Zgromadzeniu Ogólnym 9 sierpnia 2010 r., jest
niezbdne dla prewencji traktowanej z kolei jako najwaniejszy element wa ciwej
realizacji odpowiedzialno ci za ochron50.
i na wymian handlow, wycofanie inwestycji, w tym prywatnych); wysanie misji pokojowych z udziaem
wojskowych, policji czy personelu cywilnego. Por. Clarifying the Third Pillar of the Responsibility to Protect: Timely and Decisive Response, International Coalition for the Responsibility to Protect, http://responsibilitytoprotect.org/Clarifying%20the%20Third%20Pillar%20of%20the%20Responsibility%20to%20Protect_Timely%20and%20Decisive%20Response(1).pdf (27.06.2012).
47
Te ostatnie nie mog przeprowadza akcji militarnych z uyciem siy bez autoryzacji RB.
48
Early Warning, Assessment and the Responsibility to Protect. Report of the Secretary – General,
14.07.2010, nr dok. ONZ: A/64/864.
49
Ibidem, par. 19.
50
Por. GA Dialogue on Early Warning, Assessment and the Responsibility to Protect, International
Coalition for the Responsibility to Protect, August 2010, http://www.responsibilitytoprotect.org/ICRtoP%20
Report%20of%20EW%20dialogue%20on%209%20August%202010%20FINAL.pdf (13.06.2012).
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Trzecim raportem Sekretarza Generalnego na temat R2P by zaprezentowany
27 czerwca 2011 r. The role of regional and subregional arrangements in implementing the responsibility to protect51. Interaktywny dialog nad raportem w Zgromadzeniu
Ogólnym (12 lipca 2011 r.) po raz kolejny pokaza, e w ród uczestników rysuj si
rozbieno ci co do postrzegania tego, czym jest R2P oraz tego, czy i w jaki sposób
powinny si toczy prace nad implementacj zasady52.
IV raport Sekretarza Generalnego, opublikowany w lipcu 2012 r., nosi tytu
Responsibility to protect: timely and decisive response53. Raport rozwija tzw. III ﬁlar
R2P, jednake nie wnosi nowych idei do koncepcji odpowiedzialno ci za ochron. We
wrze niu tego roku przedstawiciele 56 pastw przeprowadzili debat nad raportem54.

5. Zastosowanie zasady odpowiedzialno ci za ochron
w praktyce – casus Libii
Analiza przebiegu zdarze w Libii, poczwszy od wybuchu protestów spoecznych
w lutym 2011 r., bez wtpienia pozwala na stwierdzenie, e w przypadku tego kraju doszo
do wykorzystania zasady odpowiedzialno ci za ochron, w tym – wzbudzajcej najwicej kontrowersji – zbrojnej odpowiedzi wspólnoty midzynarodowej na narastajcy
kryzys narusze praw czowieka (zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzko ci)55.
51
The Role of Regional and Subregional Arrangements in Implementing the Responsibility to Protect.
Report of the Secretary – General, 27.06.2011, nr dok. ONZ: A/65/877 – S/2011/393.
52
Kilka krajów uczestniczcych w dyskusji (np. Kuba, Wenezuela i Pakistan) dobitnie wypowiedziao
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Sumienie spoeczno ci midzynarodowej poruszya zwaszcza wypowied przywódcy
Libii, Muammara Kadaﬁego, z 22 lutego 2011 r., w której nazwa opozycj majc
swoje „centrum” w Benghazi „karaluchami” i obieca zniszczenie wszystkich jej
czonków, oczyszczajc dom po domu. Takie stwierdzenia przywodziy w oczywisty
sposób na my l wydarzenia z Rwandy sprzed ludobójstwa w 1994 r., gdy mówiono
o niszczeniu inyenzi („karaluchy” w jzyku kinyarwanda) i szykowano listy osób,
które miay zosta , ze wzgldu na swoj przynaleno etniczn, poddane eksterminacji. Porwandyjskie haso „Nigdy wicej” odyo z ca moc. Trudno dzi stwierdzi ,
czy siy Kadaﬁego faktycznie podjyby akcj czyszczenia Libii z wrogów swojego
wówczas 41 lat rzdzcego przywódcy, jednak brak dziaania po raz kolejny móg
zdyskredytowa wspólnot midzynarodow i doprowadzi do tragedii tysicy ludzkich istnie. Panowao do powszechne przekonanie, e wspólnota midzynarodowa
nie moe pozosta bezczynna w obliczu rozgrywajcej si w Libii tragedii. Wci
jednak pojawiao si pytanie jak dziaa , jak daleko mona i naley si posun ,
aby chroni ludno cywiln. Odwoanie si do zasady odpowiedzialno ci za ochron
moe nastpi tylko w przypadkach, w których wadze kraju nie chc bd nie mog
chroni swojej ludno ci przed czterema zbrodniami, wymienionymi w Dokumencie
Kocowym. Do oczywistym byo, e reim libijski nie tylko nie wywizuje si
z obowizku ochrony ludno ci cywilnej, ale sam jest sprawc masowych narusze jej
praw. Ju 20 lutego 2011 r. Human Rights Watch ogosia, e w poprzednich czterech
dniach w wyniku uycia siy przez oddziay Kadaﬁego, mier poniosy co najmniej
233 osoby oraz ostrzega przed katastrofalnymi skutkami dalszego rozwoju sytuacji
w kontek cie ataków z uyciem broni przeciwko protestujcym (szczególnie, ale nie
tylko, w Benghazi)56. Jednocze nie organizacja zaapelowaa do przedstawicieli wspólnoty midzynarodowej o podjcie dziaa w celu zmuszenia wadz Libii do przestrzegania zasady odpowiedzialno ci za swoich obywateli, potpienia aktów przemocy wobec cywilów oraz odblokowania rodków czno ci ze wiatem zewntrznym,
w tym przede wszystkim dostpu do Internetu. Podobne gosy sycha byo równie od
przedstawicieli ONZ, osób zajmujcych si problematyk R2P od pocztku jej istnienia (np. Ramesh Thakur) czy innych organizacji pozarzdowych (np. Midzynarodowa
Koalicja na rzecz R2P)57. Równolegle coraz wicej o rodków zaczo kierowa swoj
uwag na ONZ, w tym przede wszystkim na Rad Bezpieczestwa.
Stanowisko organizacji regionalnych zainteresowanych rozwojem wypadków
w Libii byo jednoznaczne w tym sensie, e zarówno Liga Pastw Arabskich (LPA),
Organizacja Konferencji Islamskiej, jak i Unia Afrykaska wielokrotnie potpiay

56
Libya: Governments Should Demand End to Unlawful Killings, HRW, 20.02.2011, http://www.hrw.
org/en/news/2011/02/20/libya-governments-should-demand-end-unlawful-killings (13.06.2012).
57
Por. Civil Society Organizations Respond to the Crisis in Libya, International Coalition for the
Responsibility to Protect, http://responsibilitytoprotect.org/index.php/crises/190-crisis-in-libya/3792-civilsociety-organizations-respond-to-the-crisis-in-libya#one (27.05.2011).
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uycie siy wobec protestujcych58. LPA 22 lutego 2011 r. zawiesia Libi w prawach czonka Ligi, oskarajc jednocze nie wadze o popenienie zbrodni przeciwko
pokojowo nastawionym protestujcym59. Unia Afrykaska staa jednake na stanowisku konieczno ci znalezienia rozwizania tylko metodami pokojowymi i jeszcze pod
koniec marca 2011 r. odrzucaa moliwo uycia siy w obronie cywilów w Libii,
obawiajc si, e interwencja zbrojna w obronie jednostek realizowana byaby równie
jako metoda obalenia wadzy w Libii, na co nie byo zgody. Do zasadnicze stanowisko zajmowaa natomiast od samego pocztku LPA, angaujc swoje wysiki dyplomatyczne i mediacyjne w celu doprowadzenia do pokojowego rozwizania konﬂiktu
w Libii. Pod koniec lutego 2011 r. coraz cz ciej pojawiay si ze strony rodowisk
rzdowych i pozarzdowych sugestie i nawoywania, aby dla ochrony ludno ci cywilnej Rada Bezpieczestwa zdecydowaa o wyznaczeniu strefy zakazu lotów nad Libi,
co miao uniemoliwi wadzom uycie lotnictwa do ataków na protestujcych oraz
na oddziay zbrojne opozycji. Poparcie dla podjcia szybkich dziaa w ramach ONZ
wzroso, zwaszcza gdy 22 lutego doradcy Sekretarza Generalnego ONZ do spraw
R2P i do spraw zapobiegania ludobójstwu stwierdzili, e je li potwierdz si doniesienia o naturze i skali popenianych zbrodni w Libii, to jest bardzo prawdopodobne,
e doszo tam do zbrodni przeciwko ludzko ci, za które wadze krajowe powinny
ponie odpowiedzialno 60. Jednocze nie w swoim wystpieniu F.M. Deng i E. Luck
odwoali si do zasady odpowiedzialno ci za ochron i ustale Szczytu ONZ z 2005 r.
w odniesieniu do tej kwestii61. W podobnym tonie wypowiadali si inni przedstawiciele ONZ, w tym Navi Pillay, Wysoka Komisarz NZ ds. Praw Czowieka, zapowiadajc konieczno powoania niezalenej komisji ledczej, w celu zbadania przebiegu
zdarze i oceny popenionych narusze prawa midzynarodowego62. Kilka dni pó niej
w tej sprawie gos zabraa Rada Praw Czowieka ONZ, która 25 lutego przyja rezolucj potpiajc dziaania wadz w Trypolisie63. Zwrócia si równie do Zgromadze58

Por. Arab League Bars Libya from Meetings, Citing Forces’ ‘Crimes’, 22.02.2011, http://www.
bloomberg.com/news/2011-02-22/arab-league-bars-libya-from-meetings-citing-forces-crimes-.html
(03.04.2011); OIC General Secretariat Condemns Strongly the Excessive Use of Force Against Civilians in
the Libyan Jamahiriya, OIC, 22.02.2011, http://www.oic-oci.org/topic_detail.asp?t_id=4947&x_key=libya
(03.04.2011); Communique of the 261st Meeting of the Peace and Security Council of the AU, 23.02.2011,
nr dok. UA: PRC/PR/COM(CCLXI), http://au.int/en/dp/ps/sites/default/ﬁles/2011_feb_23_psc_261stmeeting_libya_communique_en.pdf (05.03.2011).
59
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http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10743&LangID=E (20.06.2012).
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HRC/S-15/1, http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/15session/HRC-S-15-1_AUV.pdf, s. 4,
par. 14 (20.06.2012).

Zasada odpowiedzialności za ochronę i możliwość jej praktycznego zastosowania

185

nia Ogólnego o zawieszenie Libii w prawach czonka Rady, co Zgromadzenie przegosowao na mocy rezolucji nr 65/265 z 1 marca 2011 r.64 W midzyczasie Rada Bezpieczestwa 26 lutego 2011 r. jednogo nie przyja rezolucj nr 197065. We wstpie
do tego dokumentu czonkowie Rady przywoali zasad R2P. Dziaajc na podstawie
rozdziau VII karty NZ Rada: potpia masowe naruszenia praw czowieka w Libii,
skierowaa spraw Libii do Midzynarodowego Trybunau Karnego w zwizku
z podejrzeniami o popenienie przez wadze zbrodni przeciwko ludzko ci, zastosowaa
rodki przymusu bez uycia siy (artyku 41 Karty NZ), w tym naoya embargo na
bro, sankcje w postaci zakazu podróowania dla najwaniejszych czonków reimu
(16 osób), zamrozia aktywa ﬁnansowe czonków reimu (6 osób). Przyjta rezolucja
nie daa oczekiwanych rezultatów; pokojowe rodki regulacji konﬂiktu nie skoniy
Muammara Kadaﬁego do odstpienia od atakowania cywilów. Sytuacja wewntrzna
w Libii stawaa si coraz bardziej napita. Nie bez znaczenia dla dalszych decyzji
podejmowanych w ramach ONZ byy obawy niektórych pastw Europy (zwaszcza
Woch), e brak reakcji przyczyni si do jeszcze wikszego napywu uchod ców.
Jednocze nie obawy w pastwach trzecich, w tym niektórych europejskich, dotyczyy przyszo ci ekonomicznej wspópracy z Libi (ropa naftowa). Zwizki niektórych przywódców europejskich z reimem pukownika Kadaﬁego w pewnym stopniu
wpyny na postaw wiata wobec kryzysu w Libii, a take poday w wtpliwo
czysto intencji i hierarchi wano ci problemów dwustronnych w kontek cie masowych narusze prawa humanitarnego i praw czowieka w tym kraju. W drugiej dekadzie marca 2011 r., kiedy coraz wicej gosów opowiadao si za przyjciem kolejnej rezolucji przez Rad Bezpieczestwa, tym razem nakadajcej sankcje z uyciem
siy, w ród pastw Zachodu i czonków Rady nie byo zgody odno nie do poczynienia kolejnych kroków. Ostatecznie, w duej mierze w wyniku stanowczego poparcia
udzielonego przez Lig Pastw Arabskich, Uni Afrykask oraz poszczególne pastwa (m.in. Francj, Wielk Brytani, USA, Kanad, Liban i inne), Rada przegosowaa rezolucj nr 1973, w której zezwolia na kolektywn akcj polegajc na ochronie ludno ci cywilnej oraz obszarów zamieszkaych przez cywilów, które mog by
zaatakowane przez oddziay pastwowe, w tym Benghazi, w kady moliwy sposób,
z wyczeniem okupacji terytorium libijskiego66. Rezolucja nie zostaa przyjta jedno64

Suspension of the Rights of Membership of the Libyan Arab Jamahiriya in the Human Rights Council, Resolution Adopted by the General Assembly, 01.03.2011, nr dok. ONZ: A/RES/65/265, http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/528/44/PDF/N1052844.pdf?OpenElement (12.07.2012). Zgromadzenie Ogólne podjo decyzj wykorzystujc par. 8 rezolucji nr 60/251 powoujcej do ycia Rad Praw
Czowieka, w którym stwierdza si, e do zawieszenia czonka Rady moe doj wikszo ci 2/3 gosów
czonków Zgromadzenia Ogólnego w sytuacji, gdy czonek ten dopuszcza si popenienia masowych
i systematycznych narusze praw czowieka. Por. Resolution Adopted by the General Assembly. Human
Rights Council, 03.04.2006, nr dok. ONZ: A/RES/60/251, http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/
N05/502/66/PDF/N0550266.pdf?OpenElement. Czonkostwo Libii zostao odwieszone 18 listopada 2011 r.
(05.07.2012).
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my lnie. Chiny, Rosja, Indie, Brazylia i Niemcy wstrzymay si od gosu, wyraajc
podczas posiedzenia RB obawy o konsekwencje uycia siy przeciwko Libii67. Z ca
pewno ci, cho niewypowiedziane jasno, obawy niektórych krajów wstrzymujcych
si polegay równie na tym, e pod przykryciem akcji zbrojnej pastwa popierajce
rozwizanie militarne doprowadz do obalenia reimu Muammara Kadaﬁego, co –
ich zdaniem – oznaczaoby ingerencj w sprawy wewntrzne Libii, nieuzasadnione
ochron ludno ci cywilnej. Rezolucja nr 1973 równie zawieraa odwoanie do zasady
odpowiedzialno ci wadz libijskich za ochron swojej ludno ci. Rada Bezpieczestwa
zdecydowaa o utworzeniu strefy zakazu lotów w przestrzeni powietrznej znajdujcej
si pod jurysdykcj Libii oraz upowania pastwa czonkowskie ONZ, dziaajce
indywidualnie lub kolektywnie, do egzekwowania zakazu lotów nad Libi. Ponadto,
na mocy rezolucji, rozszerzona zostaa lista osób objtych zakazem podróowania oraz
osób i instytucji, których aktywa ﬁnansowe zostay zamroone.
Koalicja pastw, pocztkowo zoona z czonków NATO68 oraz Szwecji, Jordanii, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, rozpocza implementacj rezolucji
nr 1973 19 marca. Walki w Libii toczyy si do 20 pa dziernika, gdy mier poniós
Muammar Kadaﬁ. Wtpliwo ci odno nie do tego wydarzenia wpyny na nasilenie
krytycznych gosów wobec udziau obcych si zbrojnych w implementacji rezolucji
nr 1973, w tym NATO, która 24 marca 2011 r. przeja kontrol nad stref zakazu
lotów. Pocztkowo operacja si Sojuszu miaa zakoczy si 31 pa dziernika, Tymczasowa Rada Narodowa, która przeja wadz w Libii wystpia z pro b o przeduenie mandatu natowskiego do koca roku, ale ju 27 pa dziernika Rada Bezpieczestwa w rezolucji nr 2016 (2011) podja decyzj o zakoczeniu obowizywania
strefy zakazu lotów nad Libi oraz zdecydowaa o zniesieniu pozostaych sankcji69.
Kontrowersje wokó operacji libijskiej, jak ju wspomniano, wywoane byy:
® obaw o zwikszenie strat w ród ludno ci cywilnej poprzez wspomoenie jednej ze stron walczcych. Ze wzgldu na wzrastajcy opór si opozycyjnych, wojska
rzdowe uyway coraz bardziej mierciono nych taktyk wobec przeciwnika, w tym
prawdopodobnie bomb kasetowych, które zbieray niwo w ród ludno ci cywilnej.
Ponadto NATO oskarane byo o atakowanie celów cywilnych i zwikszenie strat
w ród ludno ci cywilnej, jednak raport Niezalenej Komisji ledczej, badajcej naruszenia praw czowieka w Libii ogoszony 2 marca 2012 r., nie potwierdzi tych doniesie70, co nie spowodowao ostatecznego oczyszczenia Sojuszu z zarzutów, ponawia67
Security Council Approves ‘No-Fly Zone’ Over Libya, Authorizing ‘All Necessary Measures’ To Protect Civilians, by Vote of 10 In Favour With 5 Abstentions, 17.03.2011, nr dok. ONZ: SC/10200, http://www.
un.org/News/Press/docs/2011/sc10200.doc.htm (01.05.2011).
68
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news/world-africa-13092451 (01.05.2011).
69
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70
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nych przede wszystkim przez Rosj i Chiny, ale równie przez organizacje pozarzdowe71. W tym kontek cie warto równie wspomnie o wtpliwo ciach dotyczcych
przestrzegania prawa humanitarnego i praw czowieka przez NTC oraz siy jej podlege, potwierdzone równie w raporcie Niezalenej Komisji ledczej ds. Libii72. Nowe
wadze Libii te byy oskarane o amania prawa, a najwikszym echem odbiy si
niejasno ci dotyczce okoliczno ci mierci Muammara Kadaﬁego. Amnesty International oskarya siy opozycyjne o naruszenia midzynarodowego prawa humanitarnego
i stwierdziy, e istnieje podejrzenie popenienia zbrodni wojennych w zwizku z tym
zdarzeniem73. Apel o przeprowadzenie niezalenego ledztwa i wyja nienie wszelkich
wtpliwo ci dotyczcych mierci Kadaﬁego poparo Biuro Narodów Zjednoczonych
ds. Praw Czowieka, a nowe wadze libijskie zobowizay si do jego przeprowadzenia74. Nie naley jednak spodziewa si szybkich wyników takiego ledztwa. Nowe
wadze prawdopodobnie nie bd skonne ujawni wszystkich szczegóów mierci
Kadaﬁego, ze wzgldu na obaw przed odpowiedzialno ci za naruszenia prawa stanowice zbrodnie midzynarodowe. Niezalena Komisja ledcza ds. Libii nie otrzymaa dostpu do dokumentów pozwalajcych na dokadn analiz okoliczno ci mierci
libijskiego przywódcy i – tym samym – nie bya w stanie ustali , czy by to przypadek
bezprawnego zabójstwa, czy te nie75. Sytuacja jest tym bardziej skomplikowana, e
2 maja 2012 r. nowe wadze Libii przyjy uregulowania, które gwarantuj amnesti
wszystkim osobom zaangaowanym w promocj lub ochron walki rewolucyjnej przeciwko Muammarowi Kadaﬁemu76. Regulacje te zostay skrytykowane przez organizacje pozarzdowe, ale równie przez prokuratora Midzynarodowego Trybunau Karnego (MTK), cho naley zaznaczy , e objcie amnesti zbrodni popenionych na
terenie Libii pozostajcych w jurysdykcji MTK, nie zagraa moliwo ci prowadzenia
postpowania przez MTK lub inny midzynarodowy sd posiadajcy w odniesieniu
do zbrodni jurysdykcj77;
z oczywist determinacj, aby unikn oﬁar cywilnych. Jednocze nie eksperci potwierdzili oﬁary w ród
cywilów i atakowanie celów, niemilitarnych, ale nie byli w stanie ustali , czy takie dziaania byy spowodowane pomykami podczas prowadzenia bombardowa, czy te byy intencjonalne.
71
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® brakiem pewno ci odno nie do intencji koalicji odpowiedzialnej za implementacj rezolucji Rady Bezpieczestwa nr 1973 (ekonomiczne i polityczne przesanki
dziaa militarnych);
® doniesieniami o moliwym przekroczeniu mandatu wynikajcego z rezolucji
nr 1973 (dziaania na terytorium Libii realizowane przez uzbrojony personel wojskowy
oraz bombardowania majce na celu bezpo redni pomoc opozycji w odsuniciu od
wadzy Muammara Kadaﬁego).
Wszystkie wymienione wyej zarzuty i wtpliwo ci oraz brak zgody w ród przedstawicieli wspólnoty midzynarodowej odno nie do sposobu implementacji decyzji
Rady Bezpieczestwa pooyy si cieniem na realizacji zasady odpowiedzialno ci
za ochron w przypadku Libii i jeszcze wyra niej podkre liy istnienie kontrowersji
odno nie do uycia siy jako ostatecznego rodka zmuszenia wadz pastwowych do
wypenienia obowizku ochrony wasnej ludno ci przed zbrodniami. Tym samym,
pierwsze szeroko zakrojone dziaania od przyjcia Dokumentu Kocowego Szczytu
ONZ z 2005 r., które mogyby potwierdzi znaczenie R2P i da pewien model zastosowania zasady w praktyce, dla niektórych okazay si potwierdzeniem, e jest ona
niczym innym, jak tylko inn nazw dla skompromitowanej idei humanitarnej interwencji. Wydaje si, e w przypadku Libii zastosowane pokojowe rodki prowadzce
do ochrony ludno ci cywilnej zostay wykorzystane. Czy wyczerpano wszystkie opcje
bez uycia si? Bardzo prawdopodobnie, e nie, jednake gro ba popenienia kolejnych zbrodni przez reim wobec cywilów i walczcych si opozycyjnych, zwaszcza w kontek cie przeszych oskare wobec ONZ i szerszej wspólnoty midzynarodowej o brak odpowiedniej reakcji na krwawe wydarzenia lat 90. XX wieku, bya
przyczyn wywarcia presji na Rad Bezpieczestwa, aby ta umoliwia uycie siy.
Rezolucja nr 1973 wyra nie stwierdzia, e wszelkie dziaania maj zosta przeprowadzone w celu ochrony ludno ci Libii. Wydaje si, e sama zasada w odniesieniu do
Libii zostaa zastosowana wa ciwie, zgodnie z zapisami par. 138 i 139 Dokumentu
Kocowego i wnioskami pyncymi z raportów Sekretarza Generalnego ONZ. Problemem pozostaje sposób implementacji rezolucji nr 1973, który negatywnie odbija si na
stosunku wspólnoty midzynarodowej do zbrodni popenianych w innych konﬂiktach
na wiecie, w tym – obecnie – przede wszystkim w Syrii. Trzykrotne zawetowanie
przez Rosj i Chiny rezolucji Rady Bezpieczestwa grocych reimowi w Damaszku
sankcjami bez uycia siy s cz ciowo dowodem potwierdzajcym takie twierdzenie. Cz ciowo, poniewa nie mona nie zauway , e przypadek Syrii jest róny
od do wiadcze libijskich. Brakuje jednoznacznej zgody organizacji regionalnych
na zastosowanie penego spektrum rodków przewidzianych w ramach R2P i tym
samym, nie mona mówi o moliwo ci zastosowania siy jako ostatecznego sposobu
ochrony ludno ci w tym kraju78. Opór wynika oczywi cie nie tylko z tego wzgldu;
78
Niezwykle ciekawe badania poparcia dla ustpienia Bashara al-Asada oraz dla rozwizania siowego konﬂiktu w Syrii przedstawio w czerwcu 2012 r. Pew Research Center. Przeprowadzone w Egipcie,
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polityczne uwarunkowania, w tym wsparcie przede wszystkim Rosji dla Bashara al-Asada, ma tu znaczenie zasadnicze, ale te zwolennicy podjcia radykalnych dziaa
wobec wadz syryjskich maj wtpliwo ci obawiajc si syryjskich arsenaów broni
masowego raenia, której oﬁar mogaby pa przede wszystkim ludno cywilna, co
stawia pod znakiem zapytania sens takich dziaa. Inaczej te rozkadaj si nastroje
w samej Syrii, gdzie nie ma jedno ci w ród opozycji; narzucenie rozwiza dotyczcych konﬂiktu byoby zatem wbrew woli duej cz ci spoeczestwa. Jednocze nie
wci pojawiaj si pytania odno nie do zasadno ci zaangaowania ONZ w zmian
reimu pastwa, które dopuszcza si popeniania zbrodni. Czy w Libii moliwa byaby
taka implementacja rezolucji nr 1973, by koalicja w aden sposób nie przyczynia si
do zwikszenia szans na obalenie reimu, zakadajc nawet, e nie podja w tym celu
bezpo rednich dziaa (odno nie do czego istniej uzasadnione wtpliwo ci)? Czy taki
przebieg zdarze byby moliwy w Syrii? W jaki sposób wspólnota midzynarodowa
ma przej odpowiedzialno za represjonowan ludno cywiln, nie doprowadzajc
do usunicia reimu, który z odpowiedzialno ci za tych ludzi si nie wywizuje, a jednocze nie odmawia zmiany swojego postpowania? Nawet w przypadku Wybrzea
Ko ci Soniowej i rezolucji nr 1975 Rady Bezpieczestwa, na mocy której oddziay
ONZ przy pomocy wojsk francuskich doprowadziy do odej cia byego prezydenta
Laurenta Gbagbo, pojawiay si oskarenia, e siy pokojowe ONZ nie powinny by
czynnikiem zmiany wadzy w tym kraju oraz e UNOCI nie powinna by cz ci
politycznego impasu czy te zosta wcignita w wojn domow79.

* * *
Wydaje si, e bardzo wiele pyta odno nie do moliwo ci praktycznego zastosowania zasady odpowiedzialno ci za ochron pozostaje obecnie bez odpowiedzi, a jej
przyszo nie jest jasna. Naley mie nadziej, e jedno z najwaniejszych osigni
ONZ, jakim byo wprowadzenie do Dokumentu Kocowego Szczytu z 2005 r. paragrafów odnoszcych si do zasady, nie pozostanie martwym zapisem, a ich realizacji
Jordanii, Libanie, Turcji oraz Tunezji pokazuj zdecydowan przewag zwolenników ustpienia Al-Asada,
cho poparcie rozkada si zgodnie z podziaami religijnymi (w Libanie 67% chrze cijan, 80% sunnitów
i tylko 3% szyitów wypowiedziao si za). Wida natomiast opór badanych spoeczestw wobec militarnego
rozwizania konﬂiktu, zwaszcza przez siy zachodnie (poparcie najwysze w Tunezji i Turcji – odpowiednio – 38% i 24%, a najnisze w Libanie – 8%; uycie siy przeprowadzone przez koalicj pastw arabskich
popiera 61% Tunezyjczyków, 47% Egipcjan, 38% Jordaczyków, 29% Turków oraz 19% Libaczyków).
Zob. Widespread Condemnation for Assad in Neighboring Countries, Pew Research Center, 21.06.2012,
http://www.pewglobal.org/2012/06/21/widespread-condemnation-for-assad-in-neighboring-countries
(17.07.2012).
79
Por. wypowied przedstawiciela Indii podczas debaty w Radzie Bezpieczestwa nad rezolucj
nr 1975. Security Council Demands End to Violence in Cote d’Ivoire, Imposing Sanctions Against Former
President and Urging Him to ‘Step Aside’, in Resolution 1975, Security Council, 30.03.2011, nr dok. ONZ:
SC/10215, http://www.un.org/News/Press/docs/2011/sc10215.doc.htm (22.02.2012).
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nie stan na przeszkodzie polityczne i prawne animozje pomidzy czonkami wspólnoty midzynarodowej.

Responsibility to Protect Principle and Prospects
for its Practical Application. The Case of Libya
Summary
The Responsibility to Protect (R2P or RtoP) principle is today lively discussed in forums of
numerous international organizations; the UN General Assembly devotes a lot of space to it.
According to some researchers, its history proves that a new norm of international law has been
formed. The R2P was established also as an attempt to answer the question about possibilities
of the international community to counteract the mass violations of the human rights, international crimes and its capability to respond to such events. Moreover, the R2P means the change
of understanding of the state sovereignty principle and deriving from it responsibility primarily
of the states for their citizens. The article is an attempt to present the R2P characteristics and its
content. The analysis made refers to the process of creating the principle, as well the possibility
of its practical application. The response of the UN General Assembly to the events in Libya in
2011 happens to be presented as well as a model example of the R2P use. However, the course
of the intervention showed that the UN members are far from reaching a consensus as to the
scheme of operations in similar situations; the disputes about possible actions concerning the
lasting armed conﬂict in Syria may serve as a clear example here.
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POLSKO-WOSKIE RELACJE KULTURALNE
I NAUKOWE W LATACH 1945–1954

Stosunki polsko-woskie po II wojnie wiatowej nie stay si jak dotd tematem pogbionych studiów historycznych. Istniejce opracowania maj charakter do ogólny,
co po cz ci wynika z faktu, e powstay w okresie, w którym dostp do istotnych
materiaów archiwalnych by utrudniony1. W archiwach polskich, szeroko otwartych
dla historyków dziejów najnowszych po 1989 r., jak i we woskich, mona odnale
wiele interesujcych dokumentów, które pozwalaj na odtworzenie podstawowych
rysów tych stosunków, umoliwiaj wskazanie najwaniejszych ich problemów. Dotyczy to nie tylko kontaktów politycznych i gospodarczo-handlowych, ale równie kulturalnych. W przedstawianym szkicu próbujemy odpowiedzie na pytanie, jaki wpyw
na te ostatnie miaa zaostrzajca si sytuacja midzynarodowa, a szczególnie narastanie atmosfery zimnowojennej. O ile cezura pocztkowa tych rozwaa wydaje si
oczywista, bo wynika z nawizania oﬁcjalnych relacji Woch z wadzami warszawskimi, o tyle kocowa jest bardziej umowna. Zostaa ona przyjta z tego powodu,
e do 1954 r. podejmowane gównie ze strony polskiej próby oywienia kontaktów,
nie przynosiy istotnych efektów. Sytuacja ta zacza si w sposób istotny zmienia
od 1955 r., czego dowodem byy wane wizyty i manifestacje kulturalne, ﬁrmowane
przez oﬁcjalne wadze obu pastw.

1. Problemy pierwszych lat powojennych (1945–1949)
Nawizywanie stosunków kulturalnych i naukowych polsko-woskich w okresie tu
powojennym nie byo procesem atwym, co wynikao z wielu przyczyn. Przede wszystkim dla Warszawy i Rzymu nie stanowiy one priorytetu we wzajemnych relacjach.
1
G. Bernatowicz, Stosunki polsko-woskie 1944–1989, Warszawa 1990; S. Rudnik, Stosunki polsko-woskie w latach 1945–1975, Supsk 1978.
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Duo waniejsze byy kontakty ekonomiczne, co wynikao z konieczno ci uregulowania kwestii bdcych skutkiem wojny i powojennych zmian systemu ustrojowego
w Polsce (nacjonalizacja przemysu, konsekwencje gospodarcze traktatu pokojowego
z Wochami), jak równie z nadziei na owocn wymian handlow.
Ponadto rozwój stosunków kulturalnych i naukowych na gruncie woskim by
przedmiotem napi politycznych, które – jak ustali biograf Stanisawa Kota, ówczesnego ambasadora RP we Woszech z ramienia wadz warszawskich – wynikay ze
stacjonowania w Italii II Korpusu Polskich Si Zbrojnych, nieprzyjaznego wobec dziaa rzdu warszawskiego. W jego gestii (lub wadz brytyjskich) pozostaway równie
najwaniejsze polskie instytucje spoeczne i kulturalne we Woszech. Z chwil cofnicia uznania dla emigracyjnego rzdu polskiego w Londynie przez aliantów przeszy
one pod zarzd tzw. Interim Treasury Committee, w imieniu którego kierowaa nimi
ambasada brytyjska we Woszech. Podlegay jej opieka spoeczna i szkolnictwo oraz
Biblioteka Polska (wasno Polskiej Akademii Umiejtno ci). Wedug ambasadora RP
w Rzymie przekazanie biblioteki pod zwierzchnictwo brytyjskie byo wynikiem nacisków Karoliny Lanckoroskiej, wywieranych na kierownika biblioteki Józefa Michaowskiego2.
To wówczas z inicjatywy ksidza Waleriana Meysztowicza, przy udziale takich
osób, jak: wspomniana K. Lanckoroska, Stanisaw Biegaski, Oskar Halecki, Józef
Michaowski i Henryk Paszkiewicz, powsta (w listopadzie 1945 r.) Polski Instytut
Historyczny w Rzymie, który promowa polsk nauk i kultur na Zachodzie3.
Pobyt II Korpusu we Woszech przyczyni si do rozkwitu polskiego ycia kulturalnego i o wiatowego. Powstay polskie teatry, organizowano koncerty, wystawy, drukowano polsk pras; wychodziy takie tytuy, jak m.in.: „Orze Biay” (red. Ryszard
Piestrzyski), „Ochotniczka” (red. Herminia Naglerowa), „Na szlaku Kresowej” (red.
Witold Zahorski)4. Na przeomie 1944/1945 r. udao si reaktywowa Liceum Polskie
im. Mikoaja Kopernika. Wadze woskie przyznay mu wiosn 1945 r. prawa szkoy
pastwowej pod opiek rzdu polskiego5.
2
T.P. Rutkowski, Stanisaw Kot 1885–1975. Biograﬁa polityczna, Warszawa 2000, s. 370–371; Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie (dalej: AMSZ), z. 6, w. 80, t. 1227, Ambasador RP
w Rzymie do Prezesa PAU prof. S. Kutrzeby, Rzym 2 XI 1945 r., k. 1–2; ibidem, Prof. T. Kowalski do MSZ,
Kraków 11 XII 1945.
3
Zob. m.in.: K. Dopieraa, ks. H. Fokciski SI (red.), Polonia woska. Sownik Polaków i instytucji
polskich we Woszech, t. I. Bydgoszcz 2002, s. 93–94; K. Lanckoroska, Polski Instytut Historyczny, „Wiadomo ci” (Londyn) 1977, nr 10; M.B. Topolska, Organizacje naukowe poza Wielk Brytani, w: L. Kliszewicz (red.), Mobilizacja uchod stwa do walki politycznej 1945–1990, Londyn 1995, s. 493–497. Od 1954 r.
Instytut wydawa czasopismo „Antemurale”, po wicone historii i literaturze Polski.
4
K. Paradowska, Polonia woska, w: B. Szydowska-Ceglowa (red.), Polonia w Europie, Pozna 1992,
s. 633.
5
Ibidem, s. 633; K. Strzaka, Midzy przyja ni a wrogoci. Z dziejów stosunków polsko-woskich
(1939–1945), Kraków 2001, s. 437.
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Po zakoczeniu wojny, w lutym 1946 r. 1280 onierzy zostao odkomenderowanych na studia na uniwersytetach i politechnikach woskich w Rzymie, Florencji,
Bolonii, Turynie i Mediolanie. rodki materialne na ten cel pochodziy z budetu
II Korpusu. Wikszo z tych studentów (okoo 900) wyjechao do Wielkiej Brytanii
jesieni 1946 r.6
Kot krytykowa w depeszach do Warszawy postaw rzdu woskiego wobec
II Korpusu (w tym m.in. nadawanie gen. Wadysawowi Andersowi obywatelstwa
honorowego przez kolejne miasta woskie). Informowa o uroczystych obchodach
wita 11 listopada we Woszech z udziaem wojskowych, podczas których oﬁcerowie
Polskich Si Zbrojnych wypowiadali si niezwykle krytycznie o wadzach krajowych.
Z punktu widzenia Ambasady RP procedury przyjmowania onierzy polskich
na woskie uczelnie, bez autoryzowanych wiadectw maturalnych i autentycznych,
wydawanych przez wadze warszawskie dowodów tosamo ci byy nieprzyjaznym
aktem o znaczeniu politycznym, wiadczcym o przychylno ci rzdu woskiego do
II Korpusu. W wyniku uzgodnie rzdu polskiego z rzdem woskim ustalono, e
uznawane bd wiadectwa szkolne wydane w Polsce przed agresj niemieck; wobec
ich braku – uznanie innych miao zalee od swobodnej woli wadz woskich. Postanowiono równie, e wiadectwa szkolne wydane przez gimnazjum polskie w Rzymie bd w kadym wypadku zatwierdzane przez Kota, a wydane po 5 lipca 1945 r.
(dacie uznania Tymczasowego Rzdu Jedno ci Narodowej przez pastwa zachodnie)
bd traktowane jako niewane.
Decyzja Brytyjczyków z marca 1946 r. o likwidacji II Korpusu i ewakuacji onierzy do Wielkiej Brytanii uatwia dziaania wadz warszawskich, majce na celu
przejcie polskich placówek kulturalnych i naukowych dziaajcych we Woszech.
Dziki uporowi Kota, Polska Akademia Umiejtno ci (PAU) przysaa delegata
– prof. Jana Dbrowskiego, co doprowadzio do przejcia wadzy nad Stacj i Bibliotek Polsk przez Akademi od listopada 1946 r.7 Nie oznaczao to jednak ich rozkwitu. Mona wrcz mówi – za Bronisawem Biliskim, dyrektorze Stacji od 1957 r.
– o „dugotrwaej wegetacji”8.
Kot postulowa w czerwcu 1946 r. rozwijanie stowarzysze polsko-woskiej
wspópracy kulturalnej. Wcze niej – jak twierdzi – „nie mona [byo] przystpi do
6
K. Jaworska, Orodki akademickie Drugiego Korpusu na terenie Woch, „Zeszyty Historyczne”
(Pary) 1990, z. 92, s. 74–89; M. Czerwiski, Studenci Polacy we Woszech w r. 1945–1946, „Przegld
Akademicki” 1947, nr 3, s. 13–16; Polscy studenci onierze we Woszech 1945–1947, Caldra House, Sussex
1996, s. 5. O nauce na poziomie licealnym onierzy polskich we Woszech – zob. T. Kramer, Z Italii do
Polski (Wspomnienia onierza), Katowice 1997, s. 24–31; A. Borelli, Egzaminy dojrzaoci i zapach ró, w:
Ognisko Polskie w Turynie. Pi dziesit lat historii, Torino 2002, s. 249–251.
7
P. Hübner, Sia przeciw rozumowi… Losy Polskiej Akademii Umiejtnoci w latach 1939–1989, Kraków 1994, s. 49; T.P. Rutkowski, op. cit., s. 371–375.
8
B. Biliski, Rzymska stacja naukowa PAN i polskie tradycje naukowe w Rzymie, „Nauka Polska”
1963, nr 1, s. 91–112.
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tego rodzaju organizacji, poniewa wszyscy nasi przyjaciele i znajcy Polsk zostali
wcignici przez Korpus w cigu 2 lat jego pobytu do rónego rodzaju wspópracy”.
Informowa o sukcesach zbiórki wydawnictw naukowych dla Warszawy, rozpocztej
przez Accademia dei Lincei, upomina si o rozwijanie lektoratów polskich9. W marcu
1947 r. odwiedzi Turyn, gdzie m.in. spotka si z modymi slawistami w Instytucie
Kultury Polskiej i innymi osobami zasuonymi w dziele utrzymywania kontaktów
z Polsk10.
W tym samym czasie zainteresowanie oﬁcjalnych czynników woskich nawizywaniem zwizków kulturalnych i naukowych z Polsk byo duo mniejsze. Mimo to
mona byo ju wówczas odnotowa pewne wane wydarzenia, wiadczce o rozwoju
wzajemnych kontaktów. W 1945 r. zostay zainicjowane rozmowy, majce na celu
reaktywowanie dziaajcych ju przed wojn: Instytutu Woskiego (Istituto di cultura italiano) i Towarzystwa Dante Alighieri. Obie instytucje zainauguroway swoj
dziaalno w Krakowie w grudniu 1845 r.; na uroczysto ciach obecne byy oﬁcjalne
czynniki woskie (ambasador Woch Eugenio Reale i naczelnik Wydziau Zachodniego
polskiego MSZ Tadeusz Chromecki)11. Ju wkrótce jednak ich aktywno zamara.
Jednym z istotniejszych efektów wspópracy kulturalnej bya wystawa wspóczesnego malarstwa woskiego, otwarta w warszawskim Muzeum Narodowym 10 kwietnia 1946 r. Przedstawiono na niej gównie prace modych artystów. W otwarciu wzili
udzia ze strony polskiej m.in. ministrowie: kultury i sztuki – Wadysaw Kowalski,
informacji i propagandy – Stefan Matuszewski, aprowizacji i handlu – Jerzy Sztachelski, odbudowy – Micha Kaczorowski, wiceminister spraw zagranicznych – Zygmunt
Modzelewski oraz prezydent Warszawy – Stanisaw Towiski. Obecni byli szefowie misji dyplomatycznych w Warszawie. W komitecie honorowym znale li si m.in.
ambasador Woch, minister spraw zagranicznych Wincenty Rzymowski, ambasador
S. Kot, rektor Uniwersytetu Warszawskiego Stanisaw Piekowski oraz profesorowie:
Kazimierz Michaowski i Mieczysaw Brahmer12. Komitet Organizacyjny tworzyli:
dr Antonio del Guercio – dziennikarz i krytyk artystyczny, Renato Guttuso – artysta
malarz, Antonello Trombadori – krytyk, Alceo Valcini – dziennikarz, dr Emillo Villa –
literat i krytyk oraz pracownicy Muzeum Narodowego w Warszawie: dr Julia Hornun9

AMSZ, z. 6, w. 80, t. 1226, S. Kot, Stosunki kulturalne polsko-woskie, Rzym 8 czerwca 1946 r.,

k. 1–6.
10

AMSZ, z. 6, w. 82, t. 1253, S. Kot, Sprawozdanie z podróy do Turynu, k. 21–24.
Niech yje Polska! Niech yje Italia! Manifestacja przyja ni polsko-woskiej w murach Krakowa,
„Dziennik Polski” 1945, nr 302; AMSZ, z. 6, t. 1215, w. 80, Dziekan Wydziau Humanistycznego UJ
prof. J. Dbrowski do MSZ w Warszawie, Kraków, 19 XI 1945 r.
12
M. Brahmer (1899–1984) – wybitny romanista polski, autor licznych publikacji na temat kultury
francuskiej i woskiej. Asystent na Uniwersytecie Jagielloskim (1923–1931), lektor jzyka polskiego na
uniwersytecie w Rzymie (1931–1937), profesor Uniwersytetu Warszawskiego (1937–1939). W czasie wojny
nauczyciel szkoy zawodowej w Dbicy, potem urzdnik Rady Gównej Opiekuczej w Krakowie. Po wojnie, od 1945 r. profesor UW. Od 1969 r. na emeryturze. Zob. Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego (dalej
– AUW), k. 1535, teczka osobowa prof. M. Brahmera.
11
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gowa, dr Kazimierz Malinowski i prof. Micha Walicki. W okresie trwania wystawy,
tj. midzy 10 kwietnia a 5 maja odwiedzio j okoo 60 tys. osób. Towarzyszya
jej konferencja na temat wspóczesnego malarstwa woskiego (29 kwietnia). Wydany
zosta specjalny katalog, w którym znalaza si krótka charakterystyka wspóczesnego malarstwa woskiego pióra wspomnianego ju A. Trombadori. Podkre la w niej
zwizki niektórych twórców, których prace prezentowano, z walk z faszyzmem. Pisa
m.in.: „wiey i ywy kontakt z awangard europejsk, na przekór odosabnianiu, jakie
stworzy chcia faszyzm wpyn oywczo i pobudzajco na uksztatowanie twórczo ci
modych artystów, którzy swymi usiowaniami na odcinku kulturalnym przyczynili si
w duej mierze do obalenia faszyzmu i przygotowania przeobraenia spoeczestwa
woskiego. Wysiki woskiej sztuki wspóczesnej mona powiza z walk, jak podejmuje caa twórczo europejska i wiatowa. Pragnie ona odnale jedynie wa ciw
drog, zagubion w ostatnich dziesitkach lat, porzuca zdecydowanie jaowe intelektualistyczne estetyzowanie i stara si nawiza z powrotem kontakt pomidzy twórczoci artystyczn a podoem, z którego ona wyrasta, widzc w zerwaniu tego zwizku
przyczyn swej zatraty i upadku”13. Jak twierdzi ambasador Reale w raporcie do swojej rzymskiej centrali, nie wszystkim wspóczesne malarstwo woskie podobao si14.
Innym wanym wiadectwem rozwoju kontaktów kulturalnych bya wizyta dwudziestu woskich naukowców, którzy przebywali w Polsce od 25 maja do 10 czerwca
1947 r., w duej cz ci z inicjatywy ambasadora Kota. W delegacji, która odbya
rozmowy we wszystkich duych o rodkach akademickich, jak równie z czynnikami
oﬁcjalnymi w Warszawie (w tym z ministrem o wiaty Stanisawem Skrzeszewskim)
znale li si m.in.: wybitny slawista Giovanni Maver, chemik Giulio Natta – pó niejszy
laureat Nagrody Nobla, jzykoznawca Giacomo Devoto i prawnik Edoardo Volterra.
Nadano jej rang oﬁcjalnej misji rzdowej. Nie udao si odnale informacji na temat
jej roli w rozwoju kontaktów polsko-woskich, ale nie wydaje si, eby dziki niej
dokona si w nich jaki istotny przeom. Z pewno ci wan rol dla ksztatowania
obrazu Polski we Woszech odegraa relacja G. Devoto z tej wizyty, opublikowana
w formie ksikowej przez ﬂorencki dwumiesicznik literacki „Letteratura” pod tytuem „Polonia. Un viaggio di Giacomo Devoto”15.
13

Muzeum Narodowe w Warszawie, Wystawa sztuki woskiej. Katalog, Warszawa kwiecie 1946 r.,
s. 20. Na wystawie prezentowane byy prace nastpujcych artystów: Basaldella Afro, Luigi Bartolini, Renato
Birolli, Umberto Boccioni, Corrado Cagli, Domenico Cantatore, Carlo Carra, Felice Casorati, Bruno Cassinari, Antonio Corpora, Luigi Crisconio, Giorgio di Chirico, Raffaele de Grada, Filippo de Pisis, Amleto de
Santis, Virgilio Guidi, Renato Guttuso, Virgilio Guzzi, Carlo Levi, Mario Mafai, Roberto Melli, Luigi Montanarini, Giorgio Morandi, Ennio Morlotti, Gabriele Mucchi, Aldo Natili, Giovanni Omiccioli, enrico Paolucci,
Fausto Pirandello, Domenico Puriﬁcato, Ottone Rosai, Bepi Santomaso, Aligi Sassu, Toti Scialoja, Scipione
(Gino Bonichi), Gino Severini, Giovanni Stradone, Francesco Trombadori, Giulio Turcato, i Antonio Vangelli.
14
Ministero degli Affari Esteri Roma (dalej – MAE), AP 1946–1950, Pologna, busta nr 3, Ambasciata
d’Italia Varsavia al Ministero degli Affari Esteri, Telespresso n. 1713/651, 17 maggio 1946, k. nlb.
15
A. Zieliski, Giacomo Devoto i jego podró do Polski (1947), w: J. Oko (red.), wspópr. M. Kuran,
M. Kwiek, Wochy a Polska – wzajemne spojrzenia. Ksiga referatów midzynarodowej sesji naukowej
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Spraw coraz bardziej skomplikowan w warunkach dzielcej si Europy okazao
si tworzenie stowarzysze przyja ni midzy oboma krajami.
Z raportu Ambasady Woskiej w Warszawie z 29 maja 1947 r. wynika, e dzie
wcze niej, w Muzeum Narodowym w Warszawie, zebraa si grupa italianistów i przyjació Italii w celu ukonstytuowania Towarzystwa Przyja ni Polsko-Woskiej. Promotorami spotkania byli: prof. M. Brahmer, prof. Stanisaw Lorentz i Jarosaw Iwaszkiewicz. Przybyli na nie przedstawiciele rodowisk uniwersyteckich, studenckich i czynników oﬁcjalnych (Tadeusz Chromecki z ramienia polskiego MSZ oraz ambasador
Woch). Efektem zebrania byo utworzenie komitetu, który zosta upowaniony do zredagowania statutu projektowanego towarzystwa16. Nie udao si odnale informacji
o wyniku prac komitetu w drugiej poowie 1947 r. Wydaje si jednak, e postpoway
one w atmosferze poparcia przez oﬁcjalne czynniki, skoro zebranie inauguracyjne
towarzystwa odbyo si 5 lutego 1948 r. w Sali Odczytowej Muzeum Narodowego,
z udziaem ambasadora Woch Ambrogio Doniniego oraz ministra spraw zagranicznych Adama Rapackiego. To ten ostatni zosta wybrany przewodniczcym organizacji,
a w skad zarzdu weszli: prof. Piotr Biegaski, prof. M. Brahmer, Maria Dbrowska, J. Iwaszkiewicz, prof. Adam Lewak, prof. S. Lorentz, Zygmunt Mycielski, Piotr
Porkowski, Gabriela Pianko, Walery Jastrzbiec, Walery Rudnicki (sekretarz zarzdu),
Witold Wroski i Jerzy Adamski17.
Ju jednak w pa dzierniku 1948 r. Rapacki zrzek si funkcji przewodniczenia
tej organizacji, tumaczc to faktem, e od kilku miesicy „pomimo ustalonego trybu
czno ci” nie mia adnej okazji zetknicia si z jej prac18. Rzeczywiste powody
zdystansowania si polskiego ministra byy inne, o czym wiadczy odrczna adnotacja na kopii jego pisma, skierowanego do wadz nowej organizacji, autorstwa Adama
Mellera-Conrada z Departamentu II MSZ: „ze swojej strony nie widz potrzeby organizowania akcji Towarzystwa. Ale sdz, e decyzje musia [Rapacki] podj wychodzc z zaoenia, e je li jest Towarzystwo to chocia nieaktywne, musi mie Zarzd,
który kiedy mona wykorzysta w razie potrzeby”19. Wydaje si, e wadze warszawskie, w warunkach zimnowojennej konfrontacji nie widziay pola dla aktywno ci
w Uniwersytecie ódzkim 15–17 pa dziernika 1997 r., ód 1998, s. 238–248; B. Biliski, 50-lecie Stacji Naukowej PAN w Rzymie 1927–1977, cz. II, Trzydzieci lat w subie nauki i narodu, „Nauka Polska”
1979, nr 1, s. 45; idem, Tradizione e innovazione nel dialogo scientiﬁco polacco-italiano (1945–1969), Wrocaw–Warszawa–Kraków–Gdask 1971, s. 21–22; AMSZ, z. 6, w. 8, t. 1247, Notatka, Warszawa 2 czerwca
1947 r., k. 42.
16
MAE, AP 1946–1950, Pologna, sygn. 1145, Ambasciata d’Italia Varsavia al Ministero degli Affari
Esteri, Telespresso n. 2287/624, 29 maggio 1947, k. nlb.
17
AMSZ, z. 6, w. 83, t. 1266, Notatka nt. Walnego Zebrania Towarzystwa Przyja ni Polsko-Woskiej,
Warszawa 6 II 1948 r., k. 51; MAE, AP 1946-1950, Pologna, sygn. 1145 busta13, Ministero degli Affari
Esteri, Appunto per la Direzione Generale Affari Politici, Roma 29 febbraio 1948, k. nlb.
18
Ibidem, A. Rapacki do Zarzdu Towarzystwa Przyja ni Polsko-Woskiej, 15 X 1948 r.; ibidem,
Assoziazione Italo-Polacca, Genova, 30 Aprile 1948, k. 53.
19
Ibidem.
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nowo powstaej organizacji. Polskie MSZ z wyra n ostrono ci podchodzio równie
do inicjatyw tworzenia lokalnych towarzystw przyja ni wosko-polskiej (w 1947 r.
w Mediolanie), co by moe byo zwizane ze zbytni aktywno ci na tym polu
coraz gorzej widzianego w Warszawie ambasadora Kota i/lub trudno ciami znalezienia odpowiednio reprezentatywnych postaci do kierowania nimi20.
Zachowane archiwalia wskazuj, e w kocu lat 40. XX wieku dyskutowano
kwestie przeksztace polskich instytucji kulturalnych we Woszech. Nie zosta zrealizowany pojawiajcy si w polskiej dokumentacji dyplomatycznej z 1949 r. projekt zorganizowania Instytutu Polskiego w Rzymie. Radca kulturalny Ambasady RP
w Rzymie Jan Morawiski zoy go do centrali MSZ w sierpniu tego roku. Miayby
si na niego zoy „aktywa ludzkie i rzeczowe Biura Radcy Kulturalnego i Stacji
PAU”. Wyobraano sobie, e wejdzie do niego stacja PAU jako cz autonomiczna
w sensie dorobku materialnego, tradycji naukowych, ale bezwzgldnie podporzdkowana jednolitemu kierownictwu Instytutu Polskiego pod wzgldem swojej dziaalno ci, „to znaczy niestawiajca oporów przeciwko jej uaktywnieniu i kierunkowi
jej uaktywnienia”21. Trudno, w wietle analizowanych dokumentów, odpowiedzie na
pytanie, jaka bya rzeczywista przyczyna wysunicia tego projektu. Niewykluczone, e
by to fragment szerszego projektu podporzdkowania wadzom pastwowym struktur PAU22, w tym ówczesnego kierownika rzymskiej Stacji PAU (od sierpnia 1947
r.) prof. Kazimierza Bulasa, podkre lajcego – jak zanotowano w cytowanym wyej
dokumencie – swoj wyczn zaleno od krajowych wadz Akademii. W 1950 r.
pod naciskiem wadz pastwowych kierownictwo PAU doprowadzio do odwoania
prof. Bulasa z funkcji dyrektora naukowej Stacji PAU w Rzymie. Na jego miejsce
wyznaczony zosta Wacaw Kubacki, który jednak nie móg obj rzdów z powodu
trudno ci z uzyskaniem wizy. W tej sytuacji kierownictwo Stacj PAU przeja na
kilka lat Maria Baranowicz – attaché kulturalny Ambasady RP w Rzymie23. Po utworzeniu Polskiej Akademii Nauk podlegaa ona jej wadzom.
Spraw wymagajc rozwizania ju w okresie tu powojennym by los polskich studentów – b. onierzy II Korpusu, zwaszcza po jego demobilizacji. Jak pisa
w kwietniu 1947 r. do Warszawy ambasador S. Kot, okoo 10 z nich skadao mu
o wiadczenia, „e nie pojad do Anglii i wróc do kraju”. Naraao ich to jednak
na utrat róde utrzymania; pytali wic „czy im si dopomoe skoczy studia”24.
20

AMSZ, z. 6, w. 83, t. 1266, Konsul Generalny w Mediolanie J. Wojnowski do Ambasady RP w Rzymie, 23 lipca 1947 r., k. 14; ibidem, Ambasada RP w Rzymie do J. Wojnowskiego, Rzym 30 lipca 1947 r.,
k. 31;
21
AMSZ, z. 8, w. 7, t. 112, Ambasada RP w Rzymie radca kulturalny Jan Morawiski do MSZ, Departament II Polityczny, Rzym 20 pa dziernika 1949 r., k nlb.
22
Tak twierdzi P. Hübner, op. cit., s. 135.
23
Ibidem, s. 156.
24
Archiwum Akt Nowych (dalej – AAN), Ministerstwo O wiaty (dalej – MO ), 3150, Ambasador Kot
do P. Ministra O wiaty dr. St. Skrzeszewskiego, Rzym, 12 IV 1947 r., k. 94.

198

Dariusz Jarosz, Maria Pasztor

Przynajmniej cz ciowo te postulaty zostay uwzgldnione; w kwietniu 1947 r. podjto decyzj o wyasygnowaniu odpowiednich sum dla dwóch studentów Politechniki
w Turynie: Zygmunta Molskiego i Wiktora Bandurskiego25. Inna grupa studentów –
byych onierzy II Korpusu, korzystaa z jego funduszów, rozdzielanych w formie
stypendiów przez Ambasad RP przy Watykanie26.
W narastajcej atmosferze zimnowojennej zadaniem coraz trudniejszym byo
równie utrzymanie bd reaktywowanie lektoratów jzyka polskiego we Woszech.
Jeszcze w styczniu 1947 r. ambasador Kot monitowa Warszaw o pienidze na ich
utrzymanie we Florencji, Turynie, Neapolu, Wenecji, Padwie, Rzymie, Mediolanie
i Pizie (lektor ﬂorencki)27. Nie udao si tego w peni dokona . Ze sprawozdawczo ci
Komitetu Wspópracy Kulturalnej z Zagranic (KWKzZ) wynika, e w 1951 r. funkcjonoway one w Mediolanie, Wenecji, Pizie i Padwie28, a w 1953 r. – we Florencji,
Pizie, Wenecji i Padwie29.
Sabo kontaktów midzy oboma krajami sprawiaa, e nauka jzyka polskiego
nie cieszya si nadzwyczajn popularno ci. Jak pisa w swoim sprawozdaniu z lipca
1949 r. prof. Luigi Cini, w listopadzie 1948 r. uczszczao na wykady polonistyczne
10 suchaczy w Wenecji i 15 w Padwie. Do egzaminów w sesji letniej przystpio
w Padwie i Wenecji po trzech studentów. Najlepszy z nich, Dario Recagno, otrzyma
stypendium na pobyt letni w Polsce30. Warto równie pamita , e w miar narastania
„zimnej wojny” strona polska zainteresowana bya coraz bardziej w tym, aby lektorami jzyka polskiego byy osoby bliskie ideowo komunistom31.
Polsko-wosk wymian osobow o charakterze kulturalnym utrudniay komplikacje wizowe mnoone przez wadze obu krajów. Nieliczne pobyty delegacji woskich
nie zawsze byy dobrze przygotowane, co zniechcao ich uczestników do dalszych
kontaktów z Polsk32.
25

AAN, MO , 3150, Z. Molski i W. Bandurski do Ambasadora RP w Rzymie, Rzym, 6 marca 1947 r.,
k. 50; ibidem, Ambasador Kot do Ministra O wiaty, Rzym 10 marca 1947 r., k. 48.
26
K. Jaworska, op. cit., s. 87-89.
27
AAN, MO , 868, Ambasador St. Kot do Ministra O wiaty, Rzym 31 stycznia 1947 r., k. 23.
28
AAN, Komitet Wspópracy Kulturalnej z Zagranic (dalej – KWKzZ), 63, Sprawozdanie z wykonania wymiany kulturalnej pomidzy Polsk a Wochami za okres od 1 XI 1950 r. do 30 IV 1951 r., k. nlb.
29
Ibidem, Sprawozdanie z wymiany kulturalnej midzy Polsk i Wochami w 1953 r., k. nlb.; ibidem,
Spis lektoratów jzyka polskiego w krajach kapitalistycznych [1952 lub 1953r.], k. 30.
30
AAN, MO , 868, Prof. Luigi Cini, Sprawozdanie z nauczania jzyka polskiego przy uniwersytecie
w Padwie i Instytucie Uniwersyteckim Ca’Foscari w Wenecji w roku 1948–1949, Wenecja 19 lipca 1949 r.,
k. 22.
31
AMSZ, z. 8, w. 7, t. 107, Ambasador Adam Ostrowski do MSZ, 12 II 1949 r., k. nlb.
32
Tak byo w przypadku wizyty modziey woskiej i byych partyzantów, którzy przybyli w sierpniu 1947 r., aby wzi udzia w odbudowie Warszawy. Zostali zakwaterowani w przeciekajcych namiotach w parku Traugutta i nikt si nimi nie interesowa. Z powodu deszczu Wosi mokli i byli przezibieni,
wyprzedawali wieczne pióra i zegarki, aby uzupeni niedostateczne wyywienie. Zob. AMSZ, z. 6, w. 81,
t. 1247, Niedbalstwo ze strony naszych czynników powoanych do opieki i pilotowania wycieczki modziey
woskiej, k. 42–43.
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Lata 1948–1949 s ostatnimi, kiedy ranga polsko-woskich manifestacji kulturalnych moe by okre lona jako wysoka.
Jeszcze w 1948 r. Ambasadzie RP w Rzymie udao si zorganizowa stosunkowo
okazae uroczysto ci mickiewiczowskie, upamitniajce powstanie Legionu Polskiego
we Woszech i Wiosn Ludów. 6 marca odbya si uroczysta akademia w Mediolanie,
z udziaem wadz woskich, korpusu dyplomatycznego i dziennikarzy. Przemówienie
wygosi Antonio Greppi, burmistrz Mediolanu i jednocze nie prezes Stowarzyszenia
„Amici della Polonia”33. 17 marca 1948 r. podobn uroczysto zorganizowano na
Kapitolu, w obecno ci ambasadora RP Adama Ostrowskiego, premiera rzdu woskiego Alcide de Gasperi oraz wicepremierów: Giuseppe Saragata i Randolfo Pacciardi. Przybyli równie przedstawiciele korpusu dyplomatycznego z ambasadorem
ZSRR Michaiem Kostylewem34.
W 1949 r. zorganizowano wystaw graﬁki polskiej w Mediolanie (10–20 kwietnia), Rzymie (25 kwietnia– 14 maja) i Turynie (20–30 maja)35.
Jako sukces Ambasada RP w Rzymie uznaa uroczysto ci chopinowskie w 1949 r.
(setna rocznica mierci kompozytora), które urzdzono w wielu miastach woskich. Najwikszy koncert galowy odby si 2 maja w Rzymie w Sali Koncertowej Teatro Argentino, z udziaem prezydenta Republiki Woskiej, rzdu z premierem, korpusu dyplomatycznego z ambasadorami ZSRR i Wielkiej Brytanii. Gra Arturo Benedetti Michelangeli. Odby on zreszt tournée po caych Woszech z programem chopinowskim. Teatro
Nuovo w Mediolanie zorganizowa Festiwal Chopinowski zoony z czterech koncertów-recitali: Roberta Cassadesus, Alfreda Cortot, A.B. Michelangeli i Carlo Vidusso36.
Te sukcesy byy jednak ostatnimi, jakie odnotowano w dwustronnych kontaktach
kulturalnych. Ich rozwój zosta zahamowany przez narastanie atmosfery zimnowojennej w stosunkach midzynarodowych.

2. W apogeum stalinizmu (1950–1954)
W latach nastpnych wspópraca bya coraz trudniejsza. Raporty ambasadorów Woch
z Polski wskazyway na coraz wiksze sowietyzowanie ycia kulturalnego i twórczoci artystycznej, podanie ich mechanizmowi coraz ostrzejszej cenzury. Dyplomaci
33

AAN, Komitet Centralny Polskiej Partii Robotniczej (dalej – KC PPR), 295/XX-98, Attaché kulturalny ambasady Roman Brandstaetter do A. Jackowskiego, wicedyrektora Departamentu Prasy i Informacji
MSZ, 15 marca 1958 r., k. 193–194; MAE, AP 1949, Pologna, sygn. 17, Ambasciata d’Italia Varsavia, Telespresso urgente, Varsavia, 5 gennaio 1949, k. nlb.
34
AAN, KC PPR, 295/XX-98, Attaché kulturalny ambasady Roman Brandstaetter do A. Jackowskiego, wicedyrektora Departamentu Prasy i Informacji MSZ, 17 marca 1958 r., k. 197–198.
35
AAN, KC PZPR, 237/XXII/613, Raport polityczny Ambasady RP w Rzymie nr 4/49, 9 czerwca
1949 r., k. 25.
36
Ibidem.
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woscy pisali m.in. o „oczyszczaniu” bibliotek z ksiek uznanych za „politycznie
nieprawomy lne”37.
W tej sytuacji równie wymiana naukowa, kulturalna i artystyczna bya skrupulatnie reglamentowana, i to nie tylko przez Warszaw. Woskie MSZ wymagao szczegóowych informacji o zapraszanych go ciach z Europy Wschodniej (w tym z Polski) od
instytucji zapraszajcych. Dziea artystyczne zza „elaznej kurtyny” byy cenzurowane
(dotyczyo to m.in. ﬁlmów, sztuk teatralnych, literatury, wystaw)38. Sprzeciwiano si
w ten sposób prezentowaniu we Woszech dzie artystycznych majcych jednoznaczn
prokomunistyczn wymow polityczn (jak w przypadku cho by wystawy polskiego
plakatu w Turynie w dniach 15—20 pa dziernika 1950 r.)39.
O zamieraniu tej wymiany wiadczy sprawozdawczo KWKzZ i Ambasady RP
w Rzymie. W okresie midzy listopadem 1950 a kwietniem 1951 r. jako jedyne efekty
wspópracy naukowej wskazywano na:
– wymian czasopism i wydawnictw, która ograniczya si do przekazania 41
wydawnictw specjalnych oddziaowi PAU w Rzymie; w zamian otrzymano pewn
liczb czasopism woskich;
– otrzymanie dwóch monograﬁi z dziedziny slawistyki w celu przekazania ich do
tumaczenia i wydania polskim instytucjom wydawniczym (Arturo Crognia, Intriduzione della ﬁlologia slava i Carlo Verdiani, Il problema dell origine degli slavi). Prace
te oddano do oceny prof. Tadeuszowi Lehr-Spawiskiemu;
– przygotowanie kilku artykuów o Polsce do Wielkiej Encyklopedii Woskiej;
– przesanie na Kongres Ftyzjologów w Neapolu referatów dr Janiny Misiewicz:
Historia bada nad gru lic, Walka z gru lic w Polsce40.
Na podobnym, szcztkowym poziomie pozostawaa w tym samym czasie wspópraca w dziedzinie sztuki. Jako jej efekty wskazywano m.in. na otrzymywanie woskich czasopism ﬁlmowych (przekazywanych „Filmowi Polskiemu”). W „rewanu”
przesano do Wielkiej Encyklopedii Woskiej artyku Jerzego Toeplitza o „Filmie Polskim”. W atmosferze zimnowojennej trudno byo doprowadzi do szerszej wspópracy
w zakresie kinematograﬁi. Obostrzenia cenzuralne utrudniay nie tylko rozpowszechnianie ﬁlmów woskich w Polsce, ale równie polskich we Woszech41.
37

MAE, AP 1946–1950, Pologna, sygn. 1145, Ambasciata d’Italia Varsavia al Ministero degli Affari
Esteri, Telespresso n. 4647/1915, 30 dicembre 1950, k. nlb.
38
Zob. m.in.: AMSZ, z. 8, w. 22, t. 290, Sprawozdanie polityczne nr 2 Ambasady RP w Rzymie za
okres od 20 I do 28 II 1951 r., k. 96–107; AMSZ, z. 8, w. 39, t. 505, Raport nr 12 Ambasady PRL w Rzymie
za grudzie 1952 r., k. 78–82.
39
MAE, AP 1946–1950, Pologna, sygn. 1145, Ambasciata d’Italia Varsavia al Ministero degli Affari
Esteri, Telespresso n. 30/2, 6 gennaio 1951, k. nlb.
40
AAN, KWKzZ, 63, Sprawozdanie z wykonania wymiany kulturalnej pomidzy Polsk a Wochami
za okres od 1 XI 1950 r. do 30 IV 1951 r., k. 19–26.
41
Zob. m.in.: AMSZ, z. 8, t. 290, w. 22, Ambasada RP w Rzymie do MSZ, Rzym 14 XII 1951 r., k. 491.
O zakazie wy wietlania we Woszech „Ostatniego etapu” w reyserii Wandy Jakubowskiej – zob. AMSZ,
z. 8, w, 22, t. 290, Sprawozdania polityczne Ambasady za okres od 1 IV do 30 IV 1951 r., k. 191.
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Na polu teatralnym jako najwaniejsze dziaania wymieniano „starania pomocnicze [?]” w celu umoliwienia wystawienia Niemców Leona Kruczkowskiego we Woszech (co nastpio 5 kwietnia 1951 r.), tumaczenie socrealistycznej sztuki Janusza
Warmiskiego Zwycistwo, wysanie egzemplarzy Moralnoci pani Dulskiej Gabrieli
Zapolskiej i Tysica walecznych Jana Rojewskiego. Jako osignicie uznano miesiczny pobyt w Polsce teatrologa prof. Alfredo Zennaro, który mia sta si „propagandyst przyja ni polsko-woskiej”.
Wymiana muzyczna ograniczya si do pobytu w Polsce pianisty Gherardo Macarini Carmignani oraz dyrygenta Carlo Zecci. Przygotowano objazd koncertowy dla
dyrygenta Willy Ferraro. Nie doszed do skutku wyjazd do Woch Witolda Rowickiego
i Wadysawa Szpilmana.
Komitet Wspópracy Kulturalnej z Zagranic organizowa wówczas wyjazd trzech
artystów plastyków z Polski do Woch, który nie doszed do skutku z powodu braku wiz.
Opracowano i przesano do Woch do wykorzystania spis utworów polskich
z zakresu literatury polskiej, zarówno wspóczesnej jak i klasycznej, które byy zalecane do przetumaczenia42.
Bibliograﬁa dzie polskich wydanych w tumaczeniu woskim w okresie 1945–
–1950, przygotowana przez KWKzZ obejmowaa 50 pozycji o bardzo rónorodnej
tematyce i charakterze43. W 1952 r. trway prace nad tumaczeniem na jzyk woski Quo
vadis Henryka Sienkiewicza (przez Mari Czubek-Grassi, lektork jzyka polskiego
na uniwersytecie w Mediolanie) i Pokolenia Bohdana Czeszki (przez prof. L. Cini)44,
w 1953 r. – nad III tomem Lalki Bolesawa Prusa i Krystkiem Janiny Broniewskiej45.
Nie wydaje si, aby do 1954 r. wymiana naukowa i kulturalna ulega jako ciowym zmianom. wiadczy o tym zachowana sprawozdawczo z tego okresu.
Rzadko spotykamy w niej informacje o wyjazdach uczonych w celach naukowych. Udao si odnale wzmianki o udziale prof. Bolesawa Olszewicza z Wrocawia w midzynarodowym kongresie po wiconym studiom o Kolumbie (Genua,
w marcu 1951 r.), o przyje dzie delegacji polskiej na Midzynarodowy Kongres
Medyczny w Rzymie (pa dziernik 1951 r.), matematyków (prof. Wacaw Sierpiski
i prof. Kazimierz Kuratowski) na Midzynarodowy Kongres Matematyczny w Taorminie (pa dziernik 1951 r.)46.
42
AAN, KWKzZ, 63, Sprawozdanie z wykonania wymiany kulturalnej pomidzy Polsk a Wochami
za okres od 1 XI 1950 r. do 30 IV 1951 r., k. 19–26; AMSZ, z. 8, w. 22, t. 290, Sprawozdanie polityczne
Ambasady za okres 1 III–31 III 1951 r. W. Tykociskiego, k. 150–157; ibidem, Sprawozdanie polityczne
Ambasady za okres od 1 IV do 30 IV 1951 r., k. 191.
43
AAN, KWKzZ, 76, Bibliograﬁa dzie polskich wydanych w tumaczeniu woskim w okresie 1945–
–1950 wcznie, k. 224–227.
44
AMSZ, z. 8, w. 39, t. 505, Raport nr 12 Ambasady PRL w Rzymie za grudzie 1952 r., k. 81–82.
45
AMSZ, z. 8, w. 39, t. 505, Sprawozdanie z dziaalno ci Attachatu Kulturalnego w okresie od 15 VI
do 28 VII 1953 r., k. 380–381.
46
AMSZ, z. 8, w. 22, t. 290, Sprawozdanie polityczne Ambasady RP za okres 1 III–31 III 1951 r.,
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W dziedzinie plastyki najwaniejszymi osigniciami byy: wystawa prac Tadeusza Kulisiewicza, zorganizowana w 1952 r. w Ambasadzie RP w Rzymie i Picolo
Teatro w Mediolanie47 oraz ekspozycja w Warszawie i Krakowie prac „Postpowych malarzy woskich” (wiosna 1953 r.). Polska wzia udzia w Biennale w Wenecji w 1952 r., ale bez wikszego sukcesu48. W 1954 r. nagrod UNESCO w dziedzinie graﬁki otrzyma na tej imprezie wspomniany T. Kulisiewicz49. We Woszech
organizowano równie wystawy o charakterze wyra nie propagandowym i politycznym, które powodoway interwencj policji (tak byo w przypadku ekspozycji polskich karykatur politycznych we Florencji w grudniu 1951 r., zawierajcej dziea
o wymowie antyamerykaskiej50). Inne, o charakterze objazdowym, byy po wicone polskiej ksice naukowej i dziecicej, planowi sze cioletniemu, odbudowie
Warszawy itp.51
W 1953 r. przyjto równie na dwutygodniowy pobyt w Polsce dwuosobow
delegacj malarzy woskich (w okresie ekspozycji ich wystawy). Wiosn tego roku
w salach wystawowych Zwizku Polskich Artystów Plastyków (ZPAP) w Warszawie
(Foksal 2/4) prezentowana bya wystawa graﬁków woskich52, którzy podejmowali
temat ndzy robotniczej. Tak sam tematyk miaa wystawa prac R. Guttuso, w Lublinie i Katowicach (wówczas Stalinogrodzie) w drugim kwartale 1954 r., o czym wiadcz tytuy wystawianych obrazów („Rodzina bezrobotnego”, „mier bohatera”, „Grecja 1952”, „Zdobywanie ziemi na Sycylii”; „ony górników z kopalni siarki”)53. Guttuso, jako jeden z niewielu artystów woskich przyjecha do Polski w styczniu 1954 r.54

k. 150; AMSZ, z. 8, w. 22, t. 290, Sprawozdanie polityczne Ambasady RP za okres 7 X–2 XI 1951 r., k. 459;
AMSZ, z. 8, w. 39, t. 505, Raport nr 7 Ambasady PRL za okres 29 VII–22 IX 1953 r., k. 422.
47
AAN, KWKzZ, 271a, Wycinki prasowe na temat wystawy Kulisiewicza, stycze 1952 r., k. nlb.
48
AAN, KWKzZ, 63, Wystawy wysane i udzia w wystawach midzynarodowych w 1952 r., k. 28;
„Dokumentacja Prasowa” 1954, s. 567.
49
AMSZ, z. 8, w. 44, t. 570, 10 VII 1954 r., Notatka z pobytu we Woszech delegacji polskiej na
XVII Biennale w Wenecji, k. 15–21.
50
AMSZ, z. 8, w. 32, t. 412, Raport polityczny Ambasady RP w Rzymie za okres 8 XII 1951–
–6 I 1952 r., k. 37–38.
51
Ibidem, Raport polityczny Ambasady RP w Rzymie za okres 8 III–7 IV 1952 r., k. 143.
52
AAN, KWKzZ, 270, Wystawa graﬁków woskich marzec–kwiecie 1953 r., CBWA, Sale wystawowe ZPAP, Warszawa, Foksal 2/4, k. nlb. Autorzy prezentowanych prac: Claudio Astrologo, Ugo Attardi,
Aldo Borgonzoni, Corrado Cagli, Giovanni Capelli, Vittorio Cavichioni, Giansisto Gasparini, Renzo Grazzini, Renato Guttuzo, Carlo Levi, Mario Mafai, Giuseppe Mazzullo, Saro Mirabella, Giuseppe Motti,
Gabrielle Mucchi, Marcello Muccini, Giovanni Omiccioli, Pippo Pozzi, Domenico Puriﬁcato, Anna Salvattore, Aligi Sassu, Armando de Stefano, Ampelio Tettamanti, Ernesto Treccani, Giulio Turcato, Tono Zancanaro, Giuseppe Zigaina.
53
AAN, KWKzZ, 271, Sprawozdanie z organizacji wystawy prac Renato Guttuso, Lublin 11 VI
1954 r., k. 2; AAN, KWKzZ, 63, Sprawozdanie z realizacji wymiany materiaowej i wystawienniczej z krajami kapitalistycznymi w okresie od 1 I do 1 VI 1954 r., k. 39.
54
AAN, KWKzZ, 63, Sprawozdanie z realizacji planu wymiany osobowej z krajami kapitalistycznymi
w okresie od 1 I do 1 VI 1954 r., k. 36.

Polsko-włoskie relacje kulturalne i naukowe w latach 1945–1954

203

KWKzZ przygotowa i wysa do Woch pod koniec 1953 r. wystawy dziecicej
ksiki, rysunków i zabawek oraz wycinanki ludowej55.
W 1953 r. nie udao si doprowadzi do skutku projektowanego tournée Haliny
Czerny-Stefaskiej i wystpów w La Scali. Dziki staraniom dr Masserano Taricco
radio woskie wczyo wówczas do swojego programu wiele audycji na temat kultury
polskiej (odczyt Taricco o historii polskiego teatru, recytacje sztuki Damy i huzary
Aleksandra Fredy, pie ni polskie XIX wieku, muzyka Chopina, audycje po wicone
twórczo ci Stanisawa Wyspiaskiego, Michaa Bauckiego i Gabrieli Zapolskiej).
W tyme roku zorganizowano we Woszech Dni Przyja ni Polsko-Woskiej.
W ich ramach w Rzymie odby si wieczór po wicony twórczo ci Adama Mickiewicza. Wstp wygosi prof. L. Cini, utwory poety recytowali modzi aktorzy dramatyczni. W Rzymie zorganizowano równie odczyt o twórczo ci Wita Stwosza, poczony z wy wietlaniem ﬁlmu na jego temat. W pa dzierniku tego roku odczyt o organizacji szkolnictwa w Polsce wygosi rektor UW, prof. Stanisaw Turski. Wystawy
o charakterze propagandowym, dotyczce wspóczesnej Polski, zorganizowano m.in.
w Mediolanie (w zwizku ze witem Festa del Centro sociale cooperativo), Foggi,
gminach prowincji Bergamo, w Palermo, Bari (przy okazji lokalnego wita organu
prasowego komunistów „Unita”) i Neapolu. Specjalne informacje na temat polskiego
teatru zostay przesane do wydawnictwa Enciclopedia dello Spettacolo. Nadal kontynuowano zaopatrywanie w literatur polsk lektoratów jzyka polskiego we Florencji,
Pizie, Padwie i Wenecji.
Najpowaniejsz akcj tej wymiany kulturalnej byy uroczysto ci kopernikowskie
w Warszawie we wrze niu 1953 r., w których wzia udzia siedmioosobowa delegacja
woska (prof. Ambrogio Donini, byy ambasador Woch w Warszawie, z on Olg
Donini, prof. A. Signorelli, prof. Antonio Banﬁ, prof. Felice Giocelli, prof. Francesco
Albergamo, prof. Guido Horn d’Arturo)56. Imprezy rocznicowe odbyy si równie
w Bolonii i Ferrarze, z udziaem m.in. prof. Kazimierza Wyki i Stanisawa Turskiego57.
Manifestacjom kulturalnym rzadko nadawano wysok rang przez udzia wanych urzdników i oﬁcjalnych przedstawicieli obu pastw. Regu byo, e odbyway
si one pod auspicjami zdominowanego przez komunistów Towarzystwa Przyja ni
55

Ibidem, Sprawozdanie z wymiany kulturalnej midzy Polsk i Wochami w 1953 r., k. 23.
AAN, KWKzZ, 83, Szablowska Irena, prac. KWKZZ, Sprawozdanie z pobytu w Polsce delegacji
woskiej na Sesj Kopernikowsk 12 IX–19 IX 1953 r., k. nlb. Cz tych przedstawicieli byo czonkami
partii komunistycznej. O obawach towarzyszcych niektórym delegatom wiadczy odnotowanie przez oddelegowan do opieki nad nimi z ramienia KWKzZ Iren Szablowsk wypowiedzi prof. Guido Horn d’Arturo
– astronoma. O wiadczy, e pozostawi w domu testament na wypadek aresztowania za go ne wypowiadanie swych przekona. Polemizowa na tematy midzynarodowe: „Podziwiajc tow. Stalina o wiadczy, e
obecni jego nastpcy doprowadz do przewrotu”. Mia ponadto dawa wyraz przekonaniu, e cay przemys
ZSRR nastawiony jest na produkcj zbrojeniow.
57
AAN, KWKzZ, 63, Sprawozdanie z wymiany kulturalnej midzy Polsk i Wochami w 1953 r.,
k. 24; AMSZ, z. 8, w. 39, t. 505, Sprawozdanie polityczne nr 8 Ambasady PRL w Rzymie za okres od 23 IX
do 30 X 1953 r., k. 463.
56
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Wosko-Polskiej, które zainaugurowao swoj dziaalno w 1952 r. Jego przedstawiciele przebywali w Polsce w 1952, 1953 i 1954 r. Program tych pobytów by tak uoony, aby zapozna ich z osigniciami wspóczesnej Polski i sprawi , e stan si jej
propagatorami na gruncie woskim58. Zadanie to nie zawsze – jak naley sdzi z polskich sprawozda – w peni udawao si osign , mimo e w skad woskich delegacji w duej cz ci wchodzili czonkowie Woskiej Partii Komunistycznej (WPK).
Na przeomie pa dziernika i listopada 1953 r. w skad o mioosobowej grupy z Woch
wchodzio sze ciu komunistów. Cz z nich miaa wyrónia si „sabym zainteresowaniem nasz problematyk, nocnymi eskapadami, niepowanym zachowaniem, lekcewacym stosunkiem do pozostaych delegatów”59. W celu zwikszenia siy oddziaywania towarzystwa od 1953 r. rozpoczto publikacj jego organu „Conoscersi”.
Problemem, który utrudnia skupienie wikszej i bardziej rónorodnej ideowo
grupy sympatyków wokó imprez organizowanych we Woszech przez towarzystwo
bya ich polityzacja. Jako typowy przykad mona wskaza cho by na koncert muzyki
Chopina w konserwatorium w Turynie w kwietniu 1953 r. w wykonaniu prof. Lodovico Lessona. W jego trakcie „rozdano publiczno ci, w ród której licznie by reprezentowany element robotniczy, okoo 1000 egzemplarzy broszur «Konstytucji Polskiej» i kilkadziesit numerów «Polonii di Oggi»” – organu prasowego wydawanego
przez Ambasad PRL w Rzymie60. W czerwcu 1952 r. z inicjatywy towarzystwa odby
si w jego rzymskim lokalu wieczór literacki, po wicony powie ci Juliana Stryjkowskiego Bieg do Fragala, przedstawiajcej walk chopów kalabryjskich o ziemi.
Ksik omówi slawista Luigi Salvini61.
Czsto jednak Towarzystwo Przyja ni Wosko-Polskiej sponsorowao imprezy
o jeszcze bardziej jednoznacznie propagandowym charakterze. Na przykad w kocu
1953 r. znaczna cz odczytów pod jego auspicjami dotyczya stosunków pastwowo-ko cielnych w PRL. Wiza to naley z pewno ci z zaostrzeniem antyko cielnego
kursu wadz komunistycznych, który doprowadzi do aresztowania prymasa Stefana
Wyszyskiego. Nieprzypadkowo wic 19 listopada w Mediolanie w Sali „Przyjació
Wgier” odbya si konferencja prof. Alighieri Tondi na temat „wolno ci religijnej
w Polsce w wietle ostatnich wydarze”. Na zakoczenie dyrektor szpitala mediolaskiego, prof. Ruggeri, który niewiele wcze niej wróci z Polski, mówi o swobodach
religijnych w Polsce. 22 listopada w Cerignoli, w Teatrze De Gemmis odby si wykad
prof. Franco Patrignani, kierownika szpitala w Ankonie, czonka WPK, na temat
58
AAN, KWKzZ, 79, Sprawozdanie z pobytu w Polsce Midzynarodowej Delegacji Towarzystw
Przyja ni w okresie od 17 VII do 6 VIII 1954 r., k. 88–89; AAN, KWKzZ, 63, Sprawozdanie z wymiany
kulturalnej midzy Polsk i Wochami w 1953 r.; AAN, KWKzZ, 84, Delegacje z krajów zachodnich i NRD
w 1952 r., k. 91–92; AAN, KWKzZ, 85, Brus, Notatka o pobycie delegatów woskich w Polsce w dniach
3–18 sierpnia 1952 r., k. 402; AMSZ, ZD, w. 36, t. 437, Szyfrogram z Rzymu nr 12010, 20 X 1953 r., k. 62.
59
AAN, KWKzZ, 225, Sprawozdanie Ireny Szablowskiej z pobytu w Polsce delegacji Towarzystwa
Wochy–Polska 31 X –16 XI 1953 r., k. nlb.
60
AAN, KWKzZ, 224, MSZ do Komitetu WKzZ, Warszawa 3 IX 1953 r., Notatka, k. 6.
61
Dokumentacja Prasowa, 1–31 lipca 1952 r., nr 5–8, s. 67.
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Polski wspóczesnej (wchodzi w skad delegacji towarzystwa, która odwiedzia PRL
w 1952 r.), ze szczególnym uwzgldnieniem stosunków midzy pastwem a Ko cioem. Obecnych na wykadzie byo kilkaset osób, a imprezie towarzyszya kontrakcja
ze strony „komitetów obywatelskich” w postaci ulotek i manifestacji. 21 listopada
w Bari prof. Tommasso Fiore wygosi referat na temat „Wraenia z podróy: Polska kroczy ku socjalizmowi”, mówic jednocze nie o pooeniu religii w Polsce dla
okoo 300 osób62. Jak pisano w szyfrogramie polskiej ambasady w Rzymie uczestnicy
wycieczki z 1953 r. wygaszajcy odczyty „otrzymali od Towarzystwa nastawienie
akcentowania sprawy swobód religijnych w Polsce”63.
Taki kierunek polityczny dziaalno ci towarzystwa spotyka si z czynnym przeciwdziaaniem wadz woskich. W Turynie w lokalu Carignano 19 grudnia 1953 r. mia
si odby odczyt prof. T. Fiore na temat swobód religijnych i wsi polskiej, ale policja
zabronia tej manifestacji (wykad zosta wygoszony w innym lokalu). 16 grudnia
w Rzymie Fiore odby konferencj z udziaem okoo 100 osób na temat swoich wrae z podróy do Polski. W odpowiedzi watykaski „L’Osservatore Romano” opublikowa obszerny artyku przeciwko tezom przedstawionym przez mówc64. Polemiki
prasowe wywoao równie przemówienie senatora Emilio Lussu, wygoszone w Rzymie 22 stycznia 1954 r. w paacu Brancaccio na uroczysto ci uczczenia IX rocznicy
wyzwolenia Warszawy65.
Przy udziale Towarzystwa Przyja ni Wosko-Polskiej, na 29 kwietnia 1953 r.
przygotowano w Rzymie odczyt krytyka Virgillo Tosi na temat rozwoju polskiej kinematograﬁi, po którym miay by wy wietlone dwa polskie ﬁlmy: „Trasa W–Z” i krótkometraówka „List górnika”. Oba posiaday wiz cenzury. 29 kwietnia rano kwestura
wezwaa sekretarza towarzystwa i zakazaa wy wietlenia ﬁlmów, motywujc to faktem, e lokal, w którym miaa si odby projekcja nie by kinem. „Publiczno ywo
manifestowaa swe niezadowolenie”66.
Eskalacja konﬂiktów zwizanych z akcj odczytow towarzystwa nastpia
w 1954 r. Oto wspomniany ju prof. A. Tondi w kwietniu i maju 1954 r. kontynuowa swoje odczyty na temat stosunków midzy Ko cioem i pastwem w Polsce. Jak
zapisano w sprawozdaniu towarzystwa w niektórych maych miejscowo ciach go niki
byy wystawione na zewntrz i zbieray si tam tumy publiczno ci. W Mediolanie
jego wystpienia miao sucha okoo 3 tys. osób, a w Casalmaggiore (prowincja
Cremona) – okoo 4 tys. Na odczytach czsto obecni byli ksia i przedstawiciele
62

AAN, KWKzZ, 226, Sprawozdanie z dziaalno ci Towarzystwa Wochy–Polska za miesic listopad
1953 r., k. 45–47.
63
AMSZ, ZD, w. 36, t. 437, Szyfrogram nr 14108 z Rzymu, 3 grudnia 1953 r., k. 108.
64
AAN, KWKzZ, 226, Sprawozdanie z dziaalno ci Towarzystwa Wochy–Polska za miesic grudzie
1953 r., k. 54.
65
Ibidem, Sprawozdanie z dziaalno ci Towarzystwa Przyja ni Wosko-Polskiej za miesic stycze
1954 r.
66
AAN, KWKzZ, 224, MSZ do Komitetu WKzZ, Warszawa 3 wrze nia 1953 r., k. 6.
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organizacji katolickich, którzy próbowali zakóci porzdek (w Paullo karabinierzy
wyprowadzili z sali proboszcza, który „zachowywa si prowokacyjnie”)67.
W sposób najbardziej zdecydowany policja woska interweniowaa przy okazji
jego odczytów (na ten sam temat), zaplanowanych na 14–16 grudnia 1954 r. w prowincji boloskiej. Jeden z nich, na który otrzyma zezwolenie policji w Bolonii, zosta
w ostatniej chwili odwoany. Tondi postanowi wic wystpi w niedalekim Savigno,
gdzie zebrao si kilkaset osób. Natychmiast po wygoszeniu prelekcji zosta zatrzymany przez policj i odesany do Rzymu z zakazem powrotu do Bolonii68.
Konﬂikty wybuchay nie tylko w zwizku z odczytami prelegentów wystpujcych pod auspicjami Towarzystwa Przyja ni Wosko-Polskiej. Przedmiotem sporu bya
równie organizowana co roku przez wadze polskie akcja przyjmowania dzieci polonijnych na kolonie letnie w kraju. W 1953 r. woskie ministerstwo spraw wewntrznych odmówio zgody na wyjazd 34 dzieci na wakacje zarówno do Polski, jak i NRD69.
14 kwietnia 1953 r. Ambasada PRL w Rzymie przesaa woskiemu MSZ not
protestujc przeciwko imprezie zorganizowanej przez Zwizek Polskich Inwalidów
Wojennych we Woszech, zatytuowanej „Miesic braterstwa polsko-woskiego”.
W skad komitetu honorowego weszy „osobisto ci oﬁcjalne”, a towarzyszce obchodom wydawnictwo miao zawiera „obelywe i oszczercze zwroty w stosunku do
Polski i jej rzdu”70.
Polem walki o charakterze politycznym byy równie wystawy. W dniach 17–22
maja 1953 r. Towarzystwo Przyja ni Wosko-Polskiej, wspólnie z towarzystwami
wspópracy kulturalnej innych pastw bloku wschodniego (Wgier, Rumunii, Czechosowacji, Albanii) zorganizowao na Piazza dei Cinquecento, naprzeciw rzymskiego Dworca Termini, wspóln ekspozycj (pozwolenie na ni zostao wycofane,
a wystawa zdjta na rozkaz kwestury po kilku dniach71), zoon z 30 plansz, bdc
odpowiedzi na „bezwstydn wystaw „Al dilà” tame prezentowan. Ta ostatnia
zostaa otwarta (przy udziale czonków rzdu woskiego) przez o rodki emigracyjne
w Rzymie 6 maja 1953 r.72 W szyfrogramie Ambasady PRL w Rzymie opisywano j
67

Ibidem, Sprawozdanie z dziaalno ci Towarzystwa Przyja ni za miesice kwiecie i maj 1954 r.,

68

Ibidem, [Sprawozdanie z dziaalno ci Towarzystwa Przyja ni Wochy–Polska w I kwartale 1955 r.],

k. 90.
k. 150.
69

„Dokumentacja Prasowa” 1953, s. 657.
Ibidem, s. 415.
71
AAN, KWKzZ, 224, MSZ do Komitetu WKzZ, Warszawa 3 wrze nia 1953 r., k. 6; zob. równie:
MAE, AP 1950–1957, Pologna, Ministero degli Affari Esteri all’Ambasciata d’Italia Varsavia, 9 luglio 1953,
sygn. 1209, k. nlb. Z powyej wzmiankowanego dokumentu woskiego wynika, e oprócz tre ci, wystawa ta
bya niewygodna ze wzgldów politycznych (w okresie przedwyborczym we Woszech bya traktowana jako
propaganda prokomunistyczna). Zob. równie: Organizatorzy oszczerczej wystawy w Rzymie przyznaj si
do faszerstwa, „ycie Warszawy” 1953, nr 117.
72
Historia dyplomacji polskiej, t. VI, 1944/45–1989, pod red. W. Materskiego i W. Michowicza, Warszawa 2010, s. 31.
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w sposób nastpujcy: „zorganizowana jest ogromnym kosztem, ma dziaa przede
wszystkim na wyobra ni widza i przedstawi nasze kraje, m.in. Polsk jako jedno
wielkie wizienie i teren eksploatacji ze strony Zwizku Radzieckiego. Su temu
odpowiednie dekoracje i reyserie: póciemno , druty kolczaste, drzwi z acuchów,
spreparowane fotograﬁe, mapy z oznaczonymi «obozami koncentracyjnymi», spisy
«zamordowanych», zdjcia ledzcych oczu itp. Z go ników przytumionym gosem
powtarzane s nieustannie sowa: «jeste ledzony», «90 milionów niewolników»,
«to samo moe nastpi we Woszech». Na ruchomym pasie przesuwaj si rónego
rodzaju artykuy codziennego uytku, których cena przeliczona jest na liry, by wykaza wysoko kosztów utrzymania. Dwa aparaty ﬁlmowe równocze nie wy wietlaj
oszczercze, odpowiednio zmontowane krótkometraówki. Na jednej z nich wida
Bolesawa Bieruta w towarzystwie dzieci w czasie wizyty u Wilhelma Piecka. Komentarz mówi o «szkole-wizieniu» i «popularyzowaniu przywódców komunistycznych».
Przy 18 aparatach telefonicznych mona usysze zeznanie «uciekinierów politycznych» o prze ladowaniach «za elazn kurtyn». […] Przy wyj ciu widniej napisy:
«wystawa ta po wicona jest narodom poddanym opresji» i skierowana jest przeciwko
prze ladowcom: «twoim gosem wyborczym moesz si uratowa »”73.
W zwizku z t ekspozycj minister S. Wierbowski wezwa 11 maja 1953 r. do
polskiego MSZ ambasadora Woch Giovanni Baptist Guarnaschelli i zaprotestowa
„kategorycznie przeciwko wystawie” oraz zada jej zamknicia74. Odpowiednia nota
zostaa wysana do woskiego MSZ75. Wystawa bya – zdaniem ambasadora Woch
– pretekstem do kampanii antywoskiej w prasie polskiej76, co wydaje si znajdowa
potwierdzenie77.
Wskazane konﬂikty zdaj si wiadczy , e jeszcze w latach 1953–1954, mimo
pierwszych oznak odwily w stosunkach midzynarodowych midzy Wschodem
i Zachodem, relacje kulturalne polsko-woskie pozostaway pod wpywem atmosfery
73

AMSZ, ZD w. 36, t. 437, Szyfrogram nr 4963 z Rzymu nadany 10 maja 1953 r., k. 452.
Ibidem, Szyfrogram nr 384/SG. Byskawica, 11 maja 1953 r., k. 16.
75
Ibidem, Szyfrogram 4704 do Rzymu, 11 maja 1853 r., k. 17.
76
MAE, AP 1950–1957, Pologna, sygn. 1209, Ambasciata d’Italia Varsavia al Ministero degli Affari
Esteri, Telespresso n. 1781/573, 20 maggio 1953, k. nlb.
77
O wystawie pisao m.in. „ycie Warszawy” (PAL, „Haniebna kompromitacja” 1953, nr 116), zarzucajc organizatorom kamstwo i nazywajc ekspozycj „syntetycznym przegldem wszelkich oszczerstw
przeciw krajom demokratycznym”. W komentarzu pt. Organizatorzy oszczerczej wystawy w Rzymie przyznaj si do faszerstwa „ycie Warszawy” (1953, nr 117) informowano o prote cie kilku osób (Wochów)
umieszczonych na zdjciach prezentowanych na ekspozycji jako oﬁary prze ladowa komunistycznych,
skierowanym do organu prasowego WPK „Unita”. Podobna jest wymowa artykuu Jadwigi Pasenkiewicz
w 22 numerze „Nowej Kultury” („Miliarderki i Giorgio Tupini”). Karykatura komentujca wystaw, autorstwa Jerzego Zaruby, ukazaa si równie na stronie tytuowej „Szpilek” (nr 20). W tym samym numerze
tygodnika ukaza si ponadto komentarz na ten temat autorstwa Jana Szelga oraz okoliczno ciowa fraszka
Tadeusza Polanowskiego („Kto zwiedzi wystaw, tak ujmie to wszystko: Rzd woski tu wystawia… si na
po miewisko”).
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zimnowojennej. Stopniowo jednak, przede wszystkim w Warszawie i w mniejszym
stopniu w Rzymie, zaczto dostrzega potrzeb zmian. Ich symptomem byy przede
wszystkim coraz liczniejsze wizyty rónorodnych delegacji polskich we Woszech.
W 1954 r. przebyway tam m.in. druyny sportowe (pywacy, gimnastycy), delegacje
na liczne kongresy (paraliu dziecicego, historii medycyny, geodezji, eglugi, poligrafów, sztuk plastycznych). W tyme roku do Polski przyjechali m.in. woscy architekci i sportowcy78. Jednak na wiksze otwarcie, wsparte oﬁcjalnymi deklaracjami
i czynami ze strony wadz pastwowych obu pastw trzeba byo poczeka do 1955 r.

Polish-Italian Cultural and Scientiﬁc Relations in 19451954
Summary
The article is an attempt to present the scientiﬁc and cultural relations between Poland and
Italy in 1945 1954. It is based on the source documents from the Central Archives of Modern
Records as well as the Italian archives. The study shows how the Cold War atmosphere inﬂuenced these relations. It led to the situation where exchange of people was frozen, and hardly
any cultural events were organized by the state authorities. The Polish culture in Italy was presented almost entirely by the communists Polish-Italian Friendship Society. Just few cultural
manifestations in Poland were limited to works and communist movement artists. More open
relations, supported by ofﬁcial declarations and activities of the state authorities, did not take
place until 1955.

78

AMSZ, z. 8, w. 44, t. 565, Sprawozdanie ambasady PRL w Rzymie nr 4 z 18 X 1954 r., k. 231–232.
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ROZWÓJ KWESTII KURDYJSKIEJ
NA BLISKIM WSCHODZIE

1. Zoono  kwestii kurdyjskiej
Mapa polityczna Bliskiego Wschodu zawdzicza wiele ze swojego dzisiejszego
ksztatu realizacji wasnych potrzeb przez europejskie mocarstwa. Granice rzadko
pokrywaj si z naturalnymi podziaami plemiennymi, kulturowymi lub etnicznymi.
W rezultacie takie okre lenia, jak Syryjczyk, Iraczyk, Irakijczyk, Egipcjanin lub
Libaczyk odnosz si bardziej do obywatelstwa ni narodowo ci, a pastwa oraz
mieszkacy regionu musz zmaga si z licznymi napiciami z tego powodu. Jedn
z przyczyn powstawania napi w regionie s problemy zwizane z ludno ci kurdyjsk, które nazywane s wspólnie kwesti kurdyjsk. Mona wyróni kilka czynników, lecych u podstaw kwestii kurdyjskiej. Po pierwsze, mimo e Kurdowie s jednym z liczniejszych narodów na Bliskim Wschodzie nie maj oni wasnego pastwa.
Po drugie, jest to ludno
wiadoma swojej odrbno ci i zdeterminowana do tego,
by walczy o swoje prawa. Po trzecie, Kurdowie, jako stosunkowo silna mniejszo
narodowa, czsto s instrumentalnie wykorzystywani do wywierania nacisku na pastwa, które zamieszkuj. Kwesti kurdyjsk staraj si wykorzysta w swojej polityce
zagranicznej zarówno pastwa regionu, jak i mocarstwa spoza Bliskiego Wschodu.
Po czwarte, tereny zamieszkane przez ludno kurdyjsk (Kurdystan) s wyjtkowo
atrakcyjne ze wzgldów gospodarczych i politycznych. Maj one strategiczne pooenie pomidzy pastwami o duym znaczeniu dla wiata zachodniego oraz s zasobne
w dwa cenne surowce: rop naftow i wod. Wbrew pozorom, to woda moe si okaza w przyszo ci waniejszym zasobem. Cz badaczy przewiduje, e bdzie ona
przedmiotem, o który na Bliskim Wschodzie bd si toczy najzacieklejsze wojny1.
Realizowany od 30 lat w kurdyjskiej cz ci Turcji projekt GAP („Güneydo¯u Anadolu
Projesi”, czyli Poudniowo-Wschodni Projekt Anatolijski), którego celem jest budowa
1

T. Aaron, A. Hussein, A. Wolf, Water in the Middle East: A Geography of Peace, Austin 2010, s. 1.
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systemu tam na Tygrysie i Eufracie2, ju teraz budzi olbrzymie kontrowersje w kraju
i w pastwach ssiadujcych3. Inne mineray wystpujce w znacznych ilo ciach na
obszarze Kurdystanu to wgiel, mied , zoto oraz wapie4.
Mimo powtarzanego czsto stwierdzenia, e Kurdowie stanowi najwikszy naród
w wiecie niemajcy wasnego pastwa, tytu ten naley w rzeczywisto ci do Tamilów5. Nie jest to jednak duy bd, gdy wedle rónych szacunków Kurdowie zajmuj
pod tym wzgldem drug pozycj6. Naród kurdyjski yje w krainie Kurdystanu, która
znajduje si na pograniczu czterech pastw: Iraku, Iranu, Syrii oraz Turcji. Kurdowie
posuguj si jzykiem z rodziny indoeuropejskiej, do której naley tylko jeden sporód jzyków wyej wymienionych krajów – perski7. Poza Kurdystanem mniejszo ci
kurdyjskie znajduj si w Armenii, Azerbejdanie, Rosji, Afganistanie, a take – jako
dosy liczna emigracja – w pastwach Unii Europejskiej8. Kurdowie s muzumanami, podobnie jak pozostali mieszkacy czterech krajów, w których znajduj si
poszczególne cz ci Kurdystanu. Odróniaj si oni jednak od Turków, Arabów i Persów w kwestii szkoy prawodawstwa oraz wyznania. Poza podstawowym podziaem
w islamie na sunnitów i szyitów, ci pierwsi dziel si na zwolenników czterech szkó
szariatu: hanbali, maliki, szaﬁ i hanaﬁ. Wystpowanie poszczególnych szkó jest ci le
zwizane z pooeniem geograﬁcznym. Kurdystan ley po rodku regionu zdominowanego przez szko hanaﬁck (pomijajc szyicki Iran), a jednak Kurdowie jako jedyni
s tam szaﬁtami. Pozostali zwolennicy tej szkoy znajduj si w odlegych pastwach
Afryki rodkowo-Wschodniej oraz w Indonezji i Malezji.
Liczebno populacji Kurdów jest kwesti kontrowersyjn. Z powodów politycznych dane mog si od siebie znacznie róni . Ponadto, w wyniku walk i przesiedle wielu Kurdów migrowao do krajów ssiadujcych – nie zawsze legalnie i nie
2
Turecki projekt GAP jest inwestycj rozpoczt w 1983 r., która zakada wybudowanie systemu
tam w tureckich cz ciach rzek Eufratu i Tygrysu. Deklarowanym celem projektu jest pobudzenie gospodarki poudniowo-wschodniej Turcji. Projekt jest jednak krytykowany przez wielu Kurdów, gdy w toku
jego realizacji zalane zostan ogromne obszary, wraz z kurdyjskimi miastami i ich dobytkiem kulturowym.
Silna krytyka pynie take z Syrii i Iraku, które obawiaj si skutków znacznego obnienia poziomów
obu rzek.
3
About GAP, Ministerstwo Rozwoju Poudniowo-Wschodniej Anatolii, http://www.gap.gov.tr/about-gap/history-of-gap (02.05.2010).
4
Doing Business and Investing in Kurdistan Guide, International Business Publications, Washington
2011, s. 9.
5
Przykad takiego stwierdzenia znajduje si w G. Chaliand, A People Without a Country: The Kurds
and Kurdistan, Northampton 1993, s. 262.
6
Szacunki liczby Tamilów wahaj si midzy 65 a 68 mln, http://encyklopedia.pwn.pl oraz http://
www.britannica.com (22.03.2010).
7
Britannica, http://www.britannica.com/EBchecked/topic/325225/Kurdish-language (23.03.2010).
8
Kraje europejskie o najwikszej liczbie kurdyjskich emigrantów, to: Niemcy (750 tys.), Francja (135
tys.), Szwecja (90 tys.), Wielka Brytania (90 tys.), Holandia (75 tys.), Szwajcaria (65 tys.), Austria (55 tys.),
Grecja (22 tys.), Belgia (12 tys.). The Cultural Situation of the Kurds, Rada Europy, http://assembly.coe.int/
Main asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc06/EDOC11006.htm (17.05.2012).
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zawsze byli oni rejestrowani9. Istnieje te rónica zda co do tego, czy grupy Lurów,
Bachtiarów oraz Zaza stanowi cz narodu kurdyjskiego10. Mimo tych trudno ci istniej pewne szerzej akceptowane dane, co do liczebno ci kurdyjskiej populacji oraz
powierzchni Kurdystanu (por. tabela 1). Naley je jednak traktowa orientacyjnie.
Tabela 1. Populacja Kurdów i powierzchnia krainy Kurdystanu
Populacja
w tys.

Powierzchnia

jako % danego kraju

w km

2

Irak

6 820

22

65 000

Iran

8 670

11

125 000

Syria

2 140

Turcja

19 130

Razem

36 760

9,5
24

12 000
190 000

jako % danego kraju
15
7,5
6,5
24

392 000

ródo: M.R. Isdy, The Kurds: A Concise Handbook, Department of Near Easter Languages and Civilazation, Harvard
University, 25 lutego 2008 r.

Równie z powodów politycznych badania historyczne na temat pochodzenia
Kurdów przynosz odmienne rezultaty. Z jednej strony, kurdyjskie róda mówi
o Kurdach jako o liczcym pi tysicy lat narodzie Bliskiego Wschodu „powszechnie
uwaanym za kolebk staroytnej cywilizacji”11. Niektórzy Kurdowie podaj pastwo
Gotiama, jako zaoone przez swoich przodków w III tysicleciu p.n.e.12 Inni powouj
si na staroytne mocarstwo Medów. T ostatni tez mona spotka w wikszo ci
publikacji autorów kurdyjskiego pochodzenia13, podczas gdy w publikacjach nie-kurdyjskich zazwyczaj jest ona jedn z wielu moliwo ci. Z drugiej strony, cz historyków (gównie tureckich) stawia tez o tureckim pochodzeniu Kurdów14. Najcz ciej
tumaczy si je jednak stopniowym mieszaniem si rónych fal etnicznych, napywajcych gównie ze Wschodu i Zachodu. Pod uwag bierze si nie tylko Medów i Persów,
ale te Kolchid, Iberi, przodków Ormian oraz grupy plemion iraskich15.
9

W. Jabonowski, Pamitnik z lat 1851–1893, Wrocaw 1967, s. 53–54.
M.M. Gunter, The Kurds Ascending. The Evolving Solution to the Kurdish Problem in Iraq and
Turkey, New York 2008, s. 2.
11
Stwierdzenie, e Kurdowie s uwaani powszechnie za kolebk staroytnej cywilizacji jest pewnym
naduyciem, do którego dochodzi czsto w tekstach kurdyjskich autorów. Ich korzenie staroytne s raczej
przedstawiane jako jedna z moliwo ci przez autorów nie-kurdyjskich. A.R. Ghassemlou, Kurdystan i Kurdowie, Warszawa 1969, s. 35.
12
A. Grgies, Sprawa kurdyjska w XX wieku, Warszawa 1997, s. 9.
13
W ten sposób przedstawiaj problem np.: Amir Grgies, Abdul R. Ghassemlou czy Fuad Jomma.
14
A.R. Ghassemlou, op. cit., s. 35.
15
M. Van Bruinessen, Agha, Shaikh and State, London 1992, s. 122; L. Dzigiel, Wze Kurdyjski,
Kultura, Dzieje, Walka o przetrwanie, Kraków 1992, s. 59.
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Bez wzgldu na ostateczn wersj, Kurdowie od bardzo dawna stanowili istotny
element zoonej gry o dominacj w regionie. Uatwiaa to silna plemienno Kurdów,
która dzielia ich przynajmniej od czasów Saladyna (XII wiek)16. Ich ziemie przez
wieki stanowiy peryferie wpywów rónych mocarstw, przetoczyo si przez nie wiele
bitew i wojen oraz przemaszerowao wiele wojsk. Dawniej Persowie i Osmanowie
starali si z jednej strony wykorzysta Kurdów przeciwko sobie, a z drugiej wspópracowali, pacyﬁkujc buntujce si kurdyjskie plemiona. W XX wieku oraz na przeomie XX i XXI wieku do rywalizacji przyczali si nowi uczestnicy, w tym take
spoza Bliskiego Wschodu. Rozdzielenie ludno ci kurdyjskiej po I wojnie wiatowej
pomidzy cztery róne pastwa utworzyo nowe podziay oraz wyksztacio odmienne
interesy Kurdów zamieszkujcych poszczególne kraje. Z tego powodu czsto wykorzystywane okre lenie „kwestia kurdyjska” moe by nieco mylce, gdy nie odzwierciedla ono zoono ci problemu.
W najnowszej historii da si wyznaczy dwa wydarzenia o bardzo duym znaczeniu dla rozwoju kwestii kurdyjskiej. Obydwa s zwizane z Kurdami irackimi, niemniej miay one wpyw na sytuacj wszystkich Kurdów. Pierwsze – to wojna w Zatoce
Perskiej (1990–1991), po której Kurdowie z pónocnego Iraku uniezalenili si od
wadz w Bagdadzie. Stao si tak gównie dziki ustanowieniu strefy zakazu lotów
w tej cz ci kraju przez USA, Wielk Brytani oraz Francj. W ostatniej fazie wojny
Kurdowie, zachcani przez Amerykanów, rozpoczli powstanie przeciwko reimowi
Saddama Husajna (podobnie jak szyiccy Arabowie mieszkajcy na poudniu kraju).
Gdy jednak 28 lutego 1991 r. wojna si skoczya, Kurdowie znale li si w trudnej
sytuacji, gdy wojska irackie miay nad nimi nieporównywaln przewag. Zachodnie
media przekazyway wówczas obrazy niekoczcych si tumów emigrantów kurdyjskich, uciekajcych przed wojskami prezydenta Husajna w kierunku Turcji. Powoujc si na rezolucj RB ONZ nr 688, wymienione pastwa zakazay irackim statkom
powietrznym poruszania si nad terytorium pónocnego Iraku17. Pozwolio to Kurdom
na swobodniejszy rozwój oraz na powoanie Regionalnego Rzdu Kurdystanu (dalej:
RRK) w maju 1992 r., a w rezultacie na uniezalenienie si de facto od Bagdadu. Drugie wydarzenie to odej cie Husajna od wadzy po kolejnej interwencji USA i Wielkiej
Brytanii w Iraku (2003 r.). Nowa sytuacja bardzo poprawia pozycj Kurdów. Iracka
konstytucja uznawaa autonomiczn wadz RRK, który tym samym w duej mierze
uniezaleni si od Bagdadu take w rozumieniu de iure.
Wydaje si, e zagroenie, jakie aktywizacja Kurdów moe stanowi dla stabilno ci i integralno ci terytorialnej Iraku, Iranu, Syrii oraz Turcji, powinno te pastwa
16

L. Dzigiel, op. cit., s. 64.
Rezolucja RB nr 688 nie zawiera zapisów, mówicych wprost o moliwo ci ustanowienia strefy
zakazu lotów, co skonio Sekretarza Generalnego ONZ Boutrosa Boutros-Ghaliego do ogoszenia strefy
zakazu lotów jako bezprawnej. Labour Claims Its Actions Are Lawful While it Bombs Iraq, Starves Its People
and Sells Arms to Corrupt States, Johnpilger.com, http://www.johnpilger.com/articles/labour-claims-itsactions-are-lawful-while-it-bombs-iraq-strarves-its-people-and-sells-arms-to-corrupt-states (11.05.2010).
17
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jednoczy w obronie wspólnego interesu. Od pocztku swojego istnienia kraje te byy
jednak z rónych powodów skonﬂiktowane. Mona w ród nich wymieni rywalizacj
o ziemi i surowce, przynaleno do wrogich obozów „zimnej wojny” oraz inny stosunek do Izraela. Iran by silnie zintegrowany z Zachodem, podobnie jak przez dugi
okres Irak. Turcja naleaa do NATO. Tymczasem prezydent Syrii Haﬁz al-Asad by,
jak sam stwierdzi: „zmartwiony upadkiem ZSRR bardziej ni Rosjanie”18. Czynnikiem dodatkowo utrudniajcym relacje midzy tymi pastwami jest religia. Iran od
1979 r. jest pastwem teokratycznym, w którym oﬁcjaln religi jest islam szyicki.
Syria od lat 70. XX wieku rzdzona jest przez reim alawitów, mimo i wikszo
ludno ci to sunnici. Irak do 2003 r. rzdzony by przez sunnitów. Turcja natomiast
od pocztku istnienia (1923 r.) bya pastwem wieckim o ludno ci w wikszo ci
sunnickiej, cho z najwiksz na Bliskim Wschodzie liczb alawitów. W rezultacie,
oddziaywanie kwestii kurdyjskiej jako spoiwa okazuje si niewystarczajco silne,
aby skoni wymienione cztery pastwa do podjcia wspólnych dziaa przeciwko
temu samemu zagroeniu. Zamiast tego raczej wykorzystuj one kwesti kurdyjsk do
wywierania na siebie presji. Ma to duy wpyw na relacje pomidzy poszczególnymi
kurdyjskimi ugrupowaniami zbrojnymi, których czonkowie nazywani s peszmergami (kurd. stajcy naprzeciw mierci). Do gównych grup peszmergów zaliczaj si
oddziay zbrojne: PKK (Turcja), PUK (Irak), KDP (Irak) oraz PJAK (Iran)19. Kada
z nich prowadzi zarówno dziaania o charakterze zbrojnym, jak i politycznym.

2. Kwestia kurdyjska w relacjach iracko-tureckich
Przy omawianiu polityki Turcji warto pamita , e w kwestiach zwizanych z bezpieczestwem moe ona przebiega równolegle na dwóch kanaach: politycznym oraz
wojskowym. Powoduje to, e pozycja Turcji w rónych kwestiach moe by niespójna, niekonsekwentna, a nawet wewntrznie sprzeczna. Taka dychotomia wadzy
na rodowisko polityczne (z mandatem demokratycznym) oraz wojskowe (z mandatem
historycznym, symbolicznym) znajduje wyraz nie tylko w polityce zagranicznej, ale
take w wewntrznej rywalizacji. Swoj szczególn pozycj armia turecka zbudowaa
na roli, jak wojsko odegrao w okresie tworzenia si republiki, w tym gównie na
18

D. Pipes, Syria Beyond the Peace Process, „Policy Papers” 1996, nr 40, s. 1.
PKK (kurd. Partiya Karkerên Kurdistan – Partia Pracujcych Kurdystanu), to zaoona w Turcji
w 1978 r. przez Abdullaha Öcalana partia o zabarwieniu lewicowym, zrzeszajca Kurdów, domagajcych si
uniezalenienia bd niepodlego ci Kurdystanu. Obecnie jest na li cie grup terrorystycznych nie tylko Turcji, ale take UE oraz departamentu stanu USA; KDP (ang. Kurdistan Democratic Party), to kurdyjska partia
zaoona w Iraku w 1946 r., m.in. przez Mustaf Barzaniego, który by ojcem jej obecnego lidera Mesuda
Barzaniego; PUK (ang. Patriotic Union of Kurdistan), to kurdyjska partia zaoona w Iraku w 1975 r. przez
Dalala Talabaniego. Partia powstaa jako odam KDP; PJAK (kurd. Partiya Jiyana Azad a Kurdistanê –
Partia Wolnego ycia Kurdystanu), to partia zaoona okoo 2004 r. w Iranie, czsto okre lana jako oddzia
PKK.
19
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osobie Atatürka. Od lat 90. XX w. mona zaobserwowa wzrost siy o rodka politycznego wzgldem wojskowego. Jeszcze w czasach „zimnej wojny” wadze polityczne
byy wyra nie podporzdkowane wadzom wojskowym. Obecnie wiodc rol peni
wadza polityczna, aczkolwiek nie jest to jeszcze zdecydowana przewaga.
Mimo wysokich gór na granicy iracko-tureckiej oraz odmiennych dialektów Kurdowie z tych krajów maj ze sob wicej wspólnego ni z Kurdami syryjskimi oraz
iraskimi20. Obie grupy s centralnie ulokowane (Syria nie graniczy z Iranem, co ogranicza kontakt Kurdów syryjskich z iraskimi); w Iraku i Turcji Kurdowie stanowi
zdecydowanie wiksz cz spoeczestwa ni Kurdowie w pozostaych krajach (por.
tabela 1.); w obu tych krajach dochodzio do najintensywniejszych walk przeciwko
wadzom. Konsekwentnie, to Irak zwykle zajmowa najwysz pozycj w kurdyjskiej
polityce zagranicznej Turcji. Na pocztku swojego istnienia Republika Turcji staraa
si zaanektowa cz pónocnego Iraku, w tym ropono ny Mosul. Próby Kemala
Paszy Atatürka zniweczyo jednak kurdyjskie powstanie pod wodz szejka Saida21.
Turcy uwaali wówczas, e rebelia inspirowana bya przez Brytyjczyków, równie
zabiegajcych o t prowincj. Pogbio to tzw. syndrom Sèvres. Polega on na przekonaniu lub utrzymywaniu, e Zachód dy do mniej lub bardziej bezpo redniego
podporzdkowania sobie Turcji22. Do dzi istnieje on w tureckim my leniu o Zachodzie i uwidacznia si, gdy które z zachodnich pastw wykona gest, mogcy uderza
w tureck godno lub w „unitarno i niepodzielno pastwa tureckiego”23.
W czasie „zimnej wojny” Ankara przez dugi okres bya zaniepokojona niezdolno ci Bagdadu do zapanowania nad swoimi pónocnymi prowincjami. Tereny te byy
polem star nie tylko midzy stolica a Kurdami, lecz take pomidzy dwoma silnymi
ugrupowaniami kurdyjskimi: PUK oraz KDP. Partia KDP w latach 60. XX wieku
rozpocza powstanie, które zakoczyo si porak Bagdadu i przyznaniem Kurdom
autonomii w 1970 r.24 Nie byoby to moliwe bez wsparcia, jakiego Kurdom udziela Teheran. Podczas wojny Iraku z Iranem w latach 80. ubiegego wieku oba pastwa intensywnie wspieray siy kurdyjskie na terytorium przeciwnika. W tym okresie
doszo do silnego zacie nienia si wspópracy midzy Bagdadem a Ankar w kontekcie kwestii kurdyjskiej. Istniejca ju wtedy od kilku lat turecka PKK25 prowadzia
20

Kurdowie w Turcji mówi dialektem kurmandi i nie rozumiej mowy Kurdów irackich, mówicych
w dialekcie sorani.
21
Wedug Encyklopedii PWN: „szajch, szejch, szejk, šayh, arabski tytu honorowy, dosownie: mczyzna w podeszym wieku, starzec, znany ju w czasach przedmuzumaskich.
22
O. Taspinar, Kurdish Nationalism and Political Islam in Turkey: Kemalist Identity in Transition,
London 2004, s. 188.
23
Fraza: „unitarno i niepodzielno pastwa z jego terytorium oraz lud mi” powtarza si w tureckiej
konstytucji 24 razy. Moe to wskazywa na wag, jak armia, jako twórca tego dokumentu po zamachu stanu
w 1980 r., przypisywaa zagroeniu integralno ci pastwa przez kwesti kurdyjsk.
24
Informacja prasowa dzienniku „Milliyet” z 10 maja 1990 r.
25
W latach 70. XX wieku w Turcji powstawao wiele kurdyjskich grup o zabarwieniu marksistowskim;
jedn z nich jest Partia Pracujcych Kurdystanu (PKK), zaoona w 1977 r. przez Abdullaha Öcalana.
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dziaania przeciwko Turcji, operujc z terenów pónocnego Iraku. Byy one opanowane przez irack KDP Mesuda Barzaniego, z którym PKK zawizaa sojusz. Barzani
podczas wojny iracko-iraskiej (lata 80. XX wieku) powróci do sojuszu z Teheranem,
podczas gdy iracka partia PUK Dalala Talabaniego wspópracowaa z Bagdadem. Irak
i Turcja podpisay umow o bezpieczestwie i wspópracy, na mocy której turecka
armia miaa prawo wkracza na terytorium Iraku w celu po cigu za PKK (Bagdad
take postrzega PKK jako wrog, gdy wspópracowaa ona z KDP, a KDP miaa
sojusz z Teheranem)26. W 1988 r. iracka armia przeprowadzia przeciwko Kurdom
kampani z uyciem broni chemicznej (to wtedy swój przydomek zyska Ali Hassan
al-Madid, czyli tzw. „chemiczny Ali”). W nastpstwie okoo 100 tys. Kurdów irackich szukao schronienia w Turcji. Byo to wane wydarzenie, które przy pomocy
mediów pomogo w umidzynarodowieniu kwestii kurdyjskiej. Innym skutkiem kampanii byo pogorszenie si relacji turecko-irackich. Irak opanowa pónocne prowincje,
nie pozwalajc ju Turcji na po cigi za PKK, któr zacz wspiera w celu wywarcia
nacisku na Ankar w sprawie projektu GAP.
Relacje obu krajów pogorszya wojna w Zatoce Perskiej (1991 r.), gdy Turcja
stana po stronie USA. Saddam Husajn ostrzega wówczas Ankar, e Stany Zjednoczone kiedy opuszcz region, pozostawiajc Turcj bez adnego sojusznika27. Paradoksalnie, sytuacja na tyle si odwrócia, e Turcja wysya obecnie podobne sygnay
w stron Iraku (którego prezydentem jest Kurd – Dalal Talabani, lider PUK). Dziki
duemu zainteresowaniu mediów wojn, problem kurdyjski traﬁ do wiadomo ci
zachodniej opinii publicznej. Uruchomiona po wojnie operacja „Provide Comfort”28,
która stanowia cz dziaa egzekwujcych zakaz lotów nad Irakiem pónocnym,
bya cz ciowo w interesie Turcji, poniewa nie radzia sobie ona z falami imigrantów. Prezydent Turgut Özal, w obawie przed skutkami utworzenia strefy zakazu lotów,
proponowa utworzenie wycznie bezpiecznego pasa przygranicznego. Pod presj
kryzysu ostatecznie przyznano jednak Amerykanom mandat na rozpoczcie misji
z tureckiego terytorium29. Wkrótce zauwaono, e jeden problem zosta zamieniony na
drugi: pod oson Zachodu Kurdowie zaczli si uniezalenia od Bagdadu, co budzio
obawy Ankary przed aktywizacj Kurdów tureckich. Kierowany pragmatyzmem Turgut Özal nawiza relacje z Talabanim i Barzanim, by zwikszy si oddziaywania
Ankary na poudniowego ssiada. Ju wtedy iracki Kurdystan by w duym stopniu
26

U. Ozdag, Turkiye Kuzey Irak, Ankara 1999, s. 36.
S. Ozel, Of Not Being a Lone Wolf: Geography, Domestic Plays, and Turkish Foreign Policy in the
Middle East, w: G. Kemp, J.G. Stein (red.), Powder Keg in the Middle East: the Struggle for Gulf Security,
Washington 1995, s. 178.
28
Operacja „Provide Comfort” zostaa uruchomiona w kwietniu 1991 r. przez Stany Zjednoczone oraz
cz ich sojuszników z I wojny w Zatoce Perskiej, w celu ochrony ludno ci cywilnej, gównie Kurdów
irackich.
29
K. Kirisci, G.M. Winrow, The Kurdish Question and Turkey: an Example of a Trans-State Ethnic
Conﬂict, London 1997, s. 159–160.
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uzaleniony od Turcji – zarówno w kwestii bezpieczestwa, jak i gospodarczo. Z jednej strony, to od Ankary zaleaa kontynuacja operacji „Provide Comfort”, która bya
gwarantem kurdyjskiej pó-niezaleno ci. Z drugiej strony, embargo Narodów Zjednoczonych naoone na Irak, wraz z wewntrznym embargiem naoonym przez Bagdad
na kurdyjskie prowincje, czyniy Turcj, skupujc niewielkie ilo ci ropy naftowej od
Kurdów, jednym z niewielu róde ich dochodów. Wykorzystujc swoj pozycj, Turcja wymusia na KDP (Barzani) wystpienie zbrojne przeciwko PKK (Öcalan). Partia
PUK (Talabani), mimo podobnej presji, ograniczya si jedynie do krytyki dziaa
terrorystycznych PKK30. Po mierci prezydenta Turcji Turguta Özala w 1993 r., rzd
stopniowo zacz traci kontrol nad wydarzeniami. Midzy KDP a PUK w 1994 r.
rozpoczy si walki. W latach 1995, 1996 oraz 1997 na terenie Iraku tureckie siy
przeprowadziy trzy due operacje przeciwko PKK, w których uczestniczyo w pewnym momencie nawet 50 tys. onierzy31. Partia Öcalana sprzymierzya si wówczas
z PUK i zaatakowaa KDP, w odpowiedzi na jej wspóprac z Ankar. Öcalan grozi,
e: „KDP drogo zapaci za swoj polityk oraz e Ankara bdzie musiaa wysa ca
swoj armi do Iraku, by broni KDP”32. KDP zacza zblia si do reimu Husajna,
a PUK otrzymywaa wsparcie z Teheranu33. Konﬂikt midzy Talabanim a Barzanim
nie by w interesie Turcji – angaowa on ich siy, umoliwiajc PKK swobodne
dziaanie w pónocnym Iraku. Nie by on równie w interesie USA, które nie chciay
zacie niania relacji Kurdów z reimami w Bagdadzie i Teheranie. Reakcj Turcji na
t sytuacj stao si uruchomienie procesu pokojowego, którego deklarowanym celem
byo pogodzenie kurdyjskich bojowników34. W rzeczywisto ci Turcji przy wiecay
trzy cele: utrzymanie obu partii pod swoj kontrol, zminimalizowanie zaangaowania innych graczy w rozwój wydarze oraz zwrócenie obu partii przeciwko PKK35.
Konﬂikt ten by dobr okazj dla rónych podmiotów do poprawy swoich wpywów
w regionie. Równolegle do procesu ankarskiego równie Egipt, Iran oraz Stany Zjednoczone podjy starania mediacyjne. Iran wspierany przez Damaszek i Moskw,
chcia rozwiza konﬂikt na korzy PUK i PKK. Ostatecznie rywalizacj o mediacje
wygray Stany Zjednoczone, a kompromis zosta osignity w 1998 r. w formie dwustronnej (pomidzy PUK a KDP) umowy waszyngtoskiej.
Wadzom tureckim bardzo zaleao na kontrolowaniu sytuacji w Iraku. Odsunicie jej od procesu mediacyjnego midzy PUK a KDP zostao w Ankarze negatywnie odebrane i zacie nio jej relacje z Bagdadem. Budzio to niepokój w Waszyngtonie, gdy prowadzone przez USA dziaania w pónocnym Iraku ju wtedy miay
niewielkie poparcie w tureckim spoeczestwie. Aby poprawi swój wizerunek, Stany
30

Ibidem, s. 163–164.
B. Maddy-Weitzman, Middle East Contemporary Survey, Tel Awiw 1997, t. 21, s. 387.
32
Ibidem, s. 388.
33
O. Taspinar, op. cit., s. 177.
34
H. Barkey, Kurdish Geopolitics, „Current History” 1997, nr 96, s. 1–5.
35
B. Maddy-Weitzman, op. cit., s. 384.
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Zjednoczone pomogy subom tureckim (MIT) zlokalizowa i zatrzyma lidera PKK,
Abdullaha Öcalana, w lutym 1999 r. w Kenii36. W wietle planowanej kilka lat pó niej
inwazji USA na Irak, nie by to jednak wystarczajcy krok. Siedemna cie dni przed
rozpoczciem dziaa wojennych, w marcu 2003 r., turecki parlament (Meclis) odmówi Stanom Zjednoczonym wykorzystania tureckiego terytorium w celu utworzenia
frontu pónocnego. Trudno jest jednoznacznie oceni decyzj Meclisu oraz wskaza
jej racjonalne uzasadnienie. Bya ona podejmowana przez kilkuset parlamentarzystów,
którzy przede wszystkim kierowali si opini swoich wyborców. Mimo e premier
Abdullah Gül oraz przewodniczcy rzdzcej partii AKP37 Recep Erdo¯an argumentowali za udzieleniem Amerykanom pozwolenia, to do parlamentarzystów przemówiy
skuteczniej badania opinii publicznej, wedug których 9 na 10 Turków byo temu przeciwnych38. Gównym powodem zabiegów tureckiego rzdu o wczenie Turcji do dziaa wojennych (bierne lub czynne, gdy rozwaano take moliwo czynnego udziau
tureckiej armii) bya obawa przed uniezalenieniem si irackiego Kurdystanu39. Udzielajc Amerykanom pozwolenia lub posiadajc wasne oddziay na miejscu, rzd Turcji chcia zagwarantowa sobie moliwo wpywania na rozwój wydarze. Zanim
jednak doszo do gosowania w Meclisie, przez kilka tygodni negocjowano warunki
wsparcia ﬁnansowego, jakiego USA miayby udzieli Turcji, gdyby doszo do wojny.
Chodzio o kwot 6 mld USD. Podczas rozmów doszo do pewnych nieporozumie
odno nie do tego, kiedy pienidze miayby zosta przekazane stronie tureckiej. Amerykanie chcieli, aby stao si to po tym, jak Turcja podpisze kolejn umow z Midzynarodowym Funduszem Walutowym40. Turcja za staraa si pozyska grant od
USA jeszcze przed podpisaniem umowy z MFW. Budzio to obawy Amerykanów,
e po otrzymaniu wsparcia Turcji nie bdzie ju zaleao na poyczkach z Funduszu
(na kwot 1,5 mld USD) i odstpi ona od podpisania porozumienia41. Poza nieprzychyln opini publiczn oraz trudno ciami przy negocjacjach, posowie Meclisu mogli
by dodatkowo powodowani wspomnianym ju kompleksem z Sèvres. Do mediów
docieray informacje o aroganckim zachowaniu Amerykanów w czasie negocjacji42.
Bez wzgldu na to, na ile prawdziwe byy te doniesienia, rozbudzay one z pewno ci
wyobra ni tureckiej opinii publicznej i wpyway na nastawienie parlamentarzystów.
36

M.M. Gunter, op. cit., s. 60.
AKP – Partia Sprawiedliwo ci i Rozwoju (tur. Adalet ve Kalkınma Partisi).
38
Threats And Responses: Ankara; Turkish Deputies Refuse to Accept American Troops, „New York
Times”, http://www.nytimes.com/2003/03/02/world/threats-and-responses-ankara-turkish-deputies- refuse-to-accept-american-troops.html?pagewanted=all&src=pm (23.05.2012).
39
O. Taspinar, op. cit., s. 180.
40
Umowa z MFW miaa obligowa Turków do przeprowadzenia reform, poprawiajcych wiarygodno tureckiej gospodarki w czasie trwania wojny.
41
Threats and Responses…, op. cit.
42
Turks Stun U.S, Kill Deal on Bases Parliament Overturns Pact that Would let GIs Invade Iraq
from the North, „SFGate”, http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2003/03/02/MN71444.DTL
(19.05.2012).
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Poza wymienionymi przeszkodami przeciwstawienie si interwencji w Iraku
mogo by powodowane take chci poprawy wizerunku Turcji w ród rzdów i ludno ci Bliskiego Wschodu43. Pó niejsze dziaania tureckiej dyplomacji, jak np. wyra ne
stanowisko wobec interwencji Izraela w Libanie (2006 r.) oraz w Gazie (2008 r.),
a take w sprawie incydentu, zwizanego ze szturmem na „Flotyll Wolno ci”
u wybrzey Strefy Gazy (2010 r.), zdaj si potwierdza podanie Turcji w kierunku
poprawy wizerunku. Oceniajc decyzj Meclisu post factum, naley zauway , e nie
powstrzymaa ona amerykaskiej inwazji, a pozycja irackich Kurdów ulega znacznej
poprawie. W ród kosztów odmownej decyzji Turcji, naley wic wymieni : spenienie si obaw, e nieangaowanie si w konﬂikt ograniczy jej moliwo ci kontrolowania wydarze w pónocnym Iraku; umocnienie si pozycji irackich Kurdów; a take
umoliwienie swobodniejszych dziaa PKK. Mimo e USA oﬁcjalnie uznaje organizacj Öcalana za terrorystyczn, w praktyce moe to wiele oznacza . Wypowied
jednego z amerykaskich oﬁcerów stacjonujcych w Iraku moe stanowi pewien
wgld w realny stosunek armii amerykaskiej do ugrupowania: „je li na nich [PKK]
przypadkiem natraﬁmy, jeden z naszych tumaczy daje nam zna i odwracamy wzrok
w innym kierunku”44. W 2005 r. RRK, który dysponuje wasnymi siami zbrojnymi,
zosta uznany w nowej konstytucji Iraku. Prezydentem kurdyjskiej autonomii zosta
Mesud Barzani (KDP), a prezydentem kraju Dalal Talabani (PUK). O silniejszej ni
kiedy pozycji RRK wobec Ankary moe te wiadczy pro ba wystosowana przez
Turcj do Barzaniego o mediacj w sporze z tureckimi Kurdami w 2005 r.45
Inne koszty Turcji to anulowanie przez USA wspomnianego wsparcia wartego
6 mld USD46, a take pogorszenie si relacji amerykasko-tureckich. O tych relacjach
moe wiadczy np. decyzja Kongresu o uznaniu ludobójstwa Ormian (2010 r.)47.
Ciko jest jednak jednoznacznie oceni , na ile interwencja w Iraku faktycznie wpyna na relacje Waszyngtonu z Ankar. Wydaje si, e Turcja, czonek NATO, jest
zbyt wanym partnerem Amerykanów w regionie, aby mogli sobie oni pozwoli na
faktyczne i dugotrwae ochodzenie stosunków. Przykadowym wska nikiem wagi
dla USA sojuszu z Turcj moe by stosunek Waszyngtonu do tureckich operacji
wojskowych w pónocnym Iraku (wymierzonych w PKK), przeciwko którym wadze irackie za kadym razem protestuj. Stany Zjednoczone s postawione w trudnej
sytuacji, gdy zarówno Turcja, jak i RRK s dla USA partnerem. Mimo e Ameryka43

The US Failed Policy towards the Kurds, „The Kurdistan Tribune”, http://kurdistantribune.com/2011/
us-failed-policy-towards-kurds (19.05.2012).
44
Q. Lawrence, Kurdish Green Line, Turkish Red Line, „Middle East Research and Information Project”, http://www.merip.org/mero/mero031105 (02.06.2012).
45
MIT Boss Secretly Visited Barzani in Erbil, „The New Anatolian” z 23 listopada 2005 r.
46
Iraq: U.S.-Turkey Relations, „Council on Foreign Relations”, http://www.cfr.org/iraq/iraq-us-turkey-relations/p7795 (23.05.2012).
47
US Congress Panel Accuses Turkey of Armenian ‘Genocide’, BBC, http://news.bbc.co.uk/2/hi/855
0765.stm (11.04.2010).
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nie sprzeciwiaj si tureckim operacjom, to nadal udzielaj Turcji pomocy48. Rzadko
kiedy wywaone wypowiedzi premiera Erdo¯ana, jak np.: „Turcja nie musi nikogo
prosi o pozwolenie [w kwestii operacji w pónocnych Iraku]”, sugeruj, e Ankara
jest wiadoma swojej pozycji49.
Turcja ze szczególn uwag przyglda si wydarzeniom wokó irackiego miasta
Kirkuk, którego blisko poow populacji stanowi Kurdowie50. Przynaleno miasta, w którego okolicach znajduj si znaczce zasoby ropy naftowej (okoo 10 mld
baryek, 0,8% wiatowych zasobów), wci pozostaje nierozstrzygnita51. Mimo e
w maju 2008 r. doszo do pierwszego oﬁcjalnego spotkania midzy RRK a rzdem
Turcji, Ankara wielokrotnie staraa si zaburzy proces stabilizacji kurdyjskiego
regionu Iraku52. W 2007 r. Meclis, bez wcze niejszych konsultacji z Bagdadem lub
RRK, zezwoli armii na prowadzenie operacji zbrojnych w Iraku. Z jednej strony, stan
napicia w pónocnym Iraku wydaje si by w interesie Ankary, która nie chce dopuci do przyznania Kurdom penej kontroli nad Kirkukiem. Z drugiej strony, Turcja,
dziki wizji oraz wysikom minisra spraw zagranicznych Ahmeta Davutuo¯lu, wyra nie odchodzi od twardej polityki zagranicznej. Nowa koncepcja pozycji Turcji na arenie midzynarodowej zapoycza wiele z podej cia soft power. Ankara coraz rzadziej
wychodzi z pozycji siy, a coraz cz ciej stara si przyciga , by mediatorem oraz
partnerem. W przypadku irackich Kurdów ma jednak dylemat. PRK poza Turcj nie
ma wielu partnerów handlowych. Jednocze nie niemal caa sprzeda ropy naftowej
przez RRK musi si odbywa za zgod Bagdadu. Jest tak dlatego, e rurocig, którym pynie kurdyjska ropa, biegnie przez ziemie, lece poza terytorium kontrolowanym przez RRK, cho pewne ilo ci mog by wysyane ciarówkami do Turcji lub
Iranu. Relacje RRK z Bagdadem w kontek cie ropy maj pragmatyczny i tymczasowy charakter. Przyjmowanie rozwizania, np. co do podziaów dochodów ze sprzeday surowca, czy kontroli poszczególnych pól naftowych, niekiedy trwaj tylko kilka
48

Rice Warns Turkey Should Not Intervene in Northern Iraq, „Hurriyet” z 25 pa dziernika 2007 r.
Turkey Vows Incursion Into Northern Iraq, After the Blast, „Turkish Daily News” z 25 maja 2007 r.
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z RRK. Iraq: Kurds Warn Against Delaying Kirkuk Referendum, „RFERL”, http://www.rferl.org/content/
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miesicy. Kontakty RRK z Ankar daj mu lepsz pozycj negocjacyjn wobec Bagdadu. Turcja jednak w ramach nowej wizji polityki zagranicznej, stara sie utrzymywa dobre relacje ze wszystkimi, take z Bagdadem. To nie jest jednak proste, gdy
musiaoby to si dzia kosztem relacji z RRK. Dobre relacje Ankary z RRK s jej
z kolei potrzebne nie tylko ze wzgldu na now wizj siebie na arenie midzynarodowej, ale take z innych, bardziej przyziemnych powodów. Jednym z nich jest silna
potrzeba kurdyjskiej ropy, a drugim zamys, by Kurdowie stanowili przeciwwag dla
wpywów Iranu w Iraku. Ankar przed zbytnim faworyzowaniem RRK powstrzymuje
nie tylko obawa o pogorszenie relacji z Bagdadem, ale take obawa przed aktywizacj
tureckich Kurdów. Wydaje si jednak, ze Ankara wysya sygnay, które mona odczyta jako gotowo do ominicia Bagdadu w jej relacjach z RRK. Obecnie budowany
jest rurocig, który bdzie czy Turcj z kurdyjskim Irakiem. Gdy zostanie on ukoczony aden jego element nie bdzie przebiega przez ziemie pod wyczn kontrol
Bagdadu53.

3. Kwestia kurdyjska w relacjach turecko-syryjskich
Na relacje turecko-syryjskie skadaj si trzy kwestie sporne o nieco starszym rodowodzie oraz dwa stosunkowo nowe elementy. W pierwszej grupie znajduje si spór
terytorialny o prowincj Hatay54, turecki projekt GAP oraz wspieranie przez Syri
dziaalno ci PKK (gównie do 1998 r., cho od 2011 r. ta kwestia powrócia). Dwa
nowsze zagadnienia to rola Turcji jako mediatora midzy Damaszkiem a Tel Awiwem
oraz trwajce od 2011 r. pocztkowo protesty, a obecnie walki z reimem Baszara al-Asada. Ten ostatni element charakteryzuje si bardzo du dynamik i w 2012 r. zdominowa relacje midzy obydwoma krajami, powodujc ich niemal cakowite zerwanie. Kwestia kurdyjska midzy Turcj a Syri nie jest tak zoona, jak w stosunkach
turecko-irackich. Niemniej jest ona w nich stale obecna, szczególnie w kontek cie tzw.
Arabskiej Wiosny Ludów (AWL).
W czasie „zimnej wojny” oba pastwa byy silnie powizane z wrogimi sobie
blokami, a ich kontakty pozostaway na mao intensywnym poziomie. Z inicjatywy
Turcji organizowano regularne spotkania z wadzami Iranu i Syrii, podczas których
omawiano sytuacj Kurdów w Iraku. Wadze tych trzech krajów koordynoway dziaania, majce na celu niedopuszczenie do dezintegracji irackiego pastwa. Do pewnych napi doszo po wojskowym zamachu stanu w Turcji w 1980 r., gdy Abdullah
53
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Öcalan (PKK), w obawie przed pojmaniem przez tureckie suby, zdecydowa si na
opuszczenie kraju. Wadze w Damaszku, które nie miay dobrej pozycji negocjacyjnej wzgldem Ankary, zdecydoway si przyj kurdyjskiego bojownika oraz udzieli wsparcia jego organizacji. Uzyskana w ten sposób karta przetargowa w relacjach
z Turcj okazaa si szczególnie uyteczna po 1983 r., gdy Turcja rozpocza prac nad
projektem GAP. W ramach projektu planowano wybudowanie systemu kilkudziesiciu
tam na Eufracie i Tygrysie. Rzeka Eufrat ma ródo na terytorium Turcji i pynie dalej
na poudnie przez syryjsk pustyni Al-Dazir. Obnienie poziomu Eufratu moe
by zagroeniem dla syryjskiej gospodarki wodnej, co prowadzi do wielu napi na
linii Damaszek–Ankara55. Od rozpoczcia projektu GAP spotkania dotyczce sytuacji
w kurdyjskim Iraku byy zdominowane przez wzajemne oskarenia o wspieranie przez
Damaszek kurdyjskiego terroryzmu oraz o stosowanie przez Ankar polityki wodnej jako instrumentu polityki zagranicznej. W pó niejszych latach zdecydowano si
uruchomi oddzielne spotkania, po wicone wycznie sporom o GAP i PKK. Syria
udzielaa organizacji Öcalana pomocy ﬁnansowej, przekazywaa jej bro oraz udostpniaa jej obozy szkoleniowe56. W Syrii znajdoway si kwatery gówne PKK. Damaszek zapewnia organizacji wsparcie równie poza granicami Syrii. Wedug danych
wywiadowczych Turcji 80% rodków potrzebnych PKK do dziaalno ci w pónocnym
Iraku byo zapewnianych przez Syri (wliczajc obozy)57. Damaszek nigdy nie przyzna si oﬁcjalnie do tych zarzutów, a w 1987 r. odniós wymierny sukces w sporze
PKK–GAP. Turcja zobowizaa si wówczas do nieobniania ilo ci przepuszczanej
wody poniej ustalonego progu (500 m3/s)58.
Wojna w Zatoce Perskiej (1991 r.), a w szczególno ci pojawienie si nowych
warunków w pónocnej cz ci Iraku (strefa zakazu lotów), zaostrzyo relacje midzy
Ankar a Damaszkiem. Wadze tureckie, w obawie przed umocnieniem si pozycji
Kurdów, wzmogy presj na Damaszek, aby zakoczy jego wspóprac z PKK. Na
przeomie lat 80. i 90. XX wieku konﬂikt turecko-kurdyjski by ju w fazie dziaa
zbrojnych (pierwszy atak PKK na tureck armi mia miejsce w 1984 r.), a jego skala
nieustannie rosa. Pewnym sukcesem byo skonienie Syrii do zdelegalizowania PKK.
Starcia midzy KDP a PUK (oraz regularna wojna w latach 1994–1998) zmniejszyy
do pewnego stopnia obawy Ankary przed rosnc si Kurdów irackich. W rezultacie zmalaa presja Turcji na Damaszek w celu zerwania stosunków z PKK. Zoono relacji midzy poszczególnymi graczami obrazuje wypowied ambasadora Turcji
w Damaszku, który w jednym z wywiadów stwierdzi, e: „potrzeba wspópracy midzy Ankar a Damaszkiem staa si mniej naglca odkd, w zwizku z wojn domow
55

C. Morris, The New Turkey, London 2005, s. 203.
W. Hale, Turkey, the Middle East and the Gulf Crisis, „International Affairs” 1992, t. 68, nr 4, s. 682.
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midzy PUK a KDP, zmalaa szansa utworzenia pastwa kurdyjskiego w pónocnym
Iraku”. Napicia midzy oboma krajami wcale jednak nie malay. Gdy jedna z tam
projektu GAP zostaa ukoczona (1992 r.), Turcja zamkna luzy na 30 dni, powanie
ograniczajc dostp Syrii i Iraku do wody rzecznej59. Od tamtej pory Damaszek czyni
wiele wysików, aby wymusi na Turcji zmian podej cia. Syria wniosa w tej sprawie
protest na forum Ligi Pastw Arabskich, podpisaa umow strategiczn z Grecj (kraj
ten jest postrzegany przez wadze tureckie jako nieprzyjazny)60, a take skonia Rosj
do zezwolenia na przeprowadzenie w Moskwie zjazdu Parlamentu Kurdyjskiego na
Wygnaniu. Pozycja Turcji wobec kwestii kurdyjskiej ulega radykalizacji po 1993 r.,
gdy zmar prezydent Turgut Özal. By on zwolennikiem liberalizacji polityki wobec
Kurdów61. Po mierci Özala polityk kurdyjsk Turcji zacza tworzy zdominowana
przez armi Narodowa Rada Bezpieczestwa zamiast demokratycznie wybranych
wadz62. Wkrótce armia rozpocza wielk operacj w poudniowo-wschodniej czci kraju. W rejon konﬂiktu sprowadzono 350 tys. onierzy (wicej ni liczebno
si zbrojnych Brazylii63), a do 1995 r. liczba oﬁar konﬂiktu z PKK wzrosa do 21 tys.
osób64. Ankara oﬁcjalnie zadaa wydalenia Öcalana z Syrii, a w 1996 r., ku niezadowoleniu Damaszku, podpisaa porozumienie wojskowe z Tel Awiwem65. Wieloletnie wysiki dyplomatyczne Ankary i inne mikkie rodki, by przekona Damaszek do
zakoczenia wspópracy z Kurdami, zakoczyy si w 1998 r. W tym te roku Turcja
zebraa pod syryjsk granic znaczne siy zbrojne i pod bezpo redni gro b inwazji zadaa ograniczenia wsparcia dla PKK66. Syria skapitulowaa. Lider PKK zosta
wydalony, a nastpnie zatrzymany przez tureckie suby w Nairobi, skd traﬁ przed
turecki sd. Öcalana skazano na kar mierci, jednak wkrótce pod presj UE zamieniono j na doywotnie wizienie. Kurdyjski bojownik przebywa do dzi , jako jedyny
wizie, w zakadzie karnym na wyspie Imrali (na morzu Marmara). Mimo ogrom59
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nej przewagi, jak Turcja po tym wydarzeniu miaa nad Syri, rzd turecki postanowi nie wykorzystywa tej okazji do kolejnych wymusze, tylko szybko odbudowa
dobre relacje. Dziki temu jeszcze tego samego roku zakoczono proces stabilizacji
stosunków midzy obu pastwami podpisaniem ugody z Adany. W nastpnych latach
dochodzio do dalszego zbliania si obydwu stolic. Doszo do pierwszej w historii
wizyty syryjskiego prezydenta w Ankarze. Damaszek uzna, e atwiej jest budowa
dobre relacje z islamistyczn parti AKP, która w 2002 r. obja rzdy, ni z proamerykask tureck armi. Rzd Turcji z kolei, zacie niajc wizy z Damaszkiem
udowodni, e w regionalnej skali jest w stanie odej od globalnej strategii NATO
i mie dobre relacje z pastwami wrogo nastawionymi do Zachodu. Zdystansowanie
si Turcji wobec amerykaskiej inwazji na Irak w 2003 r. dodatkowo poprawio wizerunek Turcji w Damaszku. Do próby turecko-amerykaskich relacji w kontek cie Syrii
doszo ponownie w 2005 r., gdy przed planowan wizyt byego prezydenta Turcji
Ahmeta Sezera w Damaszku, ambasador USA w Ankarze osobi cie stara si odwie
prezydenta od tego kroku. Gdy Sezer nie posucha pró b amerykaskiego dyplomaty,
ten ogosi zakoczenie swojej misji w Turcji i powrót do Waszyngtonu.
Protesty rozpoczte w Syrii w marcu 2011 r., jako cz Arabskiej Wiosny
Ludów, pocigny za sob kilka zmian w odniesieniu do kwestii kurdyjskiej. Warto
zaznaczy , e Kurdowie, stanowicy blisko 10% populacji kraju, s postrzegani jako
element, który moe zaway na rozstrzygniciu trwajcego tam konﬂiktu. Z tego
powodu Kurdowie syryjscy niechtnie angaowali si w protesty i pó niejsze walki,
niechtnie te zabierali gos. Zdaj sobie oni spraw z tego, e przebieg i wynik konﬂiktu moe zasadniczo zaway na ich sytuacji, która od dawna jest trudna. Kurdowie
s marginalizowani w syryjskim spoeczestwie. Od 230 do 300 tys., czyli 11–14%
syryjskich Kurdów nie ma adnego obywatelstwa67. Podjte obecnie decyzje mog
przynie znaczc popraw, ale take nowe zagroenia. Gra toczy si o du stawk,
dlatego Kurdowie ostronie stawiaj kroki. Mog sobie te na to pozwoli , gdy wojska Al-Asada nie stanowi dla nich tak duego zagroenia, jak dla arabskiej ludno ci
w innych cz ciach kraju.
Kurdyjskie partie w Syrii staraj si trzyma na uboczu z kilku powodów. Po
pierwsze, je li Al-Asad zwyciy, to brak zaangaowania w konﬂikt przeciwko siom
rzdowym da Kurdom lepsz pozycj do ewentualnych rozmów o ich sytuacji w kraju.
Tak moliwo zdaje si take sugerowa Al-Asad, gdy w kwietniu 2011 r. zaoferowa on przywrócenie obywatelstwa bezpastwowym Kurdom (w 1962 r. odebrano
obywatelstwo okoo 120 tys. Kurdów, dzi jest ich ponad dwa razy wicej68). Mimo e
67
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dua cz Kurdów odrzucia t propozycj, to zapewne pozostaa ona w ich pamici
jako wiadectwo moliwej poprawy stosunków z wadz. Po drugie, midzy Kurdami a arabskimi obywatelami Syrii nieraz dochodzio do napi . Do szczególnie
zaciekych star doszo przy okazji protestów w 2004 r., które Al-Asad umiejtnie
wykorzysta, podburzajc lokalne spoeczno ci przeciwko sobie. Po trzecie, w sytuacj
w Syrii mocno angauje si PKK. Podczas protestów w 2011 r. doszo do niemal cakowitego zaamania si relacji midzy Damaszkiem a Ankar. Tureckie wadze silnie
krytykoway Al-Asada za przemoc wobec ludno ci cywilnej, jednocze nie oskarajc
go o powrót do wspierania partii Öcalana. Informacje o odbudowaniu wizi midzy
Damaszkiem a PKK pojawiaj si coraz cz ciej, a jednocze nie adna ze stron nie
stara si dostatecznie przekonujco im zaprzecza 69. Cemil Bayik, jeden z liderów
grupy, oznajmi, e je li doszoby do interwencji tureckich si w Syrii, PKK stanaby po stronie Al-Asada. Z kolei obecny przywódca partii zagrozi, e w wypadku
interwencji „zamieni obszary zamieszkane przez tureckich Kurdów w pole bitwy”70.
Jeeli Al-Asad rzeczywi cie zawar umow z Kurdami tureckimi, to moe on tym krokiem uzyska podwójn korzy – zniechci Turcj do podejmowania dziaa przeciwko niemu oraz zapobiec przyczeniu si syryjskich Kurdów do walk po stronie
rebeliantów. Mimo opisanych powodów, cz Kurdów, cho stosunkowo niewielka,
wystpia przeciwko Al-Asadowi. Zrobiy to m.in. trzy partie po ofercie Damaszku
przywrócenia Kurdom obywatelstwa71. Nie naley jednak przecenia gró b PKK, jako
czynnika powstrzymujcego Turcj przed wojskowym zaangaowaniem si w syryjski
konﬂikt na wiksz skal. Reim Al-Asada wspierany jest politycznie oraz militarnie
przez Rosj i Iran. Moe te liczy na polityczne wsparcie ze strony Chin. Trudno
jest przewidzie do jak powanych konsekwencji mogaby doprowadzi bezpo rednia
interwencja wojskowa w Syrii. Bez wzgldu na moliwo takiego zaangaowania,
Turcja i tak odgrywa bardzo wan rol we wspieraniu walki z syryjskim reimem.
Przez tureckie konta bankowe pynie pomoc ﬁnansowa dla syryjskiej opozycji. W Turcji moe si ona przegrupowa i znale schronienie. Take za po rednictwem Turcji
syryjscy opozycjoni ci zaopatrywani s w bro dostarczan mi, przy udziale agentów
CIA, za pienidze Arabii Saudyjskiej oraz Kataru72.
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4. Stosunki Izraela z Kurdami
Relacje izraelsko-kurdyjskie dotycz gównie Kurdów mieszkajcych w Iraku. W stosunkach z Izraelem znajduj si oni w do trudnej pozycji. Z jednej strony, przez
znaczn cz XX wieku. Kurdowie byli skonﬂiktowani z Arabami w Iraku oraz Syrii,
co w naturalny sposób stworzyo z nich sprzymierzeców Izraela. Z drugiej strony,
region zamieszkany rzez Kurdów znajduje si na pograniczu pastw, w których Izrael
ma wyjtkowo z opini. Dotyczy to polityki tych pastw, ale take nastrojów spoecznych. Zjawisko to jest szczególnie silne w Syrii, w Iraku i w Iranie, które to
kraje nie uznaj pastwowo ci Izraela lub nie chc nawizywa z Izraelem stosunków
dyplomatycznych. Kurdowie s wiadomi tego, e zblianie si do Izraela nie bdzie
dobrze odbierane ani przez rzdy, ani przez ludno pastw, które zamieszkuj. Wypowied Mesuda Barzaniego z 2005 r. moe wiadczy o wiadomo ci tego trudnego
pooenia: „ustanowienie relacji midzy Kurdami i Izraelem nie jest zbrodni, istnieje
wiele pastw arabskich, majcych powizania z pastwem ydowskim”73.
Mimo przeszkód obydwu stronom zaley na dobrych relacjach. Obie znajduj
si w nieprzyjaznym otoczeniu i poza sob nie maj w regionie wielu potencjalnych sojuszników. Skutki AWL, w tym m.in. doj cie do wadzy partii islamistycznych w Tunezji i w Egipcie, potguj antyizraelskie nastroje w regionie. Tel Awiw za
wspiera wysiki Kurdów w Iraku ju od lat 60. XX wieku. W 1980 r. premier Izraela Menachem Begin publicznie potwierdzi, e poza pomoc humanitarn, Kurdom
potajemnie udzielana bya take pomoc wojskowa74. W pó niejszym czasie o wzajemnych relacjach przestano otwarcie mówi w zwizku ze wsparciem USA dla Saddama Husajna w wojnie z Iranem. Spraw kurdyjsk popiera nie tylko rzd Izraela,
ale take diaspora ydowska, której aktywno mona byo zaobserwowa w czasie
wojny w Zatoce Perskiej w 1991 r. Wówczas w wielu krajach organizacje ydowskie
prowadziy kampani, majc skoni „spoeczno midzynarodow” do udzielenia
Kurdom wsparcia75.
Polityka Tel Awiwu wobec Kurdów jest w duym stopniu funkcj relacji Izraela
z Turcj. W Turcji z kolei polityka wobec Izraela utrzymywana jest równolegle na
dwóch kanaach – rzdowym oraz wojskowym. Wadze polityczne kraju, w szczególno ci od zwycistwa w wyborach partii AKP, maj gboko negatywny stosunek do Izraela. Natomiast wadze wojskowe, cieszce si w Turcji wci du autonomi, utrzymuj poprawne relacje z Tel Awiwem. W konsekwencji, linia polityki
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Izraela wobec Kurdów jest niespójna. W okresie pozimnowojennym mona wymieni kilka wydarze, które negatywnie wpyny na relacje izraelsko-kurdyjskie. Jednym z nich, byo wysanie do Ankary grupy 50 izraelskich doradców wojskowych
w zwizku z planowan na marzec 1995 r. wielk ofensyw wojskow, skierowan
przeciwko PKK w pónocnym Iraku76. Kolejnym bya wypowied premiera Benjamina
Netanjahu z 1997 r., który stwierdzi, e: „Turcja cierpi z powodu ataków terrorystycznych PKK, a Izrael nie widzi adnej rónicy pomidzy terrorystami z PKK a tymi,
z którymi musi mierzy si sam Izrael”77. Relacje pogorszyy si take po tym, jak
w 1999 r. izraelski Mosad zosta oskarony o udzielenie (wraz z CIA) pomocy Turcji
w schwytaniu Abdullaha Öcalana. W nastpstwie doszo do nieudanego szturmu Kurdów na Ambasad Izraela w Berlinie, w którym wielu Kurdów odnioso rany, a trzech
stracio ycie78.
Do duej zmiany w kontaktach izraelsko-kurdyjskich doszo po inwazji USA na
Irak w 2003 r. Rok pó niej media donosiy o spotkaniach pomidzy wadzami Izraela
a Mesudem Barzanim i Dalalem Talabanim. Premier Izraela Ariel Szaron publicznie
potwierdzi wtedy, e pomidzy obydwoma rzdami zostay nawizane dobre relacje79.
Wedug niepotwierdzonych doniesie zacza si dynamicznie rozwija wspópraca
Kurdów i Izraela w dziedzinie bezpieczestwa. Nie bya to nowa sytuacja, gdy izraelski Mosad wraz z irask policj polityczn SAWAK wielokrotnie wspiera Kurdów
w walce z Bagdadem w czasach „zimnej wojny”, szczególnie w latach 1965–197580.
Siy zbrojne Izraela miay szkoli niektóre kurdyjskie oddziay oraz siy specjalne
na terenie pónocnego Iraku. Izrael zaprzeczy tym doniesieniom w mediach, jednak
w oﬁcjalnym komunikacie do Ankary zapewniono, e nawet je li obywatele Izraela
faktycznie szkolili kurdyjskich onierzy, to robili to bez pozwolenia Tel Awiwu i na
wasn rk81. W XXI wieku stosunki izraelsko-tureckie staway si coraz chodniejsze. Do kolejnych napi doszo po interwencji Izraela w Libanie oraz w Streﬁe Gazy.
Jak to wyej zaznaczono, Turcja w 2003 r. zacza bardziej dba o swój wizerunek
w regionie Bliskiego Wschodu, co dziao si kosztem relacji z Tel Awiwem. Izrael
natomiast zacie nia swoje kontakty z Kurdami. Istnieje wiele spekulacji na temat
wspópracy USA, Izraela i Kurdów wobec zagroenia nuklearnego ze strony Iranu.
Nie s one jednak potwierdzone adnymi wiarygodnymi ródami.
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5. Stosunki Stanów Zjednoczonych z Kurdami
Rozwój relacji amerykasko-kurdyjskich ulega cigej ewolucji od czasów zakoczenia II wojny wiatowej. Mona w tym okresie wyznaczy trzy etapy, w których rola obydwu stron si zmieniaa: etap pierwszy od koca II wojny wiatowej
do wojny w Zatoce Perskiej (1945–1990), etap drugi do odej cia Saddama Husajna
(1991–2003), oraz etap trzeci, który trwa do dzisiaj (od 2003 r.). Ewolucja ta przebiegaa od kontaktów, polegajcych gównie na pomocy humanitarnej, poprzez wycznie przedmiotowe wykorzystywanie kwestii kurdyjskiej jako instrumentu polityki
zagranicznej USA, a po obecn sytuacj, w której Kurdowie wystpuj jako pozapastwowy sprzymierzeniec Amerykanów. Etap pierwszy i drugi naley zatem rozpatrywa raczej jako unilateralny stosunek USA do Kurdów, a dopiero etap trzeci
jako interaktywne relacje amerykasko-kurdyjskie. Rónica w potencjaach oraz
pozycjach nadal nie daje Kurdom wielu moliwo ci realizacji wasnych interesów,
jednak jeszcze stosunkowo niedawno Kurdowie byli wycznie obiektem dziaa
Waszyngtonu.
Polityka USA wobec Kurdów, podobnie jak amerykaska aktywno w regionie,
jest bardziej zaawansowana ni dziaania innych krajów spoza Bliskiego Wschodu,
wczajc w to Uni Europejsk. Mimo to nie da si dzi mówi o jednej i spójnej
polityce USA wobec Kurdów. S tego dwa gówne powody. Po pierwsze, wynika to
z wielo ci zda wewntrz administracji amerykaskiej wobec tego, jak naley postpowa z Kurdami82. Po drugie, bierze si to z omawianej ju wcze niej zoono ci
kwestii kurdyjskiej, czego konsekwencj jest chociaby to, e nie ma jednej wadzy,
reprezentujcej wszystkich Kurdów. Wszystkie cztery gówne grupy maj nieco inne
potrzeby i rywalizuj z innymi reimami, z którymi Amerykanie maj take róne
stosunki. Jeeli do tych dwóch czynników dodamy relacje midzy stolic jednego
kraju a Kurdami w innych krajach, relacje midzy Kurdami z rónych krajów oraz
midzy Kurdami w jednym kraju (jak KDP i PUK w Iraku), to lepiej zrozumiemy
problem polityki wobec Kurdów oraz brak wyra nego stanowiska USA. Niemniej jednak mona mówi o ogólnej zaleno ci, wedug której ceteris paribus przychylno
USA do Kurdów z danego kraju jest negatywnie skorelowana z poprawno ci relacji, w jakich Waszyngton pozostaje z wadzami tego kraju. Nie jest to jedyna istotna
zmienna niezalena, dlatego te w historii zdarzay si od tej reguy wyjtki. Jednym
z czynników, który osabia dziaanie tego mechanizmu jest powolny trend umacniania si pozycji Kurdów na arenie midzynarodowej. Niegdy odgrywali oni rol cakowicie biern, co pozwalao Amerykanom z atwo ci rozgrywa „kart kurdyjsk”.
Od koca „zimnej wojny” Kurdowie nabieraj jednak coraz wicej podmiotowo ci
w relacjach z Waszyngtonem.
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W czasie „zimnej wojny” dziaania USA w regionie koncentroway si przede
wszystkim na utrzymaniu stabilno ci, przy tolerancji autorytarnych reimów83. Zmiany,
do jakich dochodzio na tle rozpadu ZSRR, w tym decyzja Saddama Husajna o zaanektowaniu Kuwejtu, skoniy Stany Zjednoczone do pierwszego w historii (1991 r.), a po
tym drugiego (2003 r.) bezpo redniego uycia siy na du skal na Bliskim Wschodzie84. Okres pomidzy tymi interwencjami charakteryzowa si reorientacj polityki
USA w kierunku aktywniejszego wspierania sprawy kurdyjskiej w Iraku85. Podczas
gdy zainteresowanie Waszyngtonu Kurdami iraskimi i syryjskimi pozostawao na
raczej niskim poziomie oraz nieznacznie roso wobec Kurdów tureckich, zaangaowanie w kwesti kurdyjsk w Iraku byo zauwaalne86. W okresie pozimnowojennym
stopniowo zmienia si charakter zagroe bezpieczestwa midzynarodowego. Pastwa stay si bardziej naraone na zagroenia asymetryczne i pozapastwowe. W obliczu tych przemian dotychczasowa polityka USA, polegajca na otwartej wspópracy
gównie z podmiotami pastwowymi, take podlegaa transformacji. Pozapastwowe
zagroenia tworzyy zapotrzebowanie na pozapastwowych sojuszników. Tajne wsparcie dla irackich Kurdów po wojnie w 1991 r. zamienio si w oﬁcjalne i bezpo rednie
relacje. Zwikszya si waga Kurdów w postrzeganym przez Amerykanów lokalnym
ukadzie si. Okazali si oni pomocni w czasie inwazji w 2003 r. oraz w pó niejszym
procesie stabilizacji Iraku.
Zaoenie Amerykanów, e odej cie od status quo moe zaszkodzi ich interesom
z jednej strony podnosio wag Kurdów, jako elementu równowagi, z drugiej jednak wykluczao moliwo utworzenia kurdyjskiego pastwa87. Dziki przychylno ci
Waszyngtonu Kurdowie iraccy zaczli zyskiwa midzynarodowe uznanie, stajc si
uczestnikiem stosunków midzynarodowych. Pierwsze oﬁcjalne zaproszenie do USA
Mesud Barzani, jako prezydent Regionu Kurdystanu, otrzyma od George’a Busha
w pa dzierniku 2005 r. Po nim przyszy kolejne oﬁcjalne wizyty. Kurdowie iraccy
zaczli niezalenie od Bagdadu podpisywa , kontrakty na wydobycie i sprzeda ropy.
W 2010 r. odbyo si oﬁcjalne spotkanie Barzaniego z premierem Erdo¯anem, po którym turecki minister spraw zagranicznych o wiadczy, e: „Turcja postrzega relacje
z Irakiem, a w szczególno ci z Regionem Kurdystanu, jako wane i pragnie dalszej
integracji gospodarczej z Regionalnym Rzdem Kurdystanu”88.
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Trzy najbardziej kontrowersyjne kwestie, które najprawdopodobniej bd determinowa dalszy rozwój sytuacji wewntrznej i zewntrznej w irackiej cz ci Kurdystanu to: wci nieuregulowana przynaleno bogatego w rop Kirkuku, dziaalno
PKK w pónocnym Iraku oraz dystrybucja dochodów ze sprzeday ropy naftowej.
Mimo e w Regionie Kurdystanu nie dao si odczu nastrojów AWL tak wyra nie,
jak w innych cz ciach Bliskiego Wschodu, to doszo tam do pewnych demonstracji.
Hasa wznoszone przez protestujcych Kurdów dotyczyy tej ostatniej kwestii, czyli
niesprawiedliwego podziau dochodów i korupcji w sektorze ropy naftowej89. Niemniej
jednak AWL nie jest bezpo redni determinant w rozwoju sytuacji irackich Kurdów.
Kurdowie tureccy nigdy nie cieszyli si takim zainteresowaniem USA, jak ich
iraccy ssiedzi. Amerykanie, bdc w strategicznym sojuszu z Ankar, nie chcieli
ryzykowa tej relacji i nigdy nie zostaa potwierdzona ich wspópraca z PKK. Po atakach 11 wrze nia zaostrzy si amerykaski dyskurs wobec PKK. Zmiana ma jednak
bardziej nominalny, niz realny charakter. W styczniu 2004 r. Stany Zjednoczone oﬁcjalnie uznay ugrupowanie za organizacj terrorystyczn. W 2010 r. pracownik departamentu stanu USA wyrazi zrozumienie dla: „tureckiego prawa do przeciwdziaania
bardzo powanemu problemowi terroryzmu w poudniowo-wschodnim regionie swojego kraju”90. Mimo tych deklaracji nie wydaje si, aby realne dziaania USA wobec
Kurdów tureckich i PKK ulegy duej zmianie.
W przypadku Kurdów syryjskich dziaania USA miay gównie charakter po redni,
polegajcy na próbach organizacji Kurdów mieszkajcych w Ameryce i w Damaszku.
W Syrii Kurdom nie udao si wyksztaci tak silnej organizacji polityczno-militarnej, jakie istniej w Turcji, Iraku oraz Iranie. Nie byo wic te odpowiedniego partnera. Na terenach Syrii dziaa partia PYD (Partiya Yekîtiya Demokrat, czyli Partia
Unii Demokratycznej), która postrzegana jest jako lokalny oddzia PKK. Zastpienie w 2000 r. Haﬁza al-Asada przez jego syna Baszara nie przynioso duych zmian.
Pocztkowo nowy prezydent zezwala na pewne formy organizacji i dziaalno ci kulturowej, to si jednak zmienio po inwazji na Irak w 2003 r. Doszo wtedy do masowych aresztowa i zamykania kurdyjskich organizacji, co automatycznie zwikszyo
zainteresowanie administracji USA Kurdami syryjskimi91. Amerykanie zaoyli Parti Reformy Syrii (w USA) i starali si rozwin wspóprac z syryjsk opozycj
na wygnaniu. Nie zmienio to jednak sytuacji Kurdów w Syrii w znaczcy sposób.
Dopiero walki rozpoczte w 2011 r. skoniy Stany Zjednoczone do silniejszego zaangaowania si w ksztatowanie sytuacji. Poza dziaaniami dyplomatycznymi Amerykanie nieoﬁcjalnie bior take udzia w dozbrajaniu syryjskich rebeliantów. Stany
Zjednoczone obawiajc si jednak tego, e bro moe traﬁ w nieodpowiednie rce
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i zosta wykorzystana przeciwko nim, sprzeciwiaj si przekazywaniu walczcym
ciszego uzbrojenia. Naley te zaznaczy , e wsparcie udzielane jest ogólnie rebeliantom syryjskim, a nie konkretnie Kurdom.
Dugotrwaa wrogo w relacjach midzy USA a Iranem ogranicza moliwo ci
interakcji midzy Amerykanami a Kurdami iraskimi. Sytuacja Kurdów mieszkajcych w Iranie bya te zazwyczaj lepsza ni Kurdów irackich, tureckich lub syryjskich.
Pomijajc stosunkowo niedawn popraw sytuacji w Turcji oraz w Iraku, Kurdowie
irascy napotykali na mniej przeszkód w zwizku ze swoj narodowo ci. Moe to
by spowodowane faktem, e Iran jest krajem dosy zrónicowanym etnicznie. Dominujcy ilo ciowo Persowie stanowi tam 60% ludno ci92. Jest to te jedyny z omawianych czterech krajów, w którym Kurdowie nie s najwiksz mniejszo ci etniczn
(11%). S nimi Azerowie, stanowicy 16% populacji93. Sytuacja zacza jednak ulega pogorszeniu niedugo przed tym, gdy do wadzy doszed Mahmud Ahmedinead
(2005 r.)94. W tym okresie powstaa w Iranie organizacja PJAK, bdca odpowiednikiem tureckiego PKK. Oba ugrupowania s bardzo silnie powizane organizacyjnie.
Niekiedy wskazuje si, e PJAK moe by iraskim oddziaem PKK95. Do pierwszego wystpienia zbrojnego organizacji doszo w 2004 r. Po mierci 24 onierzy rzd
Iranu uzna PJAK za organizacj terrorystyczn, oskarajc Stany Zjednoczone o jej
zaoenie i sponsorowanie, co organizacja publicznie zdementowaa. Waszyngton nie
zajmowa stanowiska wobec ugrupowania, a do momentu doj cia do wadzy Baraka
Obamy, gdy PJAK traﬁ na amerykask list organizacji terrorystycznych96. Nie da
si wykluczy potajemnego wspierania irackich Kurdów przez administracj USA,
np. w sferze ﬁnansowej97. Czerpic z do wiadcze relacji USA z Kurdami irackimi,
mona zakada , e Amerykanie tylko w ostateczno ci zaangauj si w bezpo rednie
i otwarte kontakty z Kurdami iraskimi.

* * *
Jedn z waniejszych cech kwestii kurdyjskiej jest jej zoono . Po pierwsze, jest
w ni zaangaowanych wielu aktorów zewntrznych. Na obszarze 300–400 tys. km2
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spotykaj si interesy m.in. supermocarstwa (USA) oraz pastw pretendujcych do roli
mocarstw regionalnych (Turcja, Iran, Izrael). Pewn rol odgrywaj take instytucje
Unii Europejskiej. Dotyczy to w szczególno ci procesu akcesyjnego Turcji, na któr
UE wywiera siln i relatywnie skuteczn presj w celu poszanowania praw czowieka.
W kwesti kurdyjsk s zaangaowani take zewntrzni aktorzy pozapastwowi: kurdyjska diaspora, organizacje bronice praw czowieka oraz, rzadziej, zachodnia opinia
publiczna (gównie europejska). Brak jednej reprezentacji Kurdów na arenie midzynarodowej mona porówna z sytuacj Palestyczyków. O ile jednak Palestyczycy s
podzieleni na dwa gówne obozy (Fatah i Hamas) oraz zmagaj si z jednym rzdem
(Izraela), o tyle Kurdowie s znacznie bardziej rozdrobnieni oraz maj do czynienia
z czterema rzdami.
Po drugie, kwestia kurdyjska jest take zrónicowana wewntrznie. Z jednej
strony, jest ona wielowarstwowa – skadaj si na ni kwestie zwizane z bezpieczestwem, gospodark, kultur oraz prawami czowieka. Z drugiej strony, Kurdowie s podzieleni. Termin „kwestia kurdyjska” odnosi si do wielu zagadnie, które
niekiedy mog by ze sob sabo powizane. Wadze poszczególnych grup kurdyjskich nie koordynuj swych dziaa, rywalizuj, a nawet s ze sob skonﬂiktowane.
Koordynacji brakuje jednak nie tylko na najwyszym szczeblu. Take na poziomie
spoeczestw Kurdowie z rónych pastw czsto maj inne potrzeby. Konsekwencj wewntrznego zrónicowania jest brak jednolitego stanowiska i dziaa aktorów
zewntrznych.
By moe to wa nie zoono kwestii kurdyjskiej sprawia, e – w przeciwiestwie np. do kwestii palestyskiej – nie pojawiaj si nawet plany rozwizania tego
konﬂiktu. Poza jednym wyjtkiem, jakim jest stanowisko UE w sprawie Kurdów
tureckich, w wiecie zachodnim brakuje dugoterminowych i skoordynowanych dziaa. Zamiast strategii wystpuje taktyka i dora ne posunicia. Takie zaniedbanie kwestii kurdyjskiej przez Zachód mona tumaczy wielo ci interesów i stopniem skomplikowania, które naley umiejscowi po stronie potencjalnych kosztów. Moe ono
jednak take wynika z niedocenienia wagi tego zagadnienia, a zatem z niedostrzegania potencjalnych korzy ci, jakie w dugim terminie moe przynie zaegnanie
problemu kurdyjskiego.

Development of the Kurdish Issue in the Near East
Summary
For a long time the Kurds have been a signiﬁcant element of striving for dominance in the Near
East. The mountainous areas of Kurdistan became the natural border of inﬂuences of various
world powers. In the past, the Persian and the Ottoman people on the one hand used the Kurds
against each other, on the other hand they cooperated pacifying the rebelling Kurdish tribes.
In the 20th century new players joined the rivalry, also outside the Near East. Dispersion of
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the Kurdish people after World War I among four countries led to new divisions and different
interests of the Kurds inhabiting particular countries.
The Kurdish problem is very complex. It has an external dimension, which may be noticed
in the great number of subjects directly engaged, and internal dimension, reﬂected in dispersion
of the Kurdish people as well as multithreading of the problem. Complexity is the key feature
of the discussed issue and the main topic of this text – on the one hand it hampers settlement
of the problem, on the other hand it shows that a great number of tensions would disappear if
the problem was solved. To understand it better, it is worth to learn the Kurds’ characteristics,
their division into particular groups and their position in the regional international relations.
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PRAWO PASTWA DO SAMOOBRONY
W KONTEKCIE NARUSZENIA SYRYJSKIEJ
PRZESTRZENI POWIETRZNEJ

22 czerwca 2012 r. wiatowe media poday informacj o zestrzeleniu nad wodami
Morza ródziemnego tureckiego samolotu wojskowego typu F-4 Phantom z dwoma
czonkami zaogi na pokadzie. Z opublikowanych informacji wynikao, i to armia
syryjska staa za jego zestrzeleniem. Jeszcze tego samego dnia strona syryjska potwierdzia informacj podawan wcze niej przez zagraniczne media, wskazujc jednoczenie, i zestrzelenie tureckiego samolotu wojskowego miao charakter legalnego uycia
siy zbrojnej, podjtego w ramach realizacji prawa kadego pastwa do samoobrony.
Otwartym pozostaje pytanie, czy w wietle warunków, od których spenienia
prawo midzynarodowe uzalenia przyznanie waloru legalno ci uytej siy zbrojnej
jako samoobrony, uzna mona, i dziaania armii syryjskiej podjte wzgldem tureckiego samolotu wojskowego mie ciy si w granicach wyznaczonych zarówno przez
zwyczaj midzynarodowy, jak i midzynarodowe prawo traktatowe.

1. Prawo do samoobrony w midzynarodowym
prawie zwyczajowym
Prawo do samoobrony, na które powoaa si strona syryjska, bronic legalno ci przedsiwzitych przez siebie dziaa w postaci zestrzelenia samolotu wojskowego nalecego do obcego pastwa1, jest wci, pomimo usunicia wojny jako formy prowadzenia i rozstrzygania sporów2 ze sfery stosunków midzynarodowych i prawa normujcego te stosunki, jednym z podstawowych praw kadego pastwa.
1

Turcja: zwoki pilotów zestrzelonego samolotu wydobyte z morza, 5 lipca 2012 r., http://wiadomosci.
wp.pl/kat,1356,title,Turcja-zwloki-pilotow-zestrzelonego-samolotu-wydobyte-z-morza,wid,14735190,wiad
omosc.html?ticaid=1f029 (18.08.2012).
2
Zob. Traktat przeciwwojenny (pakt Brianda–Kellogga bd paryski), 27 sierpnia 1928 r., Dziennik
Ustaw (dalej – Dz. U.) 1929, nr 63, poz. 489; artyku 1 ust. 1 i artyku 2 Karty Narodów Zjednoczonych,
26 czerwca 1945 r., Dz. U. 1947, nr 23, poz. 90 i 91.
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Prawo do samoobrony obecne jest w stosunkach midzypastwowych wa ciwie
od czasu, gdy stosunki te dopiero zaczy si ksztatowa . Rozwaania dotyczce
kwestii samoobrony mona odnale w dzieach Cycerona, Seneki Modszego czy
w. Tomasza z Akwinu3. Do kwestii samoobrony odniós si w swoim najwybitniejszym dziele pt. O prawie wojny i pokoju Hugo Grocjusz. W pracy tej Grocjusz
uzna prawo jednostki i pastwa do podejmowania dziaa wojennych w samoobronie4. Prawo do samoobrony, w jego ocenie, wywodzio si wprost i bezpo rednio
z nakazu natury, a nie z niezgodnego z prawem postpowania lub przewinienia innej
osoby, która stwarzaa niebezpieczestwo5. Okoliczno ta miaa decydujce znaczenie
w sytuacjach, w których osoba stwarzajca niebezpieczestwo dziaaa bez winy, albo
w bdnym przekonaniu co do osoby atakowanej lub pod wpywem wzburzenia, gdy
nawet wtedy prawo do samoobrony nie ulegao modyﬁkacji czy wyczeniu. Tradycyjna deﬁnicja prawa do samoobrony na gruncie zwyczajowego prawa midzynarodowego zostaa przywoana podczas sprawy Caroline6, a nastpnie potwierdzona w toku
prac Midzynarodowego Trybunau Karnego w Norymberdze7. Spór w sprawie Caroline dotyczy incydentu, do którego doszo w 1837 r. na terytorium USA, w trakcie
którego dwaj obywatele brytyjscy opanowali i zniszczyli amerykaski statek o nazwie
Caroline. W wyniku interwencji amerykaskiego rzdu, Wielka Brytania usprawiedliwiaa si, e aktu tego dokonano realizujc prawo do samoobrony. W notach dyplomatycznych, jakie zostay wymienione tu po incydencie midzy sekretarzem stanu USA
a ministrem rzdu brytyjskiego, sformuowane zostay podstawowe warunki legalnej
samoobrony. Wskazano, i musi istnie : „pilna i naglca konieczno zastosowania
samoobrony, niepozostawiajca adnego wyboru co do moliwych rodków, ani czasu
na rozwaania”8, aby dziaania siowe podejmowane w ramach samoobrony, równie
w przypadku tzw. samoobrony wyprzedzajcej9, byy uznane za legalne.
Na gruncie sprawy Caroline wyksztaciy si, zaakceptowane w prawie zwyczajowym, przesanki do legalnego uycia siy w ramach samoobrony, na których
3

Zob. m.in.: De ﬁnibus bonorum et malorum, t. III, s. 22; De republica, t. III, s. 23; De ira, t. II, s. 9;
Summa, t. II, s. 11.
4
„Jeeli naszej osobie zagraa obecnie gwat poczony z niebezpieczestwem ycia, którego inaczej
unikn nie mona, to wówczas wojna, jak stwierdzili my powyej, jest dozwolona”, w: H. Grotius, O prawie wojny i pokoju, t. 1, Warszawa 1957, s. 237.
5
Ibidem, s. 238.
6
R.Y. Jennings, The Caroline and McLeod Cases, „The American Journal of International Law” 1938,
t. 32, s. 82–99.
7
O. Olusanya, Identifying the Aggressor under International Law: A Principles Approach, Berlin
2006, s. 105.
8
D.J. Bederman, International Law Frameworks, New York 2010.
9
Inaczej samoobrona antycypacyjna, tj. dziaania uprzedzajce zbrojn napa , zob. m.in. w:
S.V. Scott, A.J. Billingslay, Ch. Michaelson, International Law and the Use of Force, A Documentary
and Reference Guide, Santa Barbara 2010, s. 136; M.N. Shaw, Prawo midzynarodowe, Warszawa 2006,
s. 649–650.
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okre lenie czsto uywa si sformuowania Caroline test10, bd formua Webstera11.
W ramach powyszego testu spenione musz zosta dwie podstawowe przesanki,
aby uycie siy zbrojnej w ramach samoobrony prewencyjnej – i nie tylko – uzyskao
status legalnej: uycie siy zbrojnej w danym przypadku musi by koniecznym dla
zapewnienia samoobrony, tzw. kryterium last resort, a sia uyta w odpowiedzi musi
pozostawa proporcjonalna do siy zbrojnej napa ci.
Pierwsza z wymienionych przesanek wymaga, aby pastwo decydowao si na
uycie siy zbrojnej przeciwko innemu pastwu tylko w razie braku innych rodków,
które realnie mogyby umoliwi odparcie ataku. Powyszy warunek sprowadza si do
stwierdzenia, i zbrojna odpowied moe by uznana za konieczn: w sytuacji uprzedniego wykorzystania wszelkich realnie dostpnych rodków pokojowych, w celu
odparcia zbrojnej napa ci, bd kiedy owe rodki pokojowe w sposób oczywisty
w konkretnej sytuacji byyby nieskuteczne12. Warunek konieczno ci przez dugi okres
odgrywa decydujc rol w procesie oceny legalno ci uycia siy zbrojnej w ramach
samoobrony i do dzisiaj czsto przytaczany jest w literaturze przedmiotu13. Jego rola
i znaczenie wydaj si by oczywiste, zwaszcza w wietle postanowie Karty Narodów Zjednoczonych, która w sposób niemal zupeny wyeliminowaa legalne uycie
siy zbrojnej jako metody prowadzenia polityki midzy pastwami. Zatem uycie siy
powinno by zarezerwowane tylko dla ekstremalnych przypadków.
Przechodzc do drugiego z warunków, wskaza naley, i wymóg proporcjonalno ci zbrojnej odpowiedzi powinien odnosi si zarówno do stopnia, jak i do zakresu
ataku. Pastwo jest uprawnione do uycia siy tylko w takim stopniu, jaki jest niezbdny do odparcia ataku. Podjta akcja zbrojna nie zostanie uznana za proporcjonaln, jeeli z okoliczno ci sprawy wynika bdzie, i jej celem w istocie byo wyrzdzenie wikszej szkody stronie atakujcej, a nie tylko potrzeba odparcia zagroenia.
Naley zgodzi si, i w niektórych przypadkach kwestia niezachowania proporcjonalno ci zastosowanych w odpowiedzi rodków, nie budzi wtpliwo ci. Przykadem
moe by zmasowany atak na terytorium pastwa obcego jako odpowied na przygraniczny incydent14.
Ostatecznie, do powyszych dwóch przesanek dodana zostaa trzecia przesanka,
która wyksztacia si na podstawie stanowiska Midzynarodowego Trybunau Sprawiedliwo ci, wyraonego w opinii doradczej w sprawie legalno ci gro by uycia siy
10

IMUNA, The Caroline Case of 1837, http://www.imuna.org/blogs/5-caroline-case-1837 (31.10.2012).
Ch. Greenwood, The Caroline, kwiecie 2009 r., w: Max Planck Encyclopedia of Public International
Law, http://www.mpepil.com/sample_article?id=/epil/entries/law-9780199231690-e261 (01.09.2012).
12
T. Ruys, ‘Armed Attack’ and Article 51 of the UN Charter: Evolutions in Customary Law and Practice, New York 2010, s. 95.
13
Zob. J. Gardam, Necessity, Proportionality and the Use of Force by States, New York 2004, s. 150–
–151; T. Gazzini, The Changing Rules on the Use of Force in International Law, Manchester 2005, s. 144;
Y. Dinstein, War, Aggression and Self – Defense, New York 2005, s. 209–210.
14
J. Kittrich, The Right of Individual Self-Defense in Public International Law, Berlin 2008, s. 24.
11
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lub uycia broni nuklearnej, gdzie dodatkowo wskazano, i uycie siy w ramach
samoobrony musi czyni zado zasadom prawa humanitarnego15.

2. Prawo do samoobrony w midzynarodowym
prawie traktatowym i orzecznictwie
Prawo do samoobrony zostao uwzgldnione nie tylko przez midzynarodowe prawo
zwyczajowe, lecz take znalazo odzwierciedlenie w tre ci samej Karty Narodów
Zjednoczonych. Artyku 51 Karty NZ stanowi wprost, i: „Nic w niniejszej Karcie
nie narusza przyrodzonego prawa kadego czonka Organizacji Narodów Zjednoczonych, przeciwko któremu dokonano zbrojnej napa ci, do indywidualnej lub zbiorowej
samoobrony”16.
Postanowienie to byo pierwszym, które w wielostronnej umowie midzynarodowej w sposób jasny potwierdzio istnienie prawa kadego pastwa do samoobrony.
Przykadowo, w tre ci podpisanego 28 czerwca 1919 r. Paktu Ligi Narodów nie
zamieszczono wprost odwoania do prawa do samoobrony. Jak wskazuje si w literaturze przedmiotu, przemilczenie to byo wynikiem tego, e twórcy Paktu LN prawo to
uznali za oczywiste. Std te jego zamieszczenie w samym tek cie Paktu LN uznane
zostao ostatecznie za zbyteczne17.
Dokonujc oceny skuteczno ci systemu bezpieczestwa, jaki funkcjonowa na
podstawie Paktu Ligi Narodów, mona stwierdzi jednoznacznie, i nie speni on
oczekiwa, jakie towarzyszyy jego twórcom. Jednak do wiadczenie, jakie zebrano
w toku funkcjonowania samej Ligi, starano si maksymalnie wykorzysta i obok
potwierdzenia w artykule 1 ust. 1 i artykule 2 Karty Narodów Zjednoczonych, obowizywania powszechnego zakazu agresji, przewidziano w rozdziale VII Karty NZ prawo
do aktów zbrojnej samoobrony, w razie zagroenia pokoju, naruszenia pokoju i aktów
agresji. Niezbywalny charakter prawa do samoobrony, na który pooono szczególny
nacisk w Karcie NZ, zosta równie potwierdzony m.in. w tre ci kodeksu postpowania w dziedzinie polityczno-wojskowych aspektów bezpieczestwa z 1994 r.18
Wracajc do tre ci Karty NZ i wymienionych w niej warunków dopuszczalnoci dziaa w ramach samoobrony, naley zwróci uwag na mao precyzyjny termin
15

Zob. Opinia doradcza MTS z 8 lipca 1996 r., Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons:
http://www.icj-cij.org/docket/ﬁles/95/7495.pdf (31.10.2012).
16
A. Przyborowska-Klimczak, Prawo midzynarodowe publiczne. Wybór dokumentów, Lublin 2008,
s. 19.
17
W. Czapliski, A. Wyrozumska, Prawo midzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2004, s. 686.
18
Deklaracja szczytu budapesztaskiego z 6 grudnia 1994 r., Kodeks postpowania w dziedzinie
polityczno-wojskowych aspektów bezpieczestwa, w: S. Biele, Prawo w stosunkach midzynarodowych.
Wybór dokumentów, Warszawa 1996, s. 285–290.
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„zbrojnej napa ci”, której wystpienie stanowi kluczow przesank dla legalnego uycia siy na podstawie artykuu 51. Okre lenie to nie zostao zdeﬁniowane
w samej Karcie NZ, a dopiero w rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych nr 3314/XXIX w sprawie deﬁnicji agresji z 1974 r. Zgodnie z przyjt
w powyszej rezolucji deﬁnicj agresj jest: „uycie siy zbrojnej przez pastwo
przeciwko suwerenno ci, integralno ci terytorialnej lub niepodlego ci innego pastwa, lub w jakikolwiek inny sposób niezgodnie z postanowieniami Karty NZ, okrelonym w sformuowanej deﬁnicji”19. W artykule 3 jako przykady agresji podano
m.in. inwazj lub atak si zbrojnych jednego pastwa na terytorium innego pastwa,
albo wszelk okupacj wojskow, nawet czasow, bdc wynikiem takiej inwazji lub ataku, lub te wszelk aneksj terytorium lub cz ci terytorium innego pastwa przy uyciu siy, bombardowanie przez siy zbrojne terytorium innego pastwa
lub uycie jakiejkolwiek innej broni przeciwko terytorium innego pastwa, blokad
portów lub wybrzey20.
Pojcie „zbrojnej napa ci”, do którego odwouj si zarówno artyku 51 Karty
NZ, jak i rezolucja nr 3314 byo przedmiotem dalszej wykadni organów sdownictwa midzynarodowego, w wyniku której odróniono tzw. incydenty przygraniczne
od „zbrojnej napa ci” czy „agresji”21. Termin „incydent przygraniczny” zosta wyjaniony w doktrynie jako uycie siy przeciwko innemu pastwu, które to uycie z racji
ograniczonej skali i ograniczonych rozmiarów skutków jej uycia nie jest na tyle
powane, by usprawiedliwia uycie w odpowiedzi siy22. Zatem o tym, czy dane
dziaanie powinno zosta zakwaliﬁkowane jako zbrojna napa , czy jedynie jako incydent przygraniczny, decydowa powinny przede wszystkim skala i skutki ataku23. Na
czynnik ten zwróci uwag Midzynarodowy Trybuna Karny, orzekajc w sprawie
Nicaragua. Wydaje si by on tosamym z zawartym w artykule 2 rezolucji nr 3314
wyczeniem „dziaa i konsekwencji o niedostatecznej wadze”24 z zakresu pojcia
„agresji”. Dalszymi czynnikami pomagajcymi w rozrónieniu obu wskazanych poj ,
powinny by okoliczno ci i motywy ataku25. Ani w orzeczeniu zapadym w sprawie
Nucaragua, ani w tre ci rezolucji nr 3314 nie dookre lono bliej kwestii okoliczno ci
i motywów ataku, ich zakresu czy te rozumienia. W toku prac nad tekstem rezolucji
powsta spór na tle deﬁnicji i zakresu wa nie tych czynników. Dlatego te ostatecznie
19
Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych nr 3314/XXIX w sprawie deﬁnicji
agresji z 14 grudnia 1974 r., w: M. Flemming, Midzynarodowe prawo konﬂiktów zbrojnych. Prawo przeciwwojenne. Zbiór dokumentów, Warszawa 1991, s. 230–231, artyku 1.
20
Ibidem, artyku 3.
21
Zob. Sprawa The Nicaragua v. United States, ICJ Reports, 1986.
22
J.H. Currie, Public International Law, Toronto 2008.
23
Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych nr 3314/XXIX w sprawie deﬁnicji
agresji z 14 grudnia 1974 r., op. cit., par. 195.
24
W. Czapliski, A. Wyrozumska, Prawo midzynarodowe publiczne..., op. cit., artyku 2.
25
Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych nr 3314/XXIX w sprawie deﬁnicji
agresji z 14 grudnia 1974 r., op. cit., par. 231.
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bez adnych przykadów, tylko w sposób bardzo zwizy, wskazano na nie w tre ci
preambuy do rezolucji i artykuu 226.
Jeszcze dalej ni Midzynarodowy Trybuna Sprawiedliwo ci, w swoich rozwaaniach na temat pojcia „zbrojnej napa ci” posza Komisja ds. Roszcze midzy
Erytre i Etiopi. W wyroku cz ciowym z 2005 r. komisja uznaa, i przygraniczne
potyczki pomidzy maymi oddziaami piechoty, nawet te, w których s oﬁary, nie
stanowi „zbrojnej napa ci” w rozumieniu Karty Narodów Zjednoczonych27. Jak podkre li Gerald Fitzmaurice: „S incydenty przygraniczne i incydenty przygraniczne.
Cz z nich ma charakter trywialny, a cz niezwykle gro ny”28.
Abstrahujc od kwestii oceny zasadno ci tak daleko idcego zrónicowania „uycia siy zbrojnej” od „zbrojnej napa ci”, majc na wzgldzie zarówno tre artykuu
51 Karty NZ i deﬁnicji „agresji” zawartej w rezolucji nr 3314, jak równie uznajc
szczególny charakter prawa do uycia siy w ramach samoobrony, za wa ciwe naley
uzna stanowisko, zgodnie z którym nie kade „uycie siy zbrojnej” bdzie „zbrojn
napa ci” uprawniajc do uycia siy w akcie samoobrony, mimo i w istocie bdzie
ono naruszao zakaz wyraony w artykule 2 ust. 4 Karty NZ29.
Poza wymogiem zaistnienia zbrojnej napa ci przeciwko czonkowi ONZ, w artykule 51 Karty NZ wskazano jeszcze dwa inne warunki, od spenienia których uzaleniono przypisanie legalno ci uycia przez pastwo siy zbrojnej w akcie samoobrony,
tj.: (1) czonek ONZ, który zastosowa okre lone rodki siowe przeciwko pastwu
napadajcemu, ma obowizek natychmiastowego powiadomienia o tym Rady Bezpieczestwa, oraz (2) si zbrojn w ramach samoobrony mona stosowa tylko do czasu
podjcia przez Rad Bezpieczestwa stosownych rodków koniecznych do utrzymania
midzynarodowego pokoju i bezpieczestwa30.
W Karcie NZ nie wskazano ostatecznego terminu, w jakim zaatakowany czonek ONZ powinien zawiadomi Rad Bezpieczestwa o przedsiwzitych przez siebie rodkach samoobronnych. Nie okre lono take konsekwencji niespenienia przez
pastwo powyszego wymogu. Przyzna naley, i warunek ten ma ci le formalny
charakter i w praktyce nie odgrywa decydujcej roli przy ocenie legalno ci zbrojnej
samoobrony. Jednak ze wzgldu m.in. na fakt jego wpisania do Karty NZ, nie sposób
pomin go cakowicie. W orzecznictwie midzynarodowym podkre la si, i brak
26
Zob. S.M. Schwebel, Aggression, Intervention and Self-Defense in Modern International Law,
136 RCADI, New Haven 1972, s. 463; B. Ferencz, Deﬁning Aggression: Where it Stands and Where it’s
Going, „The American Journal of International Law” 1972, t. 66, s. 491.
27
Komisja ds. Roszcze pomidzy Erytre a Etiopi, wyrok cz ciowy Jus Ad bellum, Roszczenia
Etiopii 1-8, 19 grudnia 2005 r., par. 11, www.pca-cpa.org/showﬁle.asp?ﬁl_id=158 (01.10.2012).
28
G.G. Fitzmaurice, The Deﬁnition of Aggression, „International and Comparative Law Quarterly”
1952, t. 1, s. 139.
29
Ch. Greenwood, Self-Defence, 2011 w: Max Planck Encyclopedia of Public International Law, http://
www.mpepil.com/sample_article?id=/epil/entries/law-9780199231690-e401&recno=2& (01.09.2012).
30
J. Kittrich, The Right of Individual Self-Defense..., op. cit., s. 19.
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zawiadomienia Rady Bezpieczestwa o podjtej samoobronie, w zwizku ze zbrojnym atakiem, stanowi istotny czynnik w ocenie legalno ci podjtych dziaa. Wskazuje on bowiem na to, e samo pastwo zaatakowane, powoujce si na artyku 51
Karty NZ, zasadniczo nie jest przekonane, czy uyta przeze sia zbrojna ma charakter samoobrony w rozumieniu Karty NZ, czy te jest uyciem siy zbrojnej, które nie
znajduje usprawiedliwienia w jej wietle31. Zbliony pogld zaprezentowaa Komisja
ds. Roszcze midzy Erytre a Etiopi w 2005 r.32

3. Fakty
Sowem wstpu do próby odpowiedzi na pytanie, czy zestrzelenie przez Syri tureckiego samolotu wojskowego, do jakiego doszo 22 czerwca 2012 r., miao charakter
legalnego dziaania, warto przyjrze si stosunkom, jakie w ostatnich latach panoway
na linii Ankara–Damaszek. Relacje midzy Syri a Turcj czsto okre lane s w kategorii szorstkiego ssiedztwa, a przed doj ciem do wadzy Bashara al-Asada w 2000 r.,
nawet jako stosunki pene napi 33. Problemami szczególnie newralgicznymi w przypadku relacji tych dwóch pastw byo m.in.: wspieranie przez wadze syryjskie dziaa
Partii Pracujcych Kurdystanu, zacie nienie relacji turecko-izraelskich oraz kwestie
dotyczce dystrybucji zasobów wodnych Eufratu34. Za jeden z momentów kulminacyjnych w napitych stosunkach turecko-syryjskich uzna mona koniec 1998 r., kiedy to
oddziay tureckiego wojska zostay „przerzucone” na granic z Syri. Realna gro ba
wybuchu konﬂiktu zbrojnego skonia ówczesnego prezydenta Egiptu oraz ministra
spraw zagranicznych Iranu do podjcia intensywnych dziaa dyplomatycznych,
w celu zaegnania kryzysu w regionie. Ostatecznie, w wyniku nacisków, Syria zdecydowaa si wydali Abdullaha Öcalana, zaoyciela Partii Pracujcych Kurdystanu,
ze swojego kraju, oraz zamkna funkcjonujce w Damaszku biura tej partii35. Doj cie
do wadzy Recepa Tayyip Erdogana i wdraanie w stosunkach zagranicznych „polityki
zera problemów” doprowadzio do ocieplenia stosunków na linii Ankara–Damaszek,
m.in. zniesiono wizy turystyczne dla obywateli obydwu pastw, w 2011 r. rozpoczto budow wspólnej tamy na granicznej rzece Orontes, ogoszono równie projekt
powoania wspólnego banku36. Kryzys wewntrzny, jaki wybuch w Syrii w 2011 r.
31

Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych nr 3314/XXIX w sprawie deﬁnicji
agresji z 14 grudnia 1974 r., op. cit., par. 200.
32
Komisja ds. Roszcze pomidzy Erytre a Etiopi, wyrok cz ciowy Jus ad bellum, Roszczenia
Etiopii 1-8, 19 grudnia 2005 r., op. cit., par. 11.
33
L. Martin, D. Keridis, The Future of Turkish Foreign Policy, Cambridge 2003, s. 205–208.
34
B. Maddy-Weitzman, Middle East Contemporary Survey, t. 21, Colorado 1997, s. 679.
35
D. Commins, Historical Dictionary of Syria, Oxford 2004, s. 267.
36
A. Dzisów-Szuszczykiewicz, Sukcesy i poraki „anatolijskiego tygrysa” – wyzwania dla polityki
zagranicznej i bezpieczestwa Turcji, „Bezpieczestwo Narodowe” 2012, nr 21, s. 71.
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i w szczególno ci dziaania wadz w Damaszku na powrót doprowadziy do wzrostu napi w stosunkach bilateralnych z Ankar. Midzy innymi w ramach sankcji
gospodarczych naoony zosta przez Ankar 30% podatek na towary z Syrii, zamroone zostay wszystkie aktywa wadz syryjskich37. Mimo krytyki ze strony tureckiej,
zachowanie Ankary sprzed wydarze z 22 czerwca 2012 r. nie sugerowao, aby Turcja
chciaa w jakikolwiek siowy sposób zaangaowa si w wewntrzny konﬂikt, jaki
trawi Syri od 2011 r.
Ogólny zarys relacji syryjsko-tureckich z ostatnich kilkunastu lat, nakre lony
powyej, pomaga w analizie konkretnych wydarze z 22 czerwca 2012 r. Na wstpie
odnotowa naley, i w przebiegu zdarze, które bezpo rednio poprzedziy zestrzelenie tureckiego samolotu, nie wszystkie okoliczno ci s wiadome. W oﬁcjalnych
o wiadczeniach prasowych zarówno strona turecka, jak i syryjska potwierdziy, e
wojskowy samolot typu RF-4E Phantom II nalecy do Tureckich Si Powietrznych
22 czerwca 2012 r. okoo godziny 7:30 GMT wystartowa z bazy wojskowej Erhac,
pooonej w poudniowo-wschodniej cz ci Turcji (region wschodniej Anatolii).
Okoo godziny 9:00 GMT turecka obsuga naziemna stracia kontakt radiowy z zaog
my liwca, który znikn z jej radarów. W komunikacie opublikowanym przez syryjsk
pastwow agencj prasow Sana potwierdzono, e syryjska obrona przeciwlotnicza
zestrzelia turecki samolot wojskowy, który okoo godziny 8:40 GMT naruszy przestrze powietrzn Syrii, wlatujc w ni bez uzyskania uprzedniej zgody kompetentnych wadz syryjskich38. Oﬁcjalnie Turcja nie potwierdzia informacji o naruszeniu
przez jej samolot wojskowy syryjskiej strefy powietrznej. Jednak w wypowiedzi dla
agencji prasowej Anatolia, prezydent Turcji Abdullah Gul przyzna, i w rzeczywistoci moliwym wydaje si scenariusz, w którym to 22 czerwca 2012 r. turecki samolot krótkotrwale naruszy syryjsk przestrze powietrzn39. O wiadczenie tego typu,
zoone publicznie przez najwyszego przedstawiciela wadzy w pastwie, pozwala
z duym prawdopodobiestwem uzna , i informacja o naruszeniu syryjskiej przestrzeni powietrznej jest prawdziwa, i e w istocie turecki samolot wlecia w syryjsk
przestrze bez uzyskania uprzednio wymaganej zgody od wadz syryjskich.
Okoliczno ci sporn w relacjach przekazywanych przez zaangaowane
strony, która odgrywa jake istotn rol przy ocenie legalno ci dziaa wadz syryjskich, jest kwestia, w jakim miejscu doszo do faktycznego zestrzelenia tureckiego
Phantoma. Wiadomo, e szcztki zestrzelonego samolotu wpady do Morza ródziem37

F. Ozerkan, Turkish Prime Ministerwarns of Looming ‘Civil War’ in Syria, 10.01.2012, http://www.
middle-east-online.com/english/?id=49913 (04.02.2013).
38
Zob. m.in. Syria Admits to Shooting Down Turkish Fighter Jet, 22.06.2012, http://www.cbc.ca/news/
world/story/2012/06/22/turkey-syria-plane-down.html; Syrian military says it downed Turkish ﬁghter jet,
23.06.2012, http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-18561219 (17.08.2012).
39
J. Vela, A. Blomﬁeld, Turkish Plane May Have Been in Syrian Airspace When Shot Down, Says
Turkish President Abdullah Gul, 23.06.2012, http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/
syria/9350778/Turkish-plane-may-have-been-in-Syrian-airspace-when-shot-down-says-Turkish-presidentAbdullah-Gul.html (31.08.2012).
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nego w odlego ci okoo 6–8 mil morskich od linii brzegowej Syrii40, a zatem w obszarze syryjskiego morza terytorialnego41. Jednak poruszajc na arenie midzynarodowej
kwesti powyszego incydentu, tureckie wadze podkre lay, i w chwili zestrzelenia
jej samolot znajdowa si w midzynarodowej przestrzeni powietrznej42, a nie, jak
twierdz wadze w Damaszku, w odlego ci niecaej mili morskiej od wybrzea Syrii43.
Tym samym, wadze w Ankarze wskazyway, i nawet jeeli doszo do krótkotrwaego naruszenia przestrzeni powietrznej Syrii przez turecki samolot, to podjte zostay
niezbdne kroki, aby naruszeniu temu pooy kres i by samolot niezwocznie opu ci
przestrze powietrzn obcego pastwa. Z wersji przedstawianej przez stron syryjsk
wynika, i samolot turecki zestrzelony zosta w niewielkiej odlego ci od linii ldu,
gdy cigle znajdowa si nad terytorium Syrii i stanowi tym samym realne zagroenie dla jej bezpieczestwa. Z informacji przekazanych przez wspomnian ju powyej agencj prasow Sana wynika bowiem, i tu przed zestrzeleniem turecki samolot
lecia z bardzo du prdko ci, na bardzo niskiej wysoko ci nad poziomem morza
okoo niecaej mili od linii brzegowej Syrii44.

4. Test legalno ci uytej siy
Dokonujc na przykadzie dziaa podjtych przez Syri 22 czerwca 2012 r. analizy warunków, jakie stawia prawo midzynarodowe dla uznania uytej siy zbrojnej
za legaln samoobron, warto na wstpie przeanalizowa , czy naruszenie przestrzeni
40
W o wiadczeniu wystosowanym przez armi syryjsk podano, i odlego , w jakiej znajduje si
wrak samolotu wynosi okoo 10 km od linii brzegowej, zob. BBC News, 23.06.2012, http://www.bbc.co.uk/
news/world-middle-east-18561219 (17.08.2012) ; w li cie ambasadora Ertu¯rula Apakana, penicego funkcj staego przedstawiciela Turcji przy ONZ, skierowanym do Sekretarza Generalnego ONZ i przewodniczcego Rady Bezpieczestwa ONZ wskazano, i szcztki samolotu znajduj si w odlego ci 8 mil morskich
od Latakii zob. list z 24.06.2012, sygn. 2012/TURK/336168, „The New York Times” z 25 czerwca 2012 r.,
http://www.nytimes.com/interactive/2012/06/26/world/middleeast/26Syria-Turkey-letter.html (17.08.2012).
41
Pas morza terytorialnego Syrii wynosi 12 mil morskich zob. Ustawa nr 28 z 19 listopada 2003 r.
o wodach wewntrznych i granicach morza terytorialnego Syryjskiej Republiki Arabskiej, opublikowana
przez Biuro Legislacyjne Organizacji Narodów Zjednoczonych, 02.12.2011, http://www.un.org/Depts/los/
LEGISLATIONANDTREATIES/STATEFILES/SYR.htm (17.08.2012).
42
Turecki minister spraw zagranicznych Ahmet Davuto¯lu poda, i samolot zosta zestrzelony w odlego ci okoo 13 mil morskich od linii brzegowej, a zatem ju w midzynarodowej przestrzeni powietrznej, zob. Komunikat prasowy nr 173 z 24 czerwca 2012 r. dotyczcy dziaa podjtych przez Ministerstwo
Spraw Zagranicznych Turcji w odniesieniu do zestrzelenia tureckiego samolotu wojskowego u wybrzey
Syrii, opublikowany przez MSZ Turcji, 24.06.2012, http://www.mfa.gov.tr/no_-173_--24-june-2012_-pressrelease-regarding-the-steps-taken-by-the-ministry-of-foreign-affairs-of-the-republic-of-turkey-in-respectof-the-shooting-down-of-a-turkish-military-aircraft-off-the-coast-of-syria.en.mfa (10.08.2012).
43
Syria Admits to Shooting Down Turkish Fighter Jet, op. cit.
44
D. Mawad, R. Gladstone, Syria Shoots down Turkish Warplane, Fraying Ties Further, 22.06.2012,
http://www.nytimes.com/2012/06/23/world/middleeast/mass-killing-reported-in-syria-apparently-a-rebelambush.html (31.08.2012).
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powietrznej przez pojedynczy samolot stanowi „zbrojn napa ” w rozumieniu artykuu 51 Karty Narodów Zjednoczonych. Przesanka ta wydaje si bowiem kluczow
dla przyznania statusu legalno ci dziaaniom siowym, podejmowanym przez czonków
ONZ. Jak wskazano ju na wstpie, okoliczno bezprawnego wtargnicia w syryjsk
przestrze powietrzn przez turecki samolot wojskowy Phantom II wydaje si by
bezdyskusyjna. Co wicej, samolot wojskowy jako taki stanowi skadnik si zbrojnych danego pastwa, a zatem 22 czerwca 2012 r. Turcja uya w istocie siy wzgldem Syrii, które to uycie skutkowao krótkotrwaym naruszeniem jej integralno ci
terytorialnej. W tym przypadku zestrzelony samolot to samolot typu RF-4E, który jest
modelem przeznaczonym typowo do przeprowadzania misji rozpoznawczych (w przeciwiestwie do modelu F-4E Phantom II, który równie znajduje si na wyposaeniu
armii tureckiej, ale jest typowym wielozadaniowym samolotem). Nie jest oczywi cie
tajemnic w krgach wojskowych, i samoloty tego typu czsto wykorzystywane s
do ledzenia systemów wojskowych innych pastw, i takie wa nie krótkotrwae naruszenia przestrzeni powietrznych, np. pastw ssiedzkich s najlepsz okazj do zdobycia okre lonych informacji, dotyczcych instalacji wojskowych posiadanych przez
rzdy innych pastw45. Ponadto, biorc pod uwag prdko , z jak poruszaj si
tego typu maszyny (maksymalna prdko to okoo 2400 km/h, przelotowa to okoo
1000 km/h)46, przyzna naley, i nawet krótkotrway lot nad terytorium innego pastwa moe w istocie oznacza penetracj znacznego obszaru jego terytorium. Jednak
mimo powyszych okoliczno ci, przelot samolotu wojskowego, który nie jest samolotem bojowym, nie stanowi napa ci zbrojnej, do której odwouje si artyku 51 Karty
NZ. Przyjmujc bowiem, i samolot turecki dokonywa rozpoznania systemu radarowego Syrii, to owa misja rozpoznawcza nie stanowia ani „ataku”, ani „inwazji”,
a tym samym nie usprawiedliwiaa uycia siy w odpowiedzi47. Co wicej, naruszenie przestrzeni powietrznej Syrii przez tureckiego Phantoma miao charakter wyra nie krótkotrway. Przyjmujc bowiem za prawdziwe twierdzenia strony syryjskiej, i
w chwili zestrzelenia samolot wci znajdowa si w przestrzeni Syrii, to porównujc
miejsce odnalezienia wraku samolotu z danymi podawanymi przez stron syryjsk
co do pooenia samolotu (niecaa mila morska od linii brzegu), mona przyj , i
samolot tu przed zestrzeleniem lecia w kierunku tureckiej strefy powietrznej. Samo
naruszenie mogo trwa maksymalnie okoo 18 minut, tj. od 8:40 GMT do 8:58 GMT,
kiedy samolot zosta zestrzelony.
Odnoszc si do kwestii obowizku natychmiastowego powiadomienia Rady Bezpieczestwa o zbrojnej napa ci i podjtej w odpowiedzi na ni samoobronie, wskaza
45

R. Tov, Gul’s Goal: Turkish F-4 Downed by Syria, 23.06.2012, http://www.deliberation.info/gulsgoal-turkish-f-4-downed-syria (02.02.2012).
46
Zob. http://en.valka.cz/viewtopic.php/t/31096, 02.03.2009 (01.11.2012).
47
Przedmiotem odrbnej dyskusji powinna by kwestia czy w dobie, kiedy wojny informatyczne
zaczynaj mie coraz wiksze znaczenie, zakres pojcia „agresji” przyjty przez ONZ jest wci aktualny,
czy moe powinien ulec modyﬁkacji.
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naley, i do dzisiaj Syria nie zawiadomia Rady Bezpieczestwa o incydencie
z 22 czerwca 2012 r. i podjtych przez ni dziaaniach zbrojnych, skierowanych przeciwko tureckiemu my liwcowi48. Jednocze nie strona turecka, ju w niespena dwa
dni po zestrzeleniu Phantoma II, wystosowaa list do przewodniczcego Rady Bezpieczestwa ONZ, w którym zwrócia si z pro b o podjcie stosownych dziaa
w zwizku z uyciem siy zbrojnej przeciwko jej jednostce latajcej49. Analizujc
podobne przypadki uycia siy zbrojnej zauway mona, i generalnie, a do czasu
wyroku w sprawie Nicaragui obowizek zawiadomienia RB w praktyce rzadko by
przestrzegany przez pastwa50. Po wyroku MTS w powyszej sprawie sytuacja ulega
zmianie i zdarzaj si nawet przypadki, w których Rada Bezpieczestwa informowana
jest o kadym najdrobniejszym incydencie. Taka sytuacja swoistego „przeraportowania” miaa miejsce m.in. w przypadku konﬂiktu iracko-iraskiego w latach 1980–1988,
czy midzy Wielk Brytani i Argentyn w sporze o Falklandy51. Pomimo zmieniajcej
si praktyki, cigle zdarzaj si sytuacje, w których pastwa zwyczajnie lekcewa
obowizek raportowania wskazany w artykule 51 Karty NZ, np. interwencja turecka
w pónocnym Iraku z lat 2007–2008, czy nalot si Kolumbii na terytorium o ciennego Ekwadoru52. Std w wietle opublikowanych informacji uzna naley, i Syria
nie dopenia wymogu powiadomienia Rady Bezpieczestwa ONZ, wymienionego
w artykule 51 Karty NZ i fakt ten zdecydowanie osabia wiarygodno uzasadnienia
dla zestrzelenia przez ni tureckiego samolotu. Pomimo i nie sposób uzna tej wanie okoliczno ci za majc decydujce znaczenie przy ocenie legalno ci uycia siy
zbrojnej w ramach artykuu 51 Karty NZ, to bez wtpienia jest to warunek, którego
rzd syryjski nie speni.
Odnoszc si do trzeciego z warunków wymienionych w Karcie NZ wskaza naley,
i w istocie Syria zareagowaa na naruszenie jej przestrzeni powietrznej zanim Rada
Bezpieczestwa przystpia do dziaania. Jednak okoliczno ta wynika przede wszystkim z faktu niepoinformowania przez Syri Rady Bezpieczestwa o zaistniaej sprawie.
Oceniajc legalno dziaa podjtych przez Syri w odpowiedzi na naruszenie
przez turecki samolot syryjskiej przestrzeni powietrznej, warto równie odnie si
do przesanek legalnego uycia siy w ramach samoobrony, wyodrbnionych w prawie zwyczajowym.
48
Na 1 listopada 2012 r. brak byo informacji o ww. zawiadomieniu zarówno na stronie Rady Bezpieczestwa ONZ, http://www.un.org/Docs/sc/ (01.11.2012), jak i na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Syrii, www.mofa.gov.sy (01.11.2012).
49
Zob. BBC News, 23.06.2012, http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-18561219 (17.08.2012);
„The New York Times” z 25 czerwca 2012 r., http://www.nytimes.com/interactive/2012/06/26/world/
middleeast/26Syria-Turkey-letter.html (17.08.2012).
50
N. Ronzitti, The Expanding Law of Self-Defence, „Journal of Conﬂict and Security Law” 2006, t. 3,
nr 11, s. 356.
51
Zob. Ch. Gray, International Law and the Use of Force, New York 2008, s. 121–122.
52
Ch. Greenwood, The Caroline, op. cit., s. 73.
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Analizujc pierwsze z kryteriów tzw. last resort, naley na wstpie udzieli odpowiedzi na pytanie, czy zestrzelenie Phantoma II byo koniecznym rodkiem dla skutecznej samoobrony Syrii, jej terytorium, ludno ci, czy te politycznej niezaleno ci.
Przede wszystkim warto zaznaczy , i tego typu naruszenia przestrzeni powietrznych
ze wzgledu m.in. na ogromn prdko , z jak poruszaj si tego rodzaju maszyny
wojskowe, jest czstym zjawiskiem. Tylko w ostatnim czasie media informoway o co
najmniej kilkukrotnym naruszeniu przestrzeni powietrznych rónych pastw, m.in.
Indii przez samoloty chiskie53, Tureckiej Republiki Cypru Pónocnego przez samoloty izraelskie54, USA przez samoloty rosyjskie55, Libii przez samoloty izraelskie56,
czy Grecji przez samolot turecki i samoloty Zjednoczonych Emiratów Arabskich57.
Powszechnie w tego typu sytuacjach zaoga samolotu orientuje si, i doszo do naruszenia przestrzeni powietrznej samodzielnie, bd otrzymuje komunikat od odpowiednich sub pastwa go wysyajcego. Alternatywnie, suby pastwa, którego przestrze powietrzna zostaa naruszona, wysyaj komunikat wzywajcy do opuszczenia
przez samolot ich przestrzeni powietrznej, bd wzywaj do natychmiastowego wyldowania. W przypadku braku reakcji, wysyane s samoloty wojskowe, które maj
zmusi „intruza” do ldowania. W ostatnich latach opinia publiczna informowana
bya jedynie o kilku przypadkach zestrzelenia samolotów, które naruszyy przestrze
powietrzn pastwa obcego, m.in. zestrzelenie przez Iran bezzaogowego szpiegowskiego samolotu amerykaskiego58. W omawianym przypadku nie sposób pomin
kwestii szczególnie podkre lanej przez wadze tureckie, to jest faktu, i Phantom II
w chwili zestrzelenia znajdowa si ju najprawdopodobniej w midzynarodowej
przestrzeni powietrznej. Zatem samolot turecki po tym, gdy otrzyma komunikat od
swoich sub naziemnych, i naruszy przestrze powietrzn Syrii, opu ci j, a atak
nastpi w rzeczywisto ci w czasie, gdy samolot nie stanowi ju realnego zagroenia dla syryjskiego bezpieczestwa, integralno ci czy te niezaleno ci politycznej.
Przyjmujc za wiarygodn wersj przedstawion przez Turcj w li cie do Sekretarza
53

Agencja AFP, China Violated Indian Airspace in March: Govt, 02.05.2012, http://www.hindustantimes.com/India-news/NewDelhi/China-violated-Indian-airspace-in-March-Govt/Article1-849505.aspx
(18.08.2012).
54
Agencja AFP, Turkey Asks Israel to Explain Airspace ‘Violation’: Report, 16.05.2012, http://www.
hurriyetdailynews.com/israeli-plane-violates-north-cyprus-airspace-.aspx?pageID=238&nID=20947&New
sCatID=359 (18.08.2012).
55
B. Gertz, Russia Violated U.S. Airspace, 28.06.2012, http://freebeacon.com/russia-violates-u-s-airspace/ (18.08.2012).
56
PressTV, Israeli Plane Violates Lebanese Airspace, 13.07.2012, http://www.presstv.ir/detail/2012/07/
13/250772/israeli-plane-violates-lebanese-airspace (18.08.2012).
57
O. Dragouni, Naruszenie greckiej przestrzeni powietrznej przez Turcj i Zjednoczone Emiraty Arabskie, 07.06.2012, http://balkanistyka.org/wp/naruszenie-greckiej-przestrzeni-powietrznej-przez-turcje-izjednoczone-emiraty-arabskie (18.08.2012).
58
Association Press, 04.12.2011, http://www.usatoday.com/news/world/story/2011-12-04/irandrone/51641780/1 (18.08.2012).
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Generalnego ONZ i przewodniczcego Rady Bezpieczestwa ONZ, stwierdzi naley,
i uycie siy zbrojnej przez Syri w odpowiedzi na uycie siy zbrojnej przez Turcj, w tym przypadku nie spenio przesanki konieczno ci. Jednocze nie nie moe
by mowy w przedmiotowej sprawie o opó nieniu w ataku spowodowanym konieczno ci jego przygotowania, bd przeprowadzenia. Obecnie nie wiadomo dokadnie, z jakiego przeciwlotniczego zestawu rakietowego wystrzelono pocisk, który traﬁ w turecki samolot. Najprawdopodobniej by to przeciwlotniczy zestaw rakietowy
dalekiego zasigu S-200 WE „WEGA”. Wedug dostpnych róde, czas osignicia gotowo ci ze stanu dyurowania do stanu zdolno ci zestrzelenia, przy zasilaniu
przez zestaw S-200 WE „WEGA” z sieci przemysowej, wynosi 5–7 minut59. Jednake
dobrze wyszkolona obsuga, która prowadzi obserwacj przez cay czas – a naley
zaoy , e Syryjczycy w takim wa nie trybie prowadz obserwacj – jest w stanie przeprowadzi atak nawet w znacznie krótszym czasie. Nie da si jednoznacznie
okre li , w jakim minimalnym czasie moliwe jest przygotowanie i przeprowadzenie takiego ataku, gdy stanowi to ci le strzeon tajemnic armii. Od tego bowiem
zaley, czy przeciwnik bdzie wiedzia, jakim czasem dysponuje wlatujc w przestrze powietrzn, zanim moe zosta zaatakowany. Wiedzc, i do naruszenia przestrzeni powietrznej Syrii przez turecki samolot doszo okoo godziny 8:40–8:42 GMT,
a do samego zestrzelenia doszo okoo godziny 8:58–9:00 GMT, uzna naley, i siy
syryjskie zwlekay z przeprowadzeniem ataku – w odmiennej sytuacji do zestrzelenia
doszoby najpó niej okoo godziny 8:45–8:49 GMT, a nie a 10 minut pó niej. Zwizek czasowy midzy atakiem a odpowiedzi na niego jest jedn z waniejszych okoliczno ci, jakie wzi naley pod uwag przy ocenie legalno ci podjtej interwencji
zbrojnej60. Zasadniczo odpowied podjta w ramach samoobrony nastpuje w trakcie,
bd bezpo rednio po zbrojnej napa ci. Jednak, w niektórych sytuacjach, przygotowanie si do akcji wymaga duszego okresu, co nie wycza automatycznie legalno ci
podjtych dziaa61. Mimo i dla laika kwestia 10 minut moe wydawa si nieistotna
dla oceny legalno ci samoobrony, to jednak dla znawców tematyki wojskowej owe
10 minut to czas niemal dwukrotnie duszy ni czas potrzebny dla przeprowadzenia
ataku, od jego zainicjowania a do chwili zestrzelenia obiektu.
Zwoka syryjskiej armii wskazuje, i zagroenie, jakie stanowi móg samolot
turecki nawet w odczuciu samej armii syryjskiej nie byo a tak wysokie, aby uzasadni automatycznie przeprowadzenie niezwocznego ataku zbrojnego. Dodatkowo,
w czasie owej „zwoki” syryjska armia nie skorzystaa z innego dostpnego narzdzia
59
Pk rez. mgr in. Zbigniew Przzak, Przeciwlotniczy Zestaw Rakietowy S-200 WE „Wega” (SA-Gammon) Podstawowe dane taktyczno-techniczne zestawu, 05.09.2004, http://infowsparcie.net/wria/o_autorze/
wsp78pr_s200we.html (18.08.2012).
60
A. Cassese, Article 51, w: J.P. Cot, A. Pellet, M. Forteau (red.), La Charte des Nations Unies. Commentaire Article Par Article, 2005, s. 1334.
61
UN Doc. S/PV 3245, 27.06.1993, Francja par. 13, Japonia par. 15, Wgry par. 18, Wielka Brytania
par. 19–20, Rosja par. 20.
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umoliwiajcego zaegnanie zagroenia, jakie dla Syrii stanowi Phantom II znajdujcy si syryjskiej przestrzeni powietrznej. Tym samym oceniajc kompleksowo
zachowanie Syrii, zasadnym wydaje si uznanie, i zestrzelenie tureckiego samolotu
wojskowego nie byo konieczne dla unicestwienia zagroenia grocego Syrii.
Drugi z warunków z tzw. testu Caroline dotyczy proporcjonalno ci rodków uytych w ramach samoobrony i wydaje si, e w omawianym przypadku ocena proporcjonalno ci jest co najmniej niejednoznaczna. Zarzutem, jaki mona postawi
pod adresem wadz syryjskich to brak próby zastosowania innych, mniej dotkliwych
rodków w celu odparcia dziaa tureckich. Z informacji przekazanych przez wadze
tureckie wynika, i nie zostao skierowane do pilotów samolotu RF-4E Phantom II
ostrzeenie, bd rozkaz opuszczenia syryjskiej przestrzeni powietrznej, bd nakaz
ldowania. Nie podjto równie próby zmuszenia pilotów do wyldowania poprzez
wysanie syryjskich samolotów przechwytujcych. Realne zagroenie, jakie stanowi moe samolot typu RF-4E Phantom II w przestrzeni powietrznej obcego pastwa, mogo zosta odparte w sposób mniej inwazyjny ni jego zestrzelenie. Moliw do wyobraenia jest sytuacja, w której samolot wojskowy zwyczajowo przeznaczony do misji rozpoznawczych, zostaje dozbrojony i tym samym jego moc bojowa,
a w konsekwencji zagroenie, jakie stanowi dla przeciwnika, znacznie wzrasta. Jednak
w omawianej sytuacji nie zostay ujawnione adne informacje mogce sugerowa , i
zestrzelony samolot zosta w sposób szczególny doposaony. Co wicej, o obawie
ze strony Syrii, i samolot znajdujcy si w jej przestrzeni powietrznej móg stanowi realne zagroenie militarne, nie moe by mowy. A to m.in. dlatego, e pomimo
zapewnie strony syryjskiej, i do tureckiego samolotu otworzono ogie, poniewa
zosta on najprawdopodobniej pomylony z izraelskim samolotem, syryjscy wojskowi
zapewne posiadaj, bd powinni posiada wiedz, i ostatni izraelski F-4 Phantom
zosta wycofany ze suby w armii izraelskiej w maju 2004 r.62 Ponadto strona turecka
podaa, i jej samolot posiada tzw. system IFF (Identiﬁcation Friend or Foe), który
pozwala na automatyczn identyﬁkacj m.in. statków powietrznych jako przyjacielskie, poprzez odpowied na wysyane kodowane zapytania63. Co wicej, wadze tureckie poinformoway, i z tre ci przechwyconych komend radiowych wynika, i samolot
turecki zosta zidentyﬁkowany jako nalecy do sub powietrznych Turcji jeszcze
zanim zosta zestrzelony64.

62

I.B. Zion, We May Have Confused Turkish Jet for an Israeli One, Syrian Minister Claims, 27.06.2012,
http://www.timesoﬁsrael.com/syria-may-have-confused-turkish-jet-for-israeli-one-syrian-minister-explains/
(18.08.2012).
63
Zob. http://heading.pata.pl/radar5.htm (18.08.2012).
64
Xairforces Aviation Society, 26.06.2012, http://www.xairforces.net/newsd.asp?newsid=1545&newst
=12 (18.08.2012).
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5. Wnioski kocowe
Oczywistym wydaje si, e oceniajc legalno dziaania Syrii w kontek cie prawa do
samoobrony, nie mona analizowa poszczególnych warunków legalnego uycia siy
w cakowitej separacji od pozostaych warunków. Uznanie danej interwencji za zgodn
z prawem zwyczajowym i artykuem 51 Karty Narodów Zjednoczonych dokonywane
jest na podstawie ogóu okoliczno ci konkretnej sprawy, przy jednoczesnym uwzgldnieniu podstawowych celów i zasad wspólnych dla wszystkich czonków Organizacji
Narodów Zjednoczonych, które zostay wymienione w artykuach 1 i 2 Karty NZ.
Dokonujc oceny zdarzenia z 22 czerwca 2012 r. na podstawie stanu faktycznego znanego na dzie dzisiejszy65, nie sposób uzna , i Syria znalaza si w tak powanym
zagroeniu, i dla uniknicia jego skutków jedynym i koniecznym byo zestrzelenie
samolotu tureckiego z czonkami zaogi na pokadzie. Raczej naley uzna , i pastwo
syryjskie, które, w zwizku z sytuacj wewntrzn panujc w tym kraju, znajduje si
w stanie podwyszonego zagroenia przeprowadzenia interwencji zbrojnej z zewntrz,
zbyt nerwowo zareagowao na incydent, który w skali globalnej nie by odosobnionym
na przestrzeni ostatnich miesicy. Alternatywnie, ze wzgldu na napit sytuacj, jaka
panuje na linii Damaszek–Ankara od pocztku wybuchu walk wewntrz Syrii, oraz
dalsze dziaania militarne podejmowane przez Damaszek, m.in. ostrzelanie tureckiej
miejscowo ci Akcakale 3 pa dziernika 2012 r., przyj mona, i 22 czerwca 2012 r.
chodzio o demonstracj siy, bd prób sprowokowania Turcji. Ostatecznie jednak,
pomimo niemal powszechnego potpienia, z jakim spotkaa si syryjska interwencja,
wobec wadz Syrii nie wycignito konsekwencji midzynarodowych, które skutecznie powstrzymayby wadze w Damaszku przed podejmowaniem podobnych dziaa
w przyszo ci. Co wicej, nieadekwatna reakcja na zestrzelenie tureckiego samolotu
spowodowaa, i realnie odczuwane zagroenie ze strony Syrii, wzroso zwaszcza
w regionie Bliskiego Wschodu.
Majc na wzgldzie powysze wnioski, na my l nasuwa si konkluzja, i krótkotrwae naruszenie przestrzeni powietrznej Syrii, do jakiego prawdopodobnie doszo
22 czerwca 2012 r., pomimo i stanowio naruszenie jej integralno ci terytorialnej
i naruszao artyku 2 ust. 4 Karty Narodów Zjednoczonych, nie stanowio automatycznie zbrojnej napa ci, a tym samym nie zaistnia w niniejszej sprawie podstawowy
warunek legalnego uycia siy jako samoobrony. Pomimo zatem nielegalnego uycia siy zbrojnej przez Syri przeciwko innemu czonkowi ONZ i czonkowi NATO,
wspólnota midzynarodowa wykazaa si typow wzgldem Damaszku, spolegliwoci. Wydaje si, i w rzeczywisto ci dopiero zaognienie sytuacji wewntrznej Syrii,
ﬁasko misji Koﬁego Annana, a wreszcie ostrzelanie tureckiej miejscowo ci przez wojsko syryjskie, wymogo, w szczególno ci na NATO, dziaania, które maj na celu
65

2012 r.

Autorka wskazuje, i ww. ocena zostaa dokonana na podstawie informacji dostpnych 1 listopada
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zagwarantowanie wikszego bezpieczestwa Turcji, i w caym rejonie. Jednocze nie
warto odnotowa , e pomimo krytyki, jaka kierowana jest pod adresem Rady Bezpieczestwa ONZ w sprawie jej bierno ci wobec sytuacji w Syrii66, do dzisiaj nie
udao si RB podj rezolucji w tym przedmiocie. Przy okazji szeroko rozumianego
konﬂiktu syryjskiego, kolejny raz obnaane zostaj mankamenty formuy gosowania
w RB i prawa weta staych czonków, które w przeszo ci prowadziy do odesania
caej organizacji na boczny tor aktualnych wydarze w wiecie.

The Right to Self-Defence in the Context of Syrian Airspace Violation
Summary
The aim of the article is to analyze criteria of the legitimate use of the armed force as the
execution of the right to self-defence, listed in the international treaty and common laws, with
an example of violation of the Syrian airspace on 22 June 2012 and actions taken as Syria’s
response towards the country violating its airspace.
To make this analysis it was assumed that the basic criteria of the legitimate use of the
military force as the right to self-defence are: „the armed attack”, the obligation to immediately
inform the UN Security Council about the attack by the defending country and the self-defence
conducted in response, and the use of the armed force only by the time the Security Council
undertakes necessary measures to keep international peace and security. Moreover, the use of
the armed force must be necessary to provide self-defence the so-called last resort criterion,
the force used in response must remain proportional to the force of armed attack and employment of force within the self-defence must meet the humanitarian law principles.
The analysis of particular criteria was made on the basis of the sequence of actions taken
by the Turkish and Syrian sides and takes into account e.g. data on ﬂight, as well as technical
parameters of the RF-4E Phantom II aircraft which belongs to the Turkish Air Force, information on the place and time when the aircraft was shot down and possible weapons used to shoot
it down, as well as statements of both engaged parties to the conﬂict.
Taking into account the fact that particular criteria of using the armed force as the selfdefence may not be analyzed separated from other criteria, and not taking into consideration the
circumstances of the concrete case, the conclusion may be made that the airspace violation of
the foreign country by a military aircraft, which is the violation of Art. 2 Para. 4 of the Charter,
is not always „the armed attack” as deﬁned in Art. 51 of this Charter. However, the analyzed
factual ﬁndings of delayed shooting down the non-combat aircraft, with no appropriate warning notice calling to leave the airspace or demanding immediate landing, does not meet criteria
established by the international law to legitimately use of the armed force as the execution of
the right to self-defence.

66
M. Lederer, UN Chief Criticizes Council Inaction on Syria, 06.09.2012, http://www.guardian.co.uk/
world/feedarticle/10425165 (18.10.2012); J.J. McGrath, Turkish PM Raises Spec Ter of Srebrenica in Critigue of UN Inaction on Syria, 13.10.2012, http://www.ibtimes.com/turkish-pm-raises-specter-srebrenicacritique-un-inaction-syria-846141 (18.10.2012).
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1. Comparison between economic and political situation
among the GCC countries and Arab Spring countries
before 2011
The story of the Arab economies since the 1970s is largely the story of oil. The
oil exporting countries, mostly from the Gulf region beneﬁted in the biggest scale,
but also non-oil Arab countries participated in the oil wealth. They beneﬁted mostly
from oil-related services, worker remittances, intraregional investment ﬂows, regional
tourism receipts, and aid. Thus, we can say that for different reasons the whole MENA
region is deeply dependent on fuel and its export. The price level for crude oil and
gas, and incomes from fuel export have a direct impact on the economic growth of
separate countries, as well as exporting Gulf countries (and some North African with
its own oil) and revolted countries, providing GCC countries with labor force from
one side, but being dependent on the others as to transfers and economic subsidies
from rich Arabic countries.
Table 1. Main economic factors of chosen MENA countries
Country

GNI Per
Capita 2009

Egypt

2420

Life
Expectancy

Literacy
Rate

Population
Mln

Poverty
Rate

73

66

81.1

22

Libya

12300

75

89

6.3

na

Syria

2750

76

84

20.4

na

Tunisia

4160

74

78

10.5

3.8

Yemen

1070

65

62

24.0

34.8

Bahrain

18730

75

91

1.2

-
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Kuwait

47790

74

94

2.7

na

Qatar

77180

78

95

1.7

na

Saudi Arabia

16190

74

86

27.4

na

United Arab
Emirates

41930

76

90

7.5

na

Source: Databank, Worldbank 2011.

The above table describes the main factors regarding the Arab Spring and Gulf
countries at the end of the ﬁrst decade of the 21st century. In contradiction to the GCC
countries, revolted countries have relatively big population. In this group only Libya is
a rich oil country with relatively high GNI per capita. The others are in the upper middle income group (with an exception of Yemen which is described as a lower income
country, very poor, with GNI per capita in the amount of USD 1070).
The Arab Spring in 2011 took place in the countries with differentiated economic
situation both in rich and poor countries, which beneﬁted from fuel export or not.
The economic condition of the countries surveyed and the level of socio-economic
development can be described by the indexes such as life expectancy, literacy rate or
poverty rate. All these indexes show huge differentiation in the standard of life, as
well as the degree of basic needs fulﬁllment between the GCC and the Arab Spring
countries. Compared to the GCC countries, the Arab Spring countries show a much
lower percentage of people enrolled in schools, and this goes hand in hand and is characterized by a high degree of social exclusion deﬁned as the number of people living
below the so called poverty line. The next characteristic factor regarding these countries is related to a very severe problem of unemployment, especially among young
people. This is one of the main factors that generates tension and opposition towards
the currently ruling regimes.
Lack of prospects for the future in the Maghreb countries is linked to a large
degree of under-investment in the national economy by the previous regimes. It is worth
mentioning that this problem affects both the Arab Spring and the GCC Countries.
What is characteristic for the whole MENA region is that oil-led growth has created
weak structural foundations in the Arab economies. As per the last Arab Human Development Report, among the group of the Arab Spring countries, only Tunisia has noted
progress in industrial development, while Egypt, Libya, Syria have had a decline in
economic diversity, when comparing the starting point before the ﬁrst oil shock in 1972.
The above table clearly presents the scale of underdevelopment of the North African countries. In this group of countries people are employed in the agriculture sector
in a much larger scale, while in case of industry the employment rate is 2 3 times
lower than in the GCC countries. Employment in agriculture is the least effective economic activity, generating the smallest value added, and is characteristic for countries
with very poor standard of life. MENA states are characterized by a very low transparency and the above-average level of corruption. This is due to the undemocratic
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political system largely operating in most of them, tribal social system and widespread
nepotism (culture of “crony capitalism”). Although the North African countries often
emphasize their distinctiveness and modern political systems (in most of them there
is pseudo-democracy under the auspices of the army, the system called for years Arab
socialism), the system in no way serves the development of genuine democracy, power
control, anti-fraud and compliance with laws.
Table 2. Structure of employment in the economy
Employment in
agriculture % of total

Employment in
industry % of total

Employment in
services % of total

Kuwait

..

..

..

Qatar

3

41

56

UAE

8

33

59

Bahrain

..

..

..

Oman

6

11

82

Saudi Arabia

5

21

74

Egypt

30

20

50

Syria

30

27

43

Yemen

54

11

35

Source:Arab human Development Report 2009, http://www.arab-hdr.org/publications/other/ahdr/ahdr2009e.pdf (15.09.2012).

The following table shows the results of the Corruption Perception Index rates
in Arab countries.
Table 3. Corruption Perception Index 2011 (scale 10–1)
Country

Index

Egypt

2.9

Libya

2.0

Syria

2.6

Tunisia

3.8

Yemen

2.1

Bahrain

5.1

Kuwait

4.6

Oman

4.8

Qatar

7.2

Saudi Arabia

4.4

United Arab Emirates

6.8

Source: Transparency International, http://cpi.transparency.org/cpi2011/
results/#CountryResults. (15.09.2012).
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The Arab Spring countries (including Yemen), in which it came to the social
revolt and the overthrow of the government, are extremely low in the rankings, occupying one of the last places in terms of corruption. A slightly better situation is in
Tunisia, which takes the 65th place, but its rate is only 3, which means the extremely
high exposure to the phenomenon of corruption.
Similarly, the Maghreb countries are highly exposed to the political terror.
Amnesty International created a special Political Terror Scale, a scale describing
human insecurity within a country. Particular levels describe the degree of violation
of human rights, where:
® Level 1 means countries under a secure rule of law, people are not imprisoned
for their views, and torture is rare or exceptional. Political murders are extremely rare.
® Level 2 means that there is a limited amount of imprisonment for nonviolent
political activity. However, few persons are affected torture and beatings are exceptional. Political murders are rare.
® Level 3 means that there is extensive political imprisonment. Execution or
other political murders and brutality may be common. Unlimited detention, with or
without a trial, for political views is accepted.
® Level 4 means that the civil and political rights violations have expanded to
large numbers of the population. Murders, disappearances, and torture are a common
part of life.
® And level 5 means that terror has expanded to the whole population1.
Table 4. Political Terror Scale (scale 1–5) 2010
Tunisia

Libya

Egypt

Syria

Yemen

Bahrain

Kuwait

Qatar

SA

UAE

3

3

4

3

5

2

2

1

4

2

Source: Amnesty International, http://politicalterrorscale.org. (16.12.2012).

The political situation of the Arab Spring countries is worse than the one in the
GCC countries. In the GCC countries the emphasis towards respecting human rights
is higher and the public can have a sense of security. The worst situation in terms of
respect for human rights is in Yemen, where terror is expanded to the whole population. Also dangerous political situation is in Egypt and Saudi Arabia, where level 4
can be noticed. Three other Arab Spring countries Tunisia , Libya and Syria notice
extensive political imprisonment, execution and political murders. Only Kuwait, Bahrain, and UAE are close to complying with the standards in this respect.
Also another measure the Human Development Index reﬂects the signiﬁcant
differences between two groups of the described countries.
1

Political Terror Scale, http://politicalterrorscale.org/about.php (20.12.2012).
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Table 5. Human Development Index in 2010
2010
Kuwait

0.771

Bahrain

0.801

Qatar

0.803

UAE

0.815

Libya

0.755

Oman

n.a.

Saudi Arabia

0.752

Tunisia

0.683

Egypt

0.620

Syria

0.589

Yemen

0.439

Source: Human Development Index, UNDP, http://hdr.
undp.org/en/reports/global/hdr2010 (20.09.2012).

The above ﬁgures are analyzed in the context of the state to meet wider needs of
society, which are contained in the Human Development Index.
The index shown as a value between 0 and 1 (where 0 0.500 is typical for underdeveloped countries, 0.501 0.800 is characteristic of the developing countries and
above 0.801 is typical for the developed countries). HDI is a combination of indicators of:
® life expectancy
– is calculated using a minimum life expectancy for 25 and max. 85; 55 years
would be 0.5
® educational attainment
– adult literacy rate
– gross enrolment ratio for primary, secondary and tertiary schooling
® income
– between 100 USD PPP and 40,000 USD PPP.
According to the HDI Index, only Libya among countries under rebellion can
be treated as a developing country with higher standard of life. The rest of them are
either very poorly developed or underdeveloped countries. In this aspect it is worth
mentioning that all GCC countries have scores above 0.801 and they represent a group
of wealthy, strong economies.
The overall poor macroeconomic condition, the lack of any prospects in life, the
oppressive character of the political systems had to engender anger we witnessed in
2011/2012.
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2. Energy: oil and gas, as the basis of economies
and the power of the GCC states
The importance of the Middle East region is based on the fact of ownership of signiﬁcant reserves of world energy carriers on its territory. Also in today’s world, the
Middle East and the Persian Gulf countries play a key role in the global governance.
These areas are one of the world’s reservoirs of oil and gas, and the Gulf states have
both a signiﬁcant part in the current extraction of raw materials, and above all in the
global reserves of these energy sources. Looking at the geological map of the world,
one can easily see the asymmetry in the presence of oil in the world and the main
recipients of this material.
Over 60% of proven oil reserves are located in the Middle East, mainly in the
Persian Gulf, in the hands of a narrow group of countries.
Table 6. Proven oil reserves in billion barrels
2005

2010

1 292 936

1 354 182

Middle East

743 000

753 358

Saudi Arabia

266 810

262 400

Iran

132 460

137 620

97 800

97 800

Kuwait

104 000

104 000

Iraq

115 000

115 000

15 207

25 410

125

125

Total global resources

United Arab Emirates

Qatar
Bahrain

After: US Energy Information Administration, Independent Statistics and Analysis, http://tonto.eia.doe.gov/cfapps/ipdbproject/IEDIndex3.cfm?tid=5&pid=57&aid=6 (05.09.2012).

In the territory of the few, very modestly populated countries in 2010 there was
over 55% of proven oil reserves. Nearly 20% of global oil reserves are located in
Saudi Arabia, nearly 10% in Iran; respectively, a little bit less in Iraq or Kuwait,
(although according to some estimates, the actual resources of Iraq can account for
up to 25% of the world reserves of this raw material).
The country, as the most important in terms of oil supply, both on a regional scale,
the Middle East and the world, is the leader of OPEC the Kingdom of Saudi Arabia.
In its area an average of about 10 million barrels of oil per day is mined, which puts
this country in the ﬁrst place in terms of production (behind Russia). Saudi Arabia is
the largest exporter of oil in the world.
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Table 7. Total oil supply of the Middle East countries in 2005 and 2009 in thousand barrels
per day (in percent)
2005
Global Total oil supply

2009

84 595 (100%)

84 388 (100%)

Middle East

25 550 (30%)

24 395 (29%)

Saudi Arabia

11 093 (13%)

9 759 (11%)

Iran

4 238

4 176

United Arab Emirates

2 844

2 744

Kuwait

2 671

2 496

Iraq
Katar
Bahrain

na

2 408

1 111

1 212

47

48

After: US Energy Information Administration, Independent Statistics and Analysis, http://tonto.eia.doe.gov/cfapps/ipdbproject/IEDIndex3.cfm?tid=5&pid=53&aid=1 of Feb. 15 2011 and own analysis (25.09.2012).

Up to 40% of the world gas reserves are located in the Gulf states. In the Middle
East 13% of the global demand for gas is met and its importance in this regard is still
increasing. Qatar is slowly growing as the local leader, the state where the new gas
reserves were discovered on a huge scale during recent decades and where the ﬁrst
mining was organized.

2.1. OPEC  from cartel of the states granting the concession to independence in the production of crude
When in the 1960s the OPEC was created alongside Venezuela, it was joined by four
countries of the Middle East Iran, Iraq, Saudi Arabia and Kuwait. In the early years
of the OPEC, the West completely ignored its existence, recognizing the organization
as a kind of a whim, the organization that does not play any signiﬁcant role in the
energy market, anticipated rapid bursting of this structure on the basis of implosion,
mutual animosity and lack of internal capacity for agreements between the member
states. Actually, the ﬁrst years were not good for the OPEC countries in designing their
relationships with corporations. The situation has, however, gradually changed when
oil increased in importance in the economies of highly developed countries.
The 1950s and the 1960s of the 20th century is a period of a rapid conversion of
the economies of Western countries to oil and permanent rise of “black gold” for the
economic development of the world. The particular economies in the world, including the key U.S. economy, base their wealth on oil, reducing the importance of other
energy carriers (e.g. coal). A key date for the oil states is 1972 the year in which
the world largest oil consumer the U.S. reached its oil production ceiling (oil peak)
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from deposits situated in its territory, thus becoming dependent on external suppliers
of raw energy. This situation was used by the OPEC countries to establish their regime
in the market. In 1973 the OPEC decisions led to the outbreak of the ﬁrst oil shock,
which caused the price increases by 400 percent.
The end of the 1970s brought more traumatic events in the oil market. In 1979 the
Islamic revolution took place in Iran. The revolution caused chaos within the country,
and resulted in a drastic decline in oil production by Iran. Moreover, this event caused
fears of destabilization of this sensitive balance of the world. Additionally, in 1980
another war broke out between the Iraq and Iran, which affected two of the top three
most powerful energy countries of the region and the world, with a total of 20% of
the global oil reserves at this point.
In total, these events shocked the oil market, causing the so-called second oil
shock, a dramatic upsurge in prices of black gold. At a critical time, oil reached the
value of $42 per barrel, and after a short time, however, (mainly due to the wise, balanced response of the richest countries) it fell in the vicinity of $30.

2.2. Transfer of wealth from North to the South  economic
development of the oil countries
The beginning of the 1970s with the oil shocks of this decade initiated the profound
changes in the allocation of revenues from the energy sources. After completing the
nationalization of the oil resources and the installation by the Gulf states, most of the
incomes from the sale of oil began to ﬂow directly into the region, avoiding the existing beneﬁciaries the Western oil companies.
The OPEC blackmail of 1973 led to the drastic increases in the oil prices. Suddenly, in the hands of the Gulf countries a huge amount of petrodollars appeared, making the transfer of wealth from the North (mainly U.S.) to the South (OPEC). This
money ﬂowed to countries with the much lower level of development and level of civilization. Most Arab countries belonging to the OPEC (the OAPEC) were not mature
enough to rationally utilize these resources. Among the main development barriers in
that period one can mention the lack of infrastructure, improper social structure, lack
of qualiﬁed personnel, as well as with the exception of Saudi Arabia a residual
number of inhabitants. However, thanks to the revenue from oil and gas, the average
GNP per capita of the Gulf countries in the late 1970s could grow to more than USD
20 000, and these countries suddenly became synonymous with extreme luxury and
wealth gained in just one generation.
The oil countries were too poorly organized to develop other sectors of economy.
The only budgetary dependence on oil (and gas) had a negative impact on the income
in their budgets. The ruling elites did not have any ideas on what to develop in the
economy, how to diversify it. The situation was further complicated by appearing the

Gulf Economic Support for North African Countries

257

negative phenomena in the national economies, jointly referred to as the Dutch disease. This reduced the competitiveness of other sectors of the economy to a minimum,
by the signiﬁcant appreciation of the national currencies.
Later, the oil states decided to introduce sterilization of the monetary policy in
order to combat the Dutch disease. This policy led to accumulation of the foreign
exchange reserves on the capital account, in foreign banks, and last but not least by
transferring them to the newly created Sovereign Wealth Funds (just like during the
last 10 years). At the end of the twentieth century, the Gulf region grew into one of
the major world ﬁnancial centers, having huge free capital, allowing them to engage
in various investments.

3. Phenomenon of Sovereign Wealth Funds
According to the CRS Report for Congress: “Sovereign Wealth Funds (SWFs) are
investment funds owned and managed by national governments. Originally created in
the 1950s by oil and resource-producing countries to help stabilize their economies
against ﬂuctuating commodity prices, and to provide a source of wealth for future
generations, they have proliferated considerably in recent years. […] It is estimated
that they currently manage between$1.9 and $2.9 trillion.1 Estimates of their growth
over the next several years vary, with the consensus hovering around Morgan Stanley’s
projection of $12 trillion by 2015”2.
The Sovereign Wealth Funds Ofﬁcial Agenda describe SWFs as follows:
“A Sovereign Wealth Fund (SWF) is a state-owned investment fund or entity that
is commonly established from balance of payments surpluses, ofﬁcial foreign currency
operations, the proceeds of privatizations, governmental transfer payments, ﬁscal surpluses, and/or receipts resulting from resource exports. The deﬁnition of sovereign
wealth fund exclude, among other things, foreign currency reserve assets held by
monetary authorities for the traditional balance of payments or monetary policy purposes, state-owned enterprises (SOEs) in the traditional sense, government-employee
pension funds (funded by employee/employer contributions), or assets managed for
the beneﬁt of individuals”.3
According to the JP Morgan Report, the biggest capitalization of the SWF in
the world roughly calculated at 1168 1730 billion was in the hands of the Middle
Eastern oil states. The importance of the SWF funds from this region is estimated by
the investment bank in the range of 39 46% of the total capital of the world’s SWF.
2

Martin A. Weiss, Sovereign Wealth Funds: Background and Policy Issues for Congress, Congressional Research service, 3 September 2008.
3
What is a SWF?, http://www.swﬁnstitute.org/what-is-a-swf (24.09.2012).
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Another fund analyst from Deutsche Bank estimated Middle East SWFs at over USD
1.5 bln and 48% of total assets of the world SWFs4.
Sovereign Wealth Funds are a kind of a child, and the invention of the Middle
East, and more speciﬁcally the Gulf. The SWF ancestor Kuwait Investment Board,
was created in 1953; the ﬁrst SWF in the region, Abu Dhabi Investment Authority, was
established in 1976 in Abu Dhabi and was the ﬁrst dry fund in the world. Most of the
SWFs in the region appeared only in the last decade, especially after 2003, the year
that was a turning point in the global oil market, leading to the rapid price increases
of raw materials.
Table 8. Sovereign Wealth Funds from the Gulf region in 2011 by Sovereign Wealth Funds
Institute

Ranking

Owner state

SWF

1

UAE
Abu Dhabi

Abu Dhabi Investment
Authority ADIA

4

Saudi Arabia

SAMA Foreign Holdings

6

Kuwait

Kuwait Investment Authority

12

Qatar

15

Assets in
bln USD

Foundation year

Linaburg
 Maduell
Transparency
Index

627

1976

3

472.5

b.d.

2

296

1953

6

Qatar Investment Authority

85

2005

5

UAE
Abu Dhabi

International Petroleum
Investment Company

58

1984

b.d.

25

Iran

Oil Stabilization Fund

23

1999

1

27

UAE Dubai

Investment Corporation of
Dubai

19.6

2006

4

31

UAE
Abu Dhabi

Mubadala Development
Company

13.3

2002

10

33

Bahrain

Mumtalaket Holding
Company

9.1

2006

9

37

Saudi Arabia

Public Investment Fund

6.3

2008

3

42

UAE
Ras Ald
Khaimah

RAK Investment Authority

1.2

2005

3

4
Javier Santiso, Working Paper OECD Emerging Markets Network Working Paper Sovereign Development Funds: Key ﬁnancial actors of the shifting wealth of nations, OECD Emerging Markets Network
(EmNet) , October 2008; Tayyeb Shabbir, Role of the Middle Eastern Sovereign Wealth Funds in the current global ﬁnancial crisis, January 2009, http://www. meeaweb.org/paperssf09/MEEA2009Shabbir.doc
(24.09.2012).
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47

UAE
Federal

Emirates Investment
Company

b.d.

2007

2

48

Oman

Oman Investment Fund

b.d.

2007

b.d.

49

UAE
Abu Dhabi

Abu Dhabi Investment
Council

b.d.

2007

b.d.

Oil and gas SWF

2.620

Other SWF

2.117

Total

4.737

After: Fund Rankings, Sovereign Wealth Funds Institute, http://www.swﬁnstitute.org/fund-rankings (05.10.2012.

Table 8 presents a list of wealth funds from the Gulf countries, which are among
the 50 largest SWFs. In this group, there are 14 such SWFs, including one from Iran
(thus the state, outside the test group). As many as half of them 7 come from the
United Arab Emirates. In 2011, Emirate’s SWFs managed capitals totaling 715 billion
dollars. Within the UAE most of the funds nearly $700 billion are in the hands of
a single SWF from Abu Dhabi Abu Dhabi Investment Authority. It is no exaggeration to say that Sovereign Wealth Funds have become a showcase of the little kingdom
within the United Arab Emirates, are leading the world in terms of the SWF, and their
funds take the second place in terms of capitalization (assets).
From the very beginning, funds were aimed at investing the ﬁnancial surplus in
the third countries, under the higher than before return on investment. At the same
time, the fund managers did not want to make high-risk investments, approaching the
capital held in a large respect. They decided to invest the majority of capital in the
U.S. market, recognizing that investments in this country guarantee greater stability
and a higher level of security of investment, because Western banks and other ﬁnancial market institutions are entities with a much higher than average resistance to the
crisis. Since the Arab investors at the beginning did not feel competent enough to
manage the transnational corporations, they decided not to engage in an active way in
the acquired companies, and play the role of a passive investor. Moreover, the scale
of the purchased shares in various corporations allows them to invest in conﬁdence.
The crisis, in its ﬁrst phase in the years 2007/2008, allowed the SWF to make
large acquisitions or purchases of major stakes in the Western corporations. Most
Middle Eastern SWF investments initially concerned ﬁnancial institutions: commercial banks, investment banks and stock exchanges. They considered that the crisis is
temporary and the restatement of assets made in this market provides a good bargain.
However, the economic collapse and a strategy to invest in the ﬁnancial institutions of
the Western countries left its mark on the condition of the property fund. According
to E.M. Truman, Sovereign Wealth Funds in the ﬁrst phase of crisis lost from 20 to
30% of their assets. Despite the losses incurred at the turn of 2007/2008 were severe,
however, they were not long lasting. They were quickly compensated for by excep-
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tional gains from the oil-related price bubble in the market for this energy carrier. It
is worth mentioning that in the top of the bubble, in July 2008, the price of a barrel
of oil reached an astronomical value of $147.
In the face of a new situation, characterized by a drastic increase in the risk and
likelihood of losses, the funds from the Middle East have decided to increase their
direct involvement and take over the function of active management in the owned corporations. To make it possible, they began purchases of subsequent blocks of shares,
so as to gain inﬂuence on owned entities. Commitment to ongoing management and
administration of corporate governance was aimed at preventing losses incurred by
companies in crisis, or at least bringing the risk to a minimum. In connection with
the scale of collapse of economies in the third quarter of 2008, the Middle Eastern
funds also decided to remodel their investment portfolios. They began investment in
manufacturing and real estate sectors on a larger scale. The SWFs decided on the one
hand to remain in the Western markets, but on the other hand to expand directions of
their activity in the new markets. Investments in the West were seen as more demanding, bringing high requirements for transparency of the SWF funds, disclosure of the
allocation of investment and long-term strategy and a commitment to comply with
the Western standards of investment. Exacting standards in combination with high
investment risk in the Western markets caused by the crisis acted as disincentive for
investment in this place. The state ownership accuse the West of the double standards
that require transparency and openness to external monitoring by foreign investments,
while the same Western countries do not meet required standards. With the passage
of the crisis in the Western states into the chronic one, the SWFs from the Middle
East have reduced their ownership interest in the major markets, especially the U.S.,
transferring part of their investment activities to developing countries, recognizing
their potential for development and a very high rate of economic growth. Investments
in the economies of those countries (mainly groups of emerging markets, BRIC) are
a long-term horizon, however, they are currently treated by the state ownership to be
safer than investments in most developed countries.
In addition, the reorientation of activity directions contributes to the fact that their
investments in developing countries are for them much easier. Their investments are
met there with a warm welcome, while the extent of control by the host countries is
very limited. Moreover, the Gulf funds which operate on the principles of zero transparency are located in the countries with the same obscurity and low (similar) level
of transparency. Therefore, their actions, contrary to the West, are not a matter of controversy or objection.
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4. Middle East investment on the Arab market
The accumulation of ﬁnancial wealth and the search for higher yields have led the
Gulf Cooperation Council (GCC) investors to diversify their investment strategy, geographically and across asset classes. The foreign direct investment (FDI) is the avenue
of choice for most of the funds the GCC states invest in their neighbors much of it
is linked to privatizations, large infrastructure projects, and new equity investments.
Egypt is the largest recipient of the FDI from the GCC states. The Gulf investments in
Egypt have expanded beyond their traditional areas to include manufacturing, organic
farming, communication and information technology, ﬁnancial services, and logistics5.
The Gulf countries make multichannel investments – by using public investment,
SWFs or private investment. It is worth mentioning that investments are coordinated
often by the Arab League.
Table 9. The announced GCC major investments in 2008
Destination

Origin

Project

Sector

FDI
(€ mln)

Algeria

Saudi
Arabia

Residential Project In Oran

Public Works, logistic,
utilities

400

Algeria

Oman

Setting up of the urea and
ammonia factory in Mers
el Hadjat

Chemicals

805

Egypt

UAE

DP World acquisition of
90% stake in Sokhna Port

Public works, logistic,
utilities

441

Egypt

UAE

Creation of a business district Central Business Park

Public Works, Logistic,
utilities

320

Egypt

Qatar

Project of luxury residential complex Nile Corniche

Public Works, logistic,
utilities

658

Egypt

UAE

Creation of a luxuries 150
rooms resort and 50 private
villas in Marassi

Tourism, catering

Jordan

UAE

Residential project

Public Works, logistic,
utilities

286

Jordan

UAE

Relocation of Akaba port
facilities and development
of a turism mega project

Public Works, logistic,
utilities

3,289

5

1,217

Mahmoud Mohieldin, Point of View: Neighborly Investments, Finance and Development, A quarterly
magazine of the IMF, December 2008, Volume 45, No 4, http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2008/12/
mohieldin.htm (10.10.2012).

262

Adriana Łukaszewicz

Libya

Qatar

Launch of Libyan Development and Investment
Company

Public Works, logistic,
utilities

658

Libya

UAE

Upgrade of Raf Lanuf oil
raﬁnery

Energy

668

Morocco

Kuwait

KIA increasing of its
Moroccan Fund

Bank, insurance

494

Tunisia

UAE

Porta Moda real estate
project

Public works, logistic,
utilities

Turkey

Qatar

Acquisition of 25% of TV
channel ATV and Sabah
newspaper

Turkey

UAE

54% increasing stake in
hospital operator

Other

292

Turkey

UAE

Emaar Properties acquisition of land in Istanbul

Public Works, logistic,
utilities

273

4,600
230

Source: Samir Abdelkrim and Pierre Henry, Foreign Direct Investment in the Med countries in 2008, Anima Investment
Network, Study no. 3, March 2009.

Part of the investment is made by using the Sovereign Wealth Funds. Under the
crisis, the Dubai origin fund Istithmar decided to locate as many as 50% of its investment in the local market, and only 37% in the Western countries, 27% of which in the
U.S. and 10% in the UK. In addition, in its strategy for the coming period it emphasizes the exploration of emerging markets. Similarly, the SWF Mubadala of Abu Dhabi
reorients its investment strategies, recognizing growing potential market in the Middle
East and North Africa (MENA) and intends to move there some of its investments
from the Western countries.
After Arab Spring most Gulf SWFs became interested in this investment direction. Currently, the majority of funds from Qatar, Dubai and Abu Dhabi invest there.
These investments are dictated by business. ADIA fund bought 8% stake in Egyptian investment bank EFG Hermes, as well as 39% of the Banque de Tunisie et des
Emirate. Dubai Investment Group, in turn, purchased 17.5% stake in Tunisia Telecom. Investments from the Persian Gulf also appeared in Libya. The branch of
the Qatari fund QIA-Color Real Estate Company with the equity of EUR 40 billion, invested $2 billion in the state-owned enterprise, Libyan Development and
Investment Company, engaged in the real estate investments on the Libyan market.
The Middle Eastern SWFs include investments in agricultural land, thus ensuring the
food security in their own countries. In 2009, the Property Fund of the UAE bought
the second largest arable land in the world, acquiring 400 thousand hectares in Egypt
(data on this subject are conﬁdential, so there is no exact information about which of
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the SWF participated in the transaction). Thanks to this investment, the Arab Emirates
is likely to become food self-sufﬁcient and starts to be in position of food exporter.
This transaction, however, shows a signiﬁcant problem, where one country buys a
huge territory of another member. This must lead to the questions about the limits to
buy, guarantees of the sovereignty of the host country and the political consequences
of the transactions on this scale.
The branch of the Qatari SWF QIA Qatari Diar Real Estate Investment Company invested at the end of 2011 nearly $ 0.5 billion in the construction projects in
Cairo and Sharm-el-Sheikh, Egypt. The objective of this investment , beyond the
aspect of business is to help the Egyptian economy, by expanding the labor market for
the Egyptians. The project envisages the creation of 4000 jobs for construction professionals. Moreover, the bulk of construction materials came from the local market.
The agreement underlines the nature of the aid project, focuses on the expansion of
the hotel facilities in tourist areas to increase the economic potential of Egypt.
All these investments show the correlation between political changes of selected
countries of North Africa and a hope for changes in the sphere of economics. The Gulf
investors are looking at this region of the world with the hope of making investments
not only with the use of these SWFs. At the same time, the shopping is dictated by
pure economic calculations; GCC countries support the countries in North Africa in
transition of the economy.

5. Economic situation in the Arab Spring Countries and
support from the GCC countries
The economic situation in revolted countries after the turmoil is not good. As throngs
of protesters ﬂooded Egypt’s and Tunisia’s tourist streets, one of the most signiﬁcant
sources of income, ﬂooded out. Local businesses were closed for several weeks, as
well as stock markets. The revolts in Tunisia, Egypt, Libya also caused rising of the
unemployment levels. The Arab Spring demonstrates very visibly that if it does not
create enough jobs for the growing labor force, with broad access to the labor market
for the whole society, the growth will fail. Revolutions which were partly motivated
by economic conditions, worsening standards of living, strengthened the economic
crisis. Due to the turmoil, the Egyptian growth fell to 2% 2.5% from around 5.5%
at the end of 2011. The situation in Tunisia is similar, the economy is slowing. Among
the main problems of these countries after the revolt there are also lack of ﬁnancial
assets and poor budget conditions (huge deﬁcits). The poor macroeconomic situation
destabilizes the whole economy.
The international community provides ﬁnancial support for the Arab Spring countries. Aid ﬂows both from particular countries and international institutions. The GCC
countries also joined this aid.
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Saudi Arabia proposed an aid project. The government of Saudi Arabia decided
to support the Egyptian economy with nearly US $4 billion in the form of soft loans,
deposits and grants. Saudi economic support program for Egypt includes $500 million
USD for the general budget, $500 million USD for soft loans, and $500 million USD
to support the general budget through the purchase of bonds, according to the terms
of the initial public offering (IPO)6. The United Arab Emirates promised that it would
give Egypt 3 billion USD in ﬁnancial assistance. The money would be in addition to
Qatar’s pledge of 10 billion USD and 4 billion USD Saudi Arabia has already promised. Most of these offers are a mixture of funds, loans, and grants. The amounts will
probably be paid at intervals7. The amount of $10 billion from Qatar will probably
be mostly investments, but the country has also given some grants. Also the United
Arab Emirates joined the group of countries supporting Egypt after the revolution.
The country offered USD 1.5 billion fund for small to medium businesses USD 750
million in loans, and a USD 750 million grant, with no expectations of repayment.
In Libya, where rebels are gaining ground, Kuwait and Qatar each promised hundreds of millions of dollars. The Emiratis hosted international donor conferences, sent
ﬁghter jets to Libya.
The role of Qatar in the process of rebuilding revolted states is considerable. Qatar
was in the group of the ﬁrst countries which recognize the Libyan rebel’s National
Transitional Council (NTC) as the legitimate authority in Libya, supplied rebels with
water, weapons, more than $400 million in aid, and gave help with selling and marketing Libyan oil. Qatar was also playing a crucial role in getting the Arab League
support for the UN-mandated “no-ﬂy zone”. Without the ﬁnancial support of this kingdom, the revolt in Libya would not have happened. One of the last initiatives of Qatar
is to organize $2.5 billion in international aid for this country. This kingdom played a
signiﬁcant advisory role during the rebel time. Now, it wants to participate in rebuilding the role of a coordinator of this process. The aid provided by Qatar plays a special
role in the sense that the conﬂict has had a severe impact on the economic activity.
However, Qatar’s approach to the events of the Arab Spring of 2011 is not clear.
On the one hand, with vast resources to disperse among about 260,000 nationals Qatar
sees itself as insulated from the popular uprisings spreading through the region; on the
other hand, they use an ofﬁcial information TV channel, Al Jazeera, to play down the
protest movements in the other Gulf monarchies, while cheering revolution in Libya,
Egypt, Tunisia, Syria and Yemen8.
6

Dalia Othman, Khalifa Allah, Saudi Arabia supports Egypt’s economy with US$4 billion , Egypt
Independent, 21 May 2011, www.egyptindependent.com/node/446548 (07.10.2012).
7
http://www.egyptindependent.com/node/476108 (15.10.2012).
8
A. Hammond, R. Doherty, Analysis: Qatar Hopes for Returns After Backing Libyan Winners, Reuters,
24 August 2011, http://www.reuters.com/article/2011/08/24/us-libya-qatar-idUSTRE77N5I620110824
(18.10.2012).
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The economy of Libya is heavily dependent on hydrocarbons, which account for
more than 70 percent of GDP and more than 95 percent of exports. Moreover, much
of the country’s income over the years has been lost to waste, corruption, conventional
armaments purchases, and attempts to develop weapons of mass destruction. The crude
oil production has nearly stopped; the sanctions imposed by the USA in February 2011
and consequent denial of the access to foreign exchange resulted in severe disruptions in the nonhydrocarbon sectors of the economy. The real GDP at the end of 2011
dropped by almost 50 percent. The unstable situation in Libya has its impact on the
neighboring countries Tunisia and Egypt, due to the fact that prior to the revolution,
Libya hosted approximately one million migrant workers from these countries. The
conﬂict in Libya destabilized status quo in the NAC9 region and resulted in driving
tourists and foreign investors away from the region10.

6. Conclusions
Among the MENA countries in the group, we can observe signiﬁcant differences in
terms of political, social or economic factors. The Gulf countries are characterized by
the economic maturity (expressed in GDP) and though easy to destabilize political
stability. They are the beneﬁciary of oil and gas. They built their international positions on the export of energy resources. Revenues, generated from oil and gas sales
allow them to make numerous investments on all continents. In contrast to the GCC
countries, the Arab Spring countries belong to the moderately developed countries ,
with lot of symptoms of ‘ill’ economies, such as high unemployment rate, huge corruption, widespread nepotism, lack of capital and no chance for future prospects. All
these factors led to the explosion of discontent, known as the Arab Spring.
This new situation in the MENA region, resulted in a higher than in the past cooperation between the two groups of countries – North African and Gulf. We are witnessing the involvement of the GCC countries to assist development of the revolted countries. It is done in a multichannel way by using the ofﬁcial governmental transfers,
sovereign wealth funds and the foreign direct investments. The new political situation
in the region accelerated the phenomenon of cooperation at the political and economic
levels. This is likely to create a new quality in the region. Since the recent events,
the Islamic state was characterized by particular reluctance to closer cooperation. The
Arab Spring can contribute to changes in this respect.

9

NAC – North African Countries.
Libyan Revolution: Economic Impact and Challenges Ahead, Regional Economic Outlook: Middle East and Central, IMF Report, October 2011, http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2011/mcd/eng/
mreo1011.htm (24.10.2012).
10
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But despite the obvious examples of cooperation and support from the GCC countries, this phenomenon can be assessed as moderate. The GCC countries are much
more interested in other regions of the world, the world of Islam is in their business
strategy a remote place. It is impossible to resist the impression that, by the fact of
the assistance to the North Africa states, the GCC countries are implementing mainly
their own political interests. The main purpose is to keep the peace in the region, and
to prevent the extension of the civil unrest to other Muslim countries – mostly the
Gulf kingdoms. Goal, though correct in itself, is far from causing a sense of regional
solidarity and ties. Comparing the international community’s efforts in assisting African countries, the assistance of the Muslim community looks quite miserable and is
mainly dictated by their own interests.

Wsparcie gospodarcze pastw Zatoki Perskiej
dla pastw Afryki Pónocnej
Streszczenie
Tematem niniejszego artykuu jest analiza pomocy pastw Zatoki Perskiej dla krajów Afryki
Pónocnej po wydarzeniach Arabskiej Wiosny. Punktem startu jest opis warunków systemowych
i instytucjonalnych w dwóch grupach krajów arabskich: pastw objtych wrzeniem rewolucyjnym, gównie z regionu Afryki Pónocnej oraz pastw naftowych Zatoki Perskiej. Autorka
przedstawia znaczenie ropy naftowej i wpywów z jej eksportu na rozwój zarówno bezpo rednich eksporterów, jak i biedniejszych, niezasobnych w rop innych pastw arabskich, korzystajcych z transferów pieninych. Ukazuje kierunki alokacji i inwestycji czynionych przez
pastwa naftowe. W tym kontek cie stara si odpowiedzie na szereg pyta, w tym: czy mona
mówi o solidarno ci kulturowej w ramach pastw islamskich, czy bogate pastwa naftowe z
regionu Zatoki Perskiej angauj si w pomoc dla swoich ubogich ssiadów – pastw Arabskiej
Wiosny, czy skala tej pomocy jest znaczca i w czym si wyraa, oraz jakie motywy przy wiecaj inwestycjom i dziaaniom pomocowym ze strony bogatych pastw naftowych.
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SPRAWOZDANIA I INFORMACJE
Hanna Schreiber

Sprawozdanie z konferencji Instytutu
Stosunków Midzynarodowych UW
nt. Kultura w teorii i praktyce
stosunków midzynarodowych
14 listopada 2012 r. w Warszawie odbya si konferencja Instytutu Stosunków Midzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego nt. Kultura w teorii i praktyce stosunków midzynarodowych, organizowana pod opiek merytoryczn prof. dr. hab. Grayny Michaowskiej i dr Hanny Schreiber. Podczas konferencji referaty wygosio
11 pracowników naukowych Wydziau Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW:
prof. Edward Haliak, prof. Franciszek Goembski, prof. Bolesaw Balcerowicz,
prof. Janusz Symonides, prof. Stanisaw Biele, dr Aleksandra Jarczewska, dr Justyna
Nakonieczna, dr Agnieszka Bieczyk-Missala, dr Patrycja Grzebyk, dr Alicja Fijakowska i dr Hanna Schreiber.
Konferencj otworzy dyrektor ISM, prof. dr hab. Edward Haliak, po czym referenci przedstawili swoje wystpienia, podzielone na cztery panele tematyczne: kultura a nauka o stosunkach midzynarodowych, kultura a gospodarka, rónorodne role
kultury w praktyce stosunków midzynarodowych oraz kultura a stosowanie prawa
midzynarodowego publicznego. Panelom przewodniczyli oraz czuwali nad przebiegiem dyskusji: prof. Stanisaw Parzymies (panel I), prof. Roman Ku niar (panel II),
prof. Ryszard Ziba (panel III) oraz prof. Dariusz Popawski (panel IV). Wystpienia
dotyczyy bardzo szerokiego ujcia kultury w rónych dziedzinach stosunków midzynarodowych, m.in. kultury politycznej, zwrotu kulturowego w sferze wojskowo ci, kulturowych uwarunkowa wzrostu gospodarczego, kultury w tworzeniu marki pastwa,
czynnika kulturowego w negocjacjach midzynarodowych, imperializmu kulturowego,
roli praw kulturalnych w ochronie grup szczególnego ryzyka, problemu kulturobójstwa
(cultural genocide), kulturowych uwarunkowa tworzenia i przestrzegania praw czowieka, a take miejsca kultury w rozliczaniu zbrodni midzynarodowych. Konferencja odbya si w ramach bada statutowych zaplanowanych na rok 2012 i stanowia
kontynuacj tradycji dorocznych debat ISM, odbywajcych si od ponad trzech dekad.
Po kadym panelu nastpowaa oywiona, niekiedy wrcz burzliwa dyskusja.
Dotyczya ona zarówno problemu niejednoznaczno ci i trudno ci w deﬁniowaniu poj-
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cia „kultury”, jak i interpretacji znaczenia czynnika kulturowego w poszczególnych
dziedzinach stosunków midzynarodowych. Dyskusja, polemiczne komentarze i zadawane pytania potwierdziy znaczenie kultury dla wielu zagadnie ze sfery polityki
i ekonomii, a take jej istotne miejsce w studiach strategicznych czy w relacjach midzy zrónicowanymi kulturowo grupami spoecznymi wspóczesnego wiata. Uczestnicy konferencji podnosili zarówno kwesti uniwersalno ci niektórych elementów
kultury, jak i zasadniczych odmienno ci midzy nimi, które powinny by brane pod
uwag w badaniach nad stosunkami midzynarodowymi. Debata potwierdzia, e kultura nie jest pojciem jednoznacznym, lecz wielowymiarowym, którego interpretacja
budzi wiele polemik. Z tekstami referatów, rozwinitych do formy artykuów zapozna
si bdzie mona dziki zaplanowanym do publikacji w 2013 roku w Wydawnictwach
Uniwersytetu Warszawskiego dwóm tomom Kultury w stosunkach midzynarodowych,
std te niniejsze sprawozdanie ogranicza si do przedstawienia tre ci dyskusji, toczcych si po kadym panelu.
W I panelu swoje referaty przedstawili: prof. Edward Haliak (Kultura a nauka
o stosunkach midzynarodowych), prof. Franciszek Goembski (Kultura polityczna
w stosunkach midzynarodowych) oraz prof. Bolesaw Balcerowicz (Kultura strategiczna. Zwrot kulturowy w sferze wojskowoci).
W cz ci przeznaczonej na dyskusj jako pierwsza o gos poprosia dr Irena
Rysiska, proszc o ustosunkowanie si referentów do podstawowej kwestii: jak
rozumiej pojcie „kultury”? Czy kultura wpywa, zdaniem referentów, na sposób
postrzegania rzeczywisto ci midzynarodowej, na dziaania pastw na arenie midzynarodowej, koncepcje polityki zagranicznej i sposób widzenia wiata? Po drugie,
zauwaya, e problematyka pastwa rozpatrywana jest przede wszystkim w kategoriach politycznych. Je li polityczno traci na znaczeniu, to czy nie mamy – zgodnie z tym, co przedstawili referenci – do czynienia z degradacj pastwa i prymatu
stosunków politycznych? Pytanie zadaa take mgr Iwona Wyciechowska, proszc prof. Goembskiego o ustosunkowanie si do problemu, jak si ma gloryﬁkacja uniwersalizmu do rónorodno ci? Czy nie powinno si mówi raczej o „kulturach politycznych” (w liczbie mnogiej) i wielokulturowo ci? Prof. Stanisaw Biele
w komentarzu do wystpie referentów zwróci uwag na to, e temat konferencji jest
interesujcy i wymagaby od referentów zdecydowanie gbszej reﬂeksji. Swoje uwagi
dotyczce problematyczno ci przedstawianych deﬁnicji zgosi take prof. Roman
Ku niar, zauwaajc, e aden z referentów nie odniós si do kluczowej kwestii,
jak jest odpowied na pytanie, jaki wpyw ma kultura na stosunki midzynarodowe.
Nastpnie gos zabraa dr Hanna Schreiber, która stwierdzia, i problem ze zdeﬁniowaniem kultury nie jest nowy i nie dotyczy tylko naszej dyscypliny naukowej, ale
obecny by w samym sercu dyskusji nad kultur, toczcej si w ramach antropologii
kulturowej. Synna praca Alfreda Louisa Kroebera i Clyde’a Kluckhohna Culture:
a Critical Review of Concepts and Deﬁnitions z 1952 r., nazywana „pomostem midzy star i now antropologi”, zgromadzia blisko 200 rónorodnych deﬁnicji kultury,
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z których adnej nie mona uzna dzisiaj za wic. Poprosia równie o odniesienie si przez prof. Bolesawa Balcerowicza do kwestii tego, jak przenie dorobek
zwrotu kulturowego z poziomu taktycznego na strategiczny oraz jaki zwrot, po zwrocie kulturowym, moe czeka sfer wojskowo ci. Dyskusj zakoczya wypowied
prof. Janusza Symonidesa, który zwróci uwag na konieczno przypomnienia podstawowej organizacji, zajmujcej si kultur na forum midzynarodowym, jak jest
UNESCO. Prof. Symonides zauway, e w dyskusji nad deﬁnicjami naleaoby si
przede wszystkim odnie do tre ci Konwencji UNESCO o rónorodno ci kulturowej
z 2005 r.
W panelu II swoje referaty przedstawiy dr Aleksandra Jarczewska (Kulturowe
uwarunkowania wzrostu gospodarczego) oraz dr Justyna Nakonieczna (Kultura
jako element marki pastwa). W cz ci przeznaczonej na dyskusj o gos poprosi
najpierw dr Pawe Borkowski, proszc dr Jarczewsk o wskazanie rónicy midzy
wewntrznym a zewntrznym postrzeganiem kulturowych uwarunkowa wzrostu
gospodarczego, za dr Nakonieczn o wyja nienie rónicy midzy pojciami trademark a brand. Gos zabra te prof. Mirosaw Suek, zgaszajc wtpliwo dotyczc
powizania ze sob kategorii biznesu i pastwa: gospodarka jest domen pastwa,
a biznes prywatnych przedsibiorstw. Nastpnie dr Anna Wojciuk poprosia dr Jarczewsk o rozwinicie tematu poprzez wskazanie, jakie s zmienne wpywajce na
zrónicowanie wzrostu gospodarczego? Zwrócia uwag, e ekonomia jest oparta na
materialistycznych zaoeniach, std naturalne jest w niej pomijanie kultury. Zaoeniem jest maksymalizacja zysku, bez wzgldu na kultur. Zapytaa równie o to, czy
rozwój ekonomiczny wpywa na zmian kultury? S bowiem badania, które pokazuj,
e tak. Wedug Ronalda Ingleharta kultura zmienia si pod wpywem gospodarki.
Dr Dorota Heidrich poprosia o rozwinicie i rozrónienie poj : wzrost gospodarczy, rozwój gospodarczy, rozwój. Pozwolioby to wzbogaci temat i wykaza dalsze,
ciekawe zaleno ci.
Prof. Janusz Symonides zasugerowa z kolei skupienie si na kategorii rozwoju,
gdy jest on bliszy kulturze (równie w ONZ widoczne jest takie podej cie). Przykady Holandii i Belgii mog tu posuy jako powizania sukcesu gospodarczego
z czynnikiem religijnym. Odnoszc si do wystpienia dr Nakoniecznej profesor
zasugerowa, aby w przypadku marki mówi raczej o narodzie ni o pastwie, gdy
jest to twór polityczny. Gos zabra take dr Andrzej Szeptycki, proszc o wskazanie, czy i w jaki sposób poprzez kultur mona oddziaywa na wzrost gospodarczy? Odnoszc si do wystpienia dr Nakoniecznej zauway, e na dobr mark
pastwa powinno skada si wiele elementów. Na koniec gos zabra prof. Edward
Haliak, który zauway, e tak czsto przywoywane badania Maxa Webera su
bardzo rónym celom: raz konfucjanizm suy jako uzasadnienie upadku dynastii, a raz jako ródo cudu azjatyckiego. Poprosi równie o wskazanie przez prelegentki tego, jaki jest sposób operacjonalizacji kultury w badaniach nad wzrostem
gospodarczym.

270

Hanna Schreiber

W panelu III swoje wystpienia zaprezentowali prof. Stanisaw Biele (Kultura
w negocjacjach midzynarodowych), dr Alicja Fijakowska (Imperializm kulturowy)
oraz prof. Janusz Symonides (Rola praw kulturalnych w ochronie grup szczególnego
ryzyka).
W dyskusji jako pierwsza gos zabraa dr hab. Justyna Zajc, proszc dr Fijakowsk o sprecyzowanie deﬁnicji imperializmu kulturowego, wyrazia bowiem wtpliwo , czy tak przedstawione pojcie dobrze suy oddzieleniu go od innych form
imperializmu. Swoje wtpliwo ci w tym zakresie wyrazili take prof. Ziba oraz prof.
Biele. Z kolei dr Patrycja Grzebyk zapytaa, czy ma normatywne znaczenie zamienne
posugiwanie si terminami „prawo narodów” i „prawo ludów” w kontek cie praw
kulturalnych opisywanych w referacie prof. Symonidesa, za dr Hanna Schreiber
zauwaya, e przywoany przez prof. Symonidesa przykad Eskimosów, którzy ju
nie chc praktykowa wasnej kultury, m.in. przez zaprzestanie tradycyjnych polowa
na zwierzta, bdce przez wieki podstaw ich diety, jak np. foki, nie do koca jest
suszny, gdy ju od duszego czasu wprowadzono nie tylko restrykcje, ale w szczególnych przypadkach (kobiety w ciy) wrcz zakaz spoywania misa tych zwierzt, ze wzgldu na ogromne zanieczyszczenie ich misa niebezpiecznymi toksynami,
wpywajce na wzrost zachorowa na nowotwory w ród tej populacji.
Panel IV wypeniy referaty przedstawione przez dr Hann Schreiber (Kulturobójstwo – niedokoczony projekt prawa midzynarodowego), dr Agnieszk Bieczyk-Missal (Kulturowe uwarunkowania tworzenia uniwersalnych standardów praw czowieka) oraz dr Patrycj Grzebyk (Kultura a rozliczanie zbrodni midzynarodowych).
Jako pierwszy o gos poprosi prof. Edward Haliak, kierujc pytanie do dr Schreiber o Tybet: czy jest przykadem kuturobójstwa czy raczej naturalnego rozpywania si
kultury pod wpywem dominacji kultury silniejszej. Nastpnie gos zabraa dr Alicja
Fijakowska, proszc o ustosunkowanie si przez dr Schreiber do przykadu Australii,
która czsto przedstawiana jest jako kraj udanego eksperymentu wielokulturowo ci;
w latach 60. XX wieku zrównano prawa wszystkich obywateli, cznie z autochtonami, a od 1992 r. przyznano ziemie Aborygenom. Stanowisko dr Schreiber w kwestii
tego kraju jest wyra nie negatywne, std pro ba o rozwinicie tematu i odniesienie si
do pozytywnych opinii na temat multikulturowo ci Australii. Odnoszc si do wystpienia dr Grzebyk zgodzia si z jej twierdzeniem, e „prawo jest cz ci kultury”,
a zatem – wedug dr Fijakowskiej – skoro nie ma uniwersalnej kultury, to nie mona
uzna istnienia uniwersalnego prawa. Zauwaya równie, e jako zwolenniczka relatywizmu kulturowego, sdzi, i uniwersalizm si rzeczy wie si z narzucaniem
obcych warto ci i homogenizacj kultur, co zagraa rónorodno ci kulturowej wiata,
dlatego te – odnoszc si z kolei do wystpienia dr Agnieszki Bieczyk-Missali,
nie uznaje „uniwersalno ci” praw czowieka i uwaa, e zrozumiae s kontrowersje
wokó ich interpretacji; naduywa si te praw czowieka do uzasadnienia interwencji w sprawy wewntrzne pastw – jest to przejaw hipokryzji Stanów Zjednoczonych, które prezentuj siebie jako „ wiatowy policjant” na stray przestrzegania praw
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czowieka, a jednocze nie same ich nie przestrzegaj w Guantanamo czy Abu-Ghraib.
Ad vocem gos zabra prof. Janusz Symonides, podnoszc, e relatywizm kulturowy to
teoria, która wysza ju z uycia, a podczas uchwalania Powszechnej Deklaracji Praw
Czowieka na jej tre zgodziy si wszystkie pastwa; uniwersalizm jest potrzebny
w stosunkach midzynarodowych, a jego podwaanie równocze nie podwaa dorobek organizacji midzynarodowych. Dr Fijakowska zauwaya z kolei, e w skad
ONZ wchodz tylko pastwa, wic przy uchwalaniu Powszechnej Deklaracji tylko one
miay prawo gosu, za poszczególne spoeczno ci i kultury – nie. Dr Irena Rysiska
stwierdzia, e wedug niej istniej uniwersalne standardy, których interpretacja jest
jasna i nie powinna budzi wtpliwo ci. Gos w tej kwestii zabraa take dr Agnieszka
Aleksy-Szucsich stwierdzajc, e jej równie bliszy jest uniwersalizm, jednak przyznaje, e wynika to z faktu, i jest on zbudowany na warto ciach Zachodu; gdyby jego
podstaw bya kultura chiska czy warto ci islamu, obawia si, e nie byoby tylu
zwolenników uniwersalizmu. Dr Dorota Heidrich zauwaya z kolei, e relatywizm
moe by niebezpieczny, suc jako wymówka dla tumaczenia chociaby gwatów
(„obrona przez kultur”). Przywoaa „procesy na trawie” w Rwandzie (sdy gacaca),
w których miaa okazj uczestniczy , podczas których zauwaya, e kobiety nie chc
mówi o tym, co je spotkao. Odnoszc si do wystpienia dr Grzebyk zauwaya, e
ogromnym wyzwaniem jest zatem zrozumie dan kultur na tyle dobrze, by wiedzie
co mona tumaczy uwarunkowaniami kulturowymi, a czego nie. Gos w dyskusji
zabra równie prof. Roman Ku niar, który, odnoszc si do wypowiedzi dr Schreiber
stwierdzi, e ludobójstwo jest bardzo szczególn kategori, przestrzega zatem przed
naduyciami, za jakie uwaa sformuowanie „kulturobójstwo”, by nie doszo do trywializacji czonu „-bójstwo”. Zapyta równie, czy wedug dr Schreiber wyniszczenie
Indian miao cechy kulturobójstwa czy ludobójstwa. Prof. Janusz Symonides z kolei
poprosi dr Grzebyk o wskazanie, jakie czynniki wpywaj na rozliczanie zbrodni
midzynarodowych. Komentujc tytu wystpienia dr Schreiber zauway, e kulturobójstwo to nie jest koncepcja „niedokoczona”, tylko odrzucona w stosunkach midzynarodowych, za mówienie o niej moe prowadzi do osabienia ju istniejcych
norm prawa midzynarodowego. Stwierdzi równie, i zbyt due znaczenie zostao
przyznane w wystpieniu postaci Rafaa Lemkina, podczas gdy, wedug opinii profesora, by on jednym z wielu praktyków w dziedzinie bada nad ludobójstwem.
Konferencj zamkn dyrektor ISM, prof. Edward Haliak, który podzikowa
zarówno referujcym, jak i publiczno ci za aktywny udzia w debacie nad zagadnieniem kultury w teorii i praktyce stosunków midzynarodowych. Wyrazi take
nadziej, e publikacja wyników przeprowadzonych bada w czerwcu 2013 r.
w Wydawnictwie Uniwersytetu Warszawskiego przyczyni si do lepszego zrozumienia roli kultury w stosunkach midzynarodowych oraz bdzie stanowia inspiracj do
dalszych poszukiwa naukowych i projektów badawczych. Konferencja zapocztkowuje bowiem nowy kierunek rozwoju dziaalno ci dydaktyczno-naukowej Instytutu
Stosunków Midzynarodowych, zwizany z uruchomieniem od roku akademickiego
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2013/2014 specjalizacji „Komunikowanie midzykulturowe w stosunkach midzynarodowych”. Informacje o konferencji wraz z wypowiedziami niektórych referentów
zostay wyemitowane na antenie uniwersyteckiego Radia Kampus oraz w telewizji
uniwersyteckiej 3d.tv. (www.uw3d.tv).
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Zbigniew Brzeziski, Strategiczna wizja. Ameryka a kryzys globalnej potgi, przeoy K. Skonieczny, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2013, s. 267.
Najnowsza ksika Zbigniewa Brzeziskiego, tym razem do dugo czekaa na swoj polsk
edycj. Ukazaa si u nas w marcu 2013 r., równo w dwa lata po podpisaniu przez autora wstpu
(w marcu 2011 r.). Czytajc t prac nie sposób si oprze si my li, e oto mijaj dekady,
a przenikliwy, syntetyczny i obdarzony strategiczn wyobra ni intelekt Zbigniewa Brzeziskiego dostarcza amerykaskiemu, a teraz ju nawet globalnemu odbiorcy, trafnej diagnozy
sytuacji midzynarodowej i cennych rekomendacji dla przywódców nadal jedynego wiatowego
mocarstwa. Ta napisana, jak zwykle u Brzeziskiego, klarownie i z wielk dyscyplin rozprawa
dotyczy globalnych implikacji sabnicia hegemonicznej pozycji USA i Zachodu w porzdku
midzynarodowym. Jest ona jednak napisana przede wszystkim z amerykaskiej perspektywy.
Brzeziski zastanawia si, dlaczego USA tak atwo straciy swoj pozycj w okresie pozimnowojennym i dlaczego zmarnoway czas swojej hegemonii. Zmarnoway w sensie zbudowania
podstaw nowego, ju poamerykaskiego, lecz bezpiecznego adu wiatowego. Jest jednak przy
tym niepoprawnym zdawaoby si optymist, poniewa uwaa, e Stany Zjednoczone, wprawdzie ju nie hegemon, ale nadal przodujce mocarstwo wiata, maj do odegrania pozytywn
rol w procesie przechodzenia do nowego porzdku midzynarodowego.
Z wa ciwym sobie chodnym realizmem uznaje „przemieszczanie si si na wiecie
z Zachodu na Wschód”, lecz jednocze nie uwaa, e Zachód, a przede wszystkim wa nie
Stany Zjednoczone jako „schodzcy” hegemon, maj pewne obowizki wobec wiata (s. 6).
Uwaa mianowicie, e na Ameryce spoczywa zadanie zapewnienia stabilno ci midzynarodowej w okresie przechodzenia od wiata zachodniego („amerykaskiego systemu midzynarodowego”, jak pisa w swoich wcze niejszych pracach) do innego, o którym jeszcze nie wiemy,
jakim bdzie. Brzeziski trafnie przy tym chyba odgaduje, e ten inny wiat nie bdzie „czyim ”, tzn. e nie wida na horyzoncie mocarstwa czy te grupy pastw, które mogyby przej
wcze niejsz rol USA i Zachodu. W swoim odczytaniu obecnej i nadchodzcej sytuacji oraz
w rekomendacjach, jakie formuuje pod adresem Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników,
Brzeziski wciela si troch w „globalnego inyniera”, badacza i czynnika sprawczego zarazem, który jest zaniepokojony perspektyw bezadu, cho niekoniecznie jakiej turbulentnej
konﬂiktowo ci.
W pierwszych dwóch cz ciach ksiki, zatytuowanych „Gasncy Zachód” oraz „Zmierzch
amerykaskiego snu” Zbigniew Brzeziski trafnie okre la przyczyny, dla których doszo do
„zuycia si” zachodniej potgi, zapewniajcej wcze niej wiatu stabilno , wzgldne bezpieczestwo i powszechnie akceptowane (cho nie zawsze przestrzegane) normy stosunków midzynarodowych. S nimi, wedug niego, nadzwyczajny wzrost potencjau gospodarczego Azji
Wschodniej i w konsekwencji tworzenie si tam nowego rodka ciko ci wiata, globalne polityczne przebudzenie ludzko ci oraz bdy w sposobie sprawowania przez USA hegemonicznej
roli po zakoczeniu „zimnej wojny”. Co si tyczy samych Stanów Zjednoczonych, to ich detronizacja z roli globalnego hegemona nastpia, jego zdaniem, pod wpywem dwóch zbyt dugich wojen, afgaskiej i irackiej, które cznie nazywa „dug imperialn wojn” (s. 91 i nast.).
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Brzeziski jest szczególnie krytyczny wobec wojny irackiej, która „bya niepotrzebna i naleao
jej unikn ” (s. 97). Odrbn przyczyn zaamania pozycji USA s, w jego ocenie, schorzenia
amerykaskiego systemu politycznego i spoecznego. Te schorzenia s, wedug Brzeziskiego,
tak niepokojce, e ka mu nawet formuowa podobiestwa midzy schykowym okresem
Zwizku Sowieckiego a Stanami Zjednoczonymi pocztku XXI wieku. Wskazuje w ród nich
m.in. na skostnienie systemu rzdowego, zbyt wielkie nakady na zbrojenia, cynizm i nieczuo
klasy rzdzcej na powikszajce si nierówno ci spoeczne (s. 9–10 ). Je li jednak Brzeziski
przypisuje Ameryce wan rol do odegrania w najbliszych dekadach, to ze wzgldu na trwae
atuty, których wyjtkowa kombinacja czyni z niej mocarstwo, ju nie hegemoniczne, ale nadal
takie, któremu adne inne nieprdko bdzie w stanie dorówna . Zalicza do nich ogóln si ekonomiczn, demograﬁ, rozlege terytorium i zasoby surowcowe, które daj Ameryce wzgldn
samowystarczalno , zdolno do reaktywnej mobilizacji w obliczu zagroe, technologiczn
innowacyjno oraz nadal warto ci jej ideologii czy modelu spoecznego (s. 79–91).
Owszem, ju nie USA „rzdz” wiatem, pisze Profesor, ale nie bd nim rzdzi Chiny.
Brak im, i nic nie wskazuje na to, aby to si miao zmieni , cao ciowego potencjau (kombinacji atutów na podobiestwo USA w czasach hegemonii). Do 2025 r. czeka nas pewien rodzaj
chaosu, jak pisze „post-amerykaskiej szamotaniny” (s. 106 i nast.). W tej cz ci frapujcym
problemem, postawionym i analizowanym przez autora, jest wykaz pastw „zagroonych geopolitycznie”, czyli zagroonych rozpadem, wchoniciem przez innych, utrat suwerenno ci.
Zalicza do nich m.in. Pakistan, Tajwan, ale te, co interesujce dla nas w Polsce, take Gruzj
oraz Biaoru i Ukrain (!). Elementem tej „szamotaniny” do 2025 r. bdzie take rywalizacja,
a niekiedy wrcz walka o zasoby naturalne, zwaszcza w regionie Arktyki i w Azji. System
midzynarodowy bdzie w tym czasie mniej ni dotychczas zdolny do zapobiegania i opanowywania lokalnych konﬂiktów oraz negocjacyjnego ustalania ogranicze, ochrony czy podziau
w dostpie do dóbr wspólnych (np. rodowisko naturalne).
Najciekawszym fragmentem ksiki jest autorska wizja sytuacji geopolitycznej, a wa ciwie geopolitycznych wyzwa po 2025 r. Ta cz (IV) obejmuje trzy problemy: zapanowanie
nad turbulentn Eurazj, budowanie szerszego Zachodu, przebudow Wschodu. Problem pierwszy to wa ciwie powrót do wcze niejszych my li i tekstów Brzeziskiego, czyli geopolityka na
obszarze od kanau sueskiego po granice Chin. Jak pamitamy, ju we wcze niejszych tekstach
Brzeziski nazywa t stref „globalnymi Bakanami”. Tam upatruje najwikszego zagroenia
dla pozycji Stanów Zjednoczonych i wyzwanie dla globalnej stabilizacji geopolitycznej. Uwaa,
e Ameryka zmarnowaa ostatnie dwadzie cia lat z punktu widzenia „uporzdkowania” tego
regionu; Europa zachowaa si nie lepiej. W sumie, chyba jednak przecenia znaczenie zachodzcych tam procesów dla interesów Ameryki oraz dla geopolitycznej przyszo ci wiata. W punkcie „Wikszy, ywotny Zachód” Brzeziski wa ciwie nie zajmuje si Zachodem, lecz perspektywami przyczenia si Turcji i Rosji do Zachodu (std „wikszy”). Pisze tu m.in., e linia
podziau midzy Europ z jednej strony a Rosj i Turcj z drugiej „stanowi geograﬁczn abstrakcj”, a take o „zudnych, konwencjonalnych pojciach o kulturowych granicach Europy”,
o „europejskim Wadywostoku”, o Turcji, której „nie oddziela od Europy styl ycia” (s. 182
i nast.). Mona odnie wraenie, e wa nie w tym fragmencie Brzeziski wykazuje rzadko
spotykane u niego „my lenie yczeniowe”, bowiem nie docenia cywilizacyjnej odmienno ci
Turcji i Rosji od Zachodu, która jest przyczyn przeszych antagonizmów oraz dzisiejszych
odrbno ci i napi . Gdyby tej odmienno ci nie byo, gdyby nie byo budowania ich tosamo ci
w opozycji do Europy czy Zachodu, to problem ich geopolitycznej przynaleno ci w ogóle by
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dzisiaj nie stawa. Oczywi cie, byoby idealnie, gdyby oba te kraje, ze wszystkimi ich atutami
trwale przyczyy si do Zachodu, ale Zachodem nie stan si dopóki bdzie on wyodrbniany
ze wzgldów cywilizacyjnych, a one bd trwa przy swojej tosamo ci. Turcja strategicznie
wa ciwie jest przy Zachodzie, przy Europie, ale to nie to samo, co sta si jednogatunkow
cz ci tej formacji cywilizacyjno-politycznej. Paradoksalnie, z Rosj, przy wszystkich powierzchownych podobiestwach czcych j z Zachodem, sprawa jest jeszcze trudniejsza, ale to jest
rzecz na odrbn rozpraw. Bardzo ciekawe s rozwaania Brzeziskiego w punkcie trzecim
tej cz ci, dotyczcym Azji Wschodniej. Po rednio polemizuje tam z formuowan niekiedy
tez, e ten region przypomina Europ z przeomu XIX i XX wieku (np. Henry Kissinger).
Uwaa, e w Azji Wschodniej istnieje znaczcy potencja pokoju (wielowiekowa tradycja) oraz
silne powizania gospodarczo-handlowe (wspózaleno ) z rónymi innymi cz ciami wiata,
które bd sprzyja rozkadaniu napi w tej cz ci wiata (s. 218–219). Owszem, nie ignoruje istniejcego tam potencjau animozji i sprzeczno ci interesów czy aspiracji, zwaszcza na
linii Indie–Chiny, przestrzega przed zbyt jednoznacznym sojuszem USA z Indiami, ale uwaa,
e sytuacja jest tam „do opanowania”. Wiele bdzie zalee od strategii, jak przyjm Stany
Zjednoczone wobec Chin oraz od samokontroli Pekinu w fazie wzrostu jego chiskiej potgi.
Cz aspiracji tego mocarstwa Brzeziski uznaje zreszt za cakowicie uprawnione, a w chiskim deniu do rozerwania strategii ich „okrania” („powstrzymywania”) nie widzi niczego
niewa ciwego. Trafnie rekonstruuje cele ich midzynarodowej strategii: przeciwdziaanie okreniu, przywództwo we wspólnocie wschodnioazjatyckiej, konsolidacja Pakistanu jako przeciwwagi wobec Indii, przewaga nad Rosj w Azji rodkowej, zjednoczenie z Tajwanem, dostp do
zasobów surowcowych i rynków w innych regionach, poza Azj (s. 233–234). Chiskie cele nie
tworz jednak, jego zdaniem, uniwersalistycznej ambicji (jak w przypadku Zwizku Sowieckiego), lecz s odzwierciedleniem ich historycznej dumy i aktualnego, cigle rosncego potencjau. Znaków zapytania jest tu znacznie wicej i ta partia tekstu jest szczególnie do polecenia
analitykom spraw midzynarodowych.
W podsumowaniu Zbigniew Brzeziski w nastpujcy sposób formuuje zadanie stojce
przed USA w nastpnych kilku dekadach: „ich najwaniejsz misj bdzie odnowa wewntrzna
oraz dziaanie na rzecz szerszego, cechujcego si wiksz witalno ci Zachodu, a jednoczenie umacnianie zoonej równowagi na Wschodzie, aby w sposób konstruktywny dostosowa
si do coraz wyszej pozycji Chin w midzynarodowej hierarchii i zapobiec ogólno wiatowemu chaosowi” (s. 248). Zadanie i cie Heraklesowe. A jednak niezupenie niemoliwe. Jest
ono na miar Stanów Zjednoczonych pod warunkiem ich odnowy wewntrznej oraz odbudowy
wiarygodno ci midzynarodowej. Brzeziski precyzuje zreszt oba zadania midzynarodowe
w sposób, który czyni je cakiem realnymi, cho wymagajcymi wysiku, rozwagi i zrczno ci.
Jak sam podkre la, odnosz si do wschodniej i zachodniej cz ci Eurazji. USA musz wzi
na siebie podwójn rol: „powinny by p r o m o t o r e m i g w a r a n t e m gbszej i szerzej
zakrojonej jedno ci na Zachodzie, a take s t r ó  e m r ó w n o w a g i i r o z j e m c  midzy
wielkimi mocarstwami na Wschodzie” (s. 250). W prowadzonej przez USA strategii Zachodu
wobec Europy Wschodniej Brzeziski niepo ledni, konstruktywn wobec Rosji i Ukrainy rol
wyznacza Polsce wzmocnionej wspóprac w Trójkcie Weimarskim (s. 251–252). W konkluzji,
profesor-strateg nie wyobraa sobie zjednoczonego Zachodu i stabilnego Wschodu bez aktywnej roli Stanów Zjednoczonych.
Wizja profesora Brzeziskiego jest jak zwykle ambitna i klarowna, a przy tym bardzo przekonujca. Autor wie, jak gromadzi argumenty na rzecz swoich tez i wskaza. Ale czy tak si
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stanie? Nie da si odpowiedzie na to pytanie. wiat idzie bowiem wyra nie w kierunku decentralizacji, regionalizacji i wikszego pluralizmu, w kierunku wikszej liczby o rodków wpywu
(„biegunów”). Malej szanse na globaln inynieri spoeczn. Na horyzoncie nie rysuje si
ani nowa hegemoniczna stabilno , ani rzd wiatowy. Jednak te procesy dziej si w warunkach stale rosncej wspózaleno ci i wzajemnej wraliwo ci pastw na siebie. Kontury tego
„nowego wiata” s rozmyte, a kierunek ich ewolucji niepewny. Dobrze, e s tacy, cho jest
ich bardzo niewielu, jak Zbigniew Brzeziski, którzy maj umiejtno i odwag kre lenia wizji
przyszego porzdku midzynarodowego i wskazywania zada do podjcia przez nadal gówne
mocarstwo globu, aby nie hamujc dynamiki nieuchronnych zmian, zachowa stabilno oraz
normy i warto ci, bez których ten porzdek staby si szybko now wersj krainy Hobbesa.
I na kocu krótka uwaga do tumacza. Zbigniew Brzeziski nie mówi ani nie pisze „Zwizek
Radziecki”. Mówi i pisze jak w Polsce przed wojn i jak na Zachodzie: „Zwizek Sowiecki”.
Roman KUNIAR
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Serge Sur, Stosunki Midzynarodowe, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa
2012, s. 639.
Serge Sur, profesor prawa midzynarodowego i stosunków midzynarodowych na Uniwersytecie Panthéon-Assas w Paryu, dyrektor Centrum Tukidydesa – o rodka analiz i bada na tym
Uniwersytecie oraz twórca i redaktor naczelny rocznika Annuaire français de relations internationales, opublikowa w Wydawnictwie Akademickim Dialog swoj ksik Stosunki Midzynarodowe. Jest to typowy uniwersytecki podrcznik stosunków midzynarodowych, który we
Francji mia ju osiem wyda. Kade kolejne wydanie zawierao uzupenienia i przedstawiao
aktualny stan teorii i historii stosunków midzynarodowych, widzianych oczyma wybitnego
francuskiego badacza tych stosunków. Polskie wydanie podrcznika jest tumaczeniem ósmej,
czyli ostatniej francuskiej edycji tej publikacji. Warto pozna za po rednictwem tej ksiki,
jaki jest obecnie stan bada we Francji nad wspóczesnymi stosunkami midzynarodowymi,
gdy szerokie odwoania do innych autorów, w tym gównie francuskich, bogate przypisy oraz
zamykajca kad cz bibliograﬁa stanowi poyteczny klucz do wiedzy na ten temat.
Struktura podrcznika jest klasyczna, czyli uwzgldnia podstawowe zagadnienia zwizane
z teori, histori i praktyk stosunków midzynarodowych. Poza rozbudowan cz ci wstpn,
po wicon teorii i badaniom stosunków midzynarodowych, mamy siedem cz ci, w których
autor kolejno analizuje: powstanie i rozwój „spoeczno ci midzynarodowej”, wspóczesne stosunki midzynarodowe, pastwo jako instytucj midzynarodow, regulacje dotyczce stosunków
midzynarodowych, wymiar wspópracy midzynarodowej w dwóch paszczyznach – midzypastwowej i transnarodowej oraz w ostatniej cz ci pokój i bezpieczestwo midzynarodowe.
Dlaczego podrcznik zasuguje na uwag, zainteresowanie i wykorzystanie przez badaczy
stosunków midzynarodowych, studentów, dziennikarzy oraz tych wszystkich, którzy zajmuj
si praktyczn realizacj tych stosunków?
Jego gówn zalet jest to, e umiejtnie czy wykad teoretyczny, prezentacj historyczn
na wysokim poziomie erudycji oraz opis i bardzo kompetentn analiz naukow wspóczesnych
zjawisk w stosunkach midzynarodowych. Wykad jest bardzo przejrzysty, w sposób zrozumiay
tumaczy zjawiska zachodzce w stosunkach midzynarodowych, a wywody teoretyczne ilustruje ciekawymi przykadami z praktyki stosunków midzynarodowych. W podrczniku przedstawione zostay wszystkie aspekty wspóczesnych stosunków midzynarodowych z udziaem
zarówno pastwowych, jak i niepastwowych uczestników tych stosunków.
Francja ma dug tradycj i znanych teoretyków stosunków midzynarodowych (Raymond
Aron, Marcel Merle), jakkolwiek stosunki midzynarodowe nie doczekay si dotd w tym
kraju statusu samodzielnej dyscypliny akademickiej. Stosunki midzynarodowe wykada si
we Francji w aspekcie prawnym na wydziaach prawa, w aspekcie historycznym lub geograﬁcznym na uniwersytetach humanistycznych, w aspekcie politycznym w instytutach nauk politycznych, w aspekcie ekonomicznym maj bardzo specjalistyczny charakter. Oczywi cie autor
uznaje w badaniach nad stosunkami midzynarodowymi dominacj szkó amerykaskich, ale
podkre la równie oywienie w ostatnich latach we Francji zainteresowania problemami teoretycznymi stosunków midzynarodowych i denie do przyznania im w ród dyscyplin naukowych niezbdnej autonomii.
W cz ci po wiconej teorii stosunków midzynarodowych znajdujemy rozwaania dotyczce ewolucji bada nad stosunkami midzynarodowymi, podstawowych poj , w tym podej
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socjologicznego, instytucjonalnego, ,,pastwocentrycznego’’ oraz podej akcentujcych rywalizacj i konﬂikty. Do duo miejsca po wica geopolityce cznie z jej ocen oraz jej rozpadowi na geoekonomi, geostrategi i geokultur, upatrujc w tym jej sabo . Poddaje tu równie wyczerpujcej analizie charakter „spoeczno ci midzynarodowej” jako bytu rzeczywistego
i bytu politycznego oraz jako pojcia.
Ca pierwsz cz podrcznika po wica autor analizie procesu przeksztacania si „spoeczno ci midzypastwowej” w „spoeczno midzynarodow”. Dowodzi, e obie spoecznoci nakadaj si na siebie, druga wzbogaca pierwsz, poszerza j, ale nie zastpuje, gdy obie
wspóistniej ze sob. Reasumujc mona powiedzie , e chodzi o proces przechodzenia od
bilateralizmu do multilateralizmu ze wszystkimi konsekwencjami w stosunkach midzynarodowych, które temu towarzysz. Autor odnotowuje te pewn cech wystpujc u niektórych
badaczy stosunków midzynarodowych, któr nazywa oportunizmem metodologicznym. Oznacza to, e w swoich badaniach nie decyduj si oni na adn z teorii, aden z systemów analizy,
uywajc rónych poj w sposób eklektyczny, czyli dobierajc róne podej cia w zaleno ci
od przedmiotu bada.
Jak Serge Sur widzi wspóczesne stosunki midzynarodowe? Temu po wica drug cz
swojego podrcznika, analizujc te stosunki w trzech rónych okresach: w latach 1945–1990,
w okresie przeomu lat 80. i 90. XX wieku oraz po 11 wrze nia 2001 r. Uwaa, e w pierwszym
okresie zablokowaniu struktur „spoeczno ci midzynarodowej” towarzyszyy dugofalowe
przemiany ewolucyjne wewntrz pastw, które przygotoway grunt pod radykalne przemiany
lat 80. i 90 minionego stulecia. W rozpadzie ZSRR i zjednoczeniu Niemiec, jako zjawiskach
charakterystycznych dla przeomu lat 80. i 90 ubiegego wieku, susznie upatruje autor pocztek nowej fazy stosunków midzynarodowych. Zdaniem autora, z kolei zamachy z 11 wrze nia
2001 r., wymierzone bezpo rednio przez terrorystów w Stany Zjednoczone, wyniosy ponownie
na pierwszy plan sprawy bezpieczestwa, a reakcje USA na terroryzm i ich rezultaty podaj
w wtpliwo amerykask hegemoni w wiecie.
Czy o pastwie, jako instytucji midzynarodowej mona si jeszcze czego dowiedzie
poza tym, co ju wiemy o tym gównym podmiocie stosunków midzynarodowych? Autor stoi
na stanowisku, e pastwo na przestrzeni stuleci potraﬁo ewoluowa pod wieloma wzgldami,
ale równie zaadaptowa si do kracowo odmiennych kontekstów kulturowych, politycznych,
gospodarczych i spoecznych. Mamy tu wszystko o pastwie, ale zachcam zwaszcza do lektury fragmentów dotyczcych suwerenno ci midzynarodowej pastwa. Serge Sur przypomina
jako cigle aktualne orzeczenie Staego Trybunau Sprawiedliwo ci Midzynarodowej z 1923 r.,
e zawarcie ukadu midzynarodowego nie jest ,,porzuceniem… suwerenno ci’’, gdy ,,zdolno zawierania zobowiza midzynarodowych jest wa nie atrybutem suwerenno ci pastwa’’. Podkre lajc, e niezaleno jest ochronnym aspektem suwerenno ci, autor nawizuje
do doktryny Leonida Breniewa „ograniczonej suwerenno ci”, w my l której w 1968 r. ZSRR
i inne kraje Ukadu Warszawskiego dokonay interwencji w Czechosowacji.
Ciekawe s rozwaania dotyczce regulacji stosunków midzynarodowych, z jednej strony
przez prawo, a z drugiej przez potg. O ile regulacje prawne uznajemy za rzecz normaln jako
wynik przemy lanych dziaa, o tyle wpyw potgi na regulacj stosunków midzynarodowych
okre la autor jako czynnik niezaleny od ludzkiej woli, obiektywny, trudno przewidywalny. Jest
wic przeciwny przeciwstawianiu regulacji stosunków midzynarodowych z jednej strony przez
prawo i z drugiej przez potg twierdzc, e prawo i potga raczej si wspieraj ni zwalczaj,
gdy prawo ,,jest owocem potgi’’.
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Cz pita i szósta podrcznika po wicona jest dwóm wymiarom wspópracy midzynarodowej, z jednej strony dotyczcej stosunków midzynarodowych, a z drugiej – stosunków
transnarodowych, czyli w pierwszym przypadku stosunków midzy pastwami, a w drugim
stosunków midzy aktorami niepastwowymi, a wic osobami ﬁzycznymi lub prawnymi oraz
ugrupowaniami posiadajcymi okre lony status prawny lub nieposiadajcymi takiego statusu.
W stosunkach transnarodowych autor koncentruje uwag na wymianie gospodarczej, przepywie
informacji, wymianie intelektualnej, kontaktach religijnych, sportowych, turystycznych, imigracji, pomocy humanitarnej oraz wspópracy midzy spoeczestwami obywatelskimi i roli w ich
rozwoju aktorów niepastwowych.
Je li ukazuje rol pastwa w wymianie gospodarczej w warunkach gospodarki rynkowej,
to jest to rola ograniczona, a swoboda decyzji bardzo zredukowana. Deﬁniuje na tym tle pojcie „ﬁrmy transnarodowej”. Duo uwagi po wica sprawom walutowym, w tym systemowi
Bretton Woods i jego rozpadowi, wymianie handlowej w okresie GATT i WTO, regulacjom
regionalnym, w tym integracji europejskiej uwaajc, zgodnie z do powszechnym podej ciem
we Francji, e ostatnie rozszerzenie spowodowao ,,gbokie zaburzenie jednolito ci przestrzeni
ekonomicznej UE’’. Ciekawe wtki porusza autor w cz ci dotyczcej transnarodowych relacji niehandlowych. Pisze o roli opinii publicznej, krajowej i midzynarodowej, spontanicznej
i konstruowanej, jej operatorach, sondaach, wpywach oraz autonomii. Analizuje rol organizacji pozarzdowych, deﬁniuje ich kategorie, przytacza przykady ich aktywno ci w dziedzinie
praw czowieka, rozbrojenia, ochrony rodowiska i rozwoju, prawa humanitarnego i pomocy
humanitarnej.
Przedmiotem rozwaa autora w ostatniej cz ci podrcznika s sprawy pokoju i bezpieczestwa midzynarodowego. Swoje wywody autor rozpoczyna od kilku uwag brzmicych jak
aksjomaty, a mianowicie, e problemy pokoju i bezpieczestwa dotycz samej istoty stosunków midzynarodowych, e pokój nie jest tosamy ze stabilno ci i e nawet je li za przemoc,
czyli terroryzm, bd walki partyzanckie nie s odpowiedzialne pastwa, to do pastw naley
przywrócenie i utrzymanie pokoju. W tej cz ci mamy ciekawe rozwaania dotyczce wojny
i pokoju, deﬁnicji, typologii i form przemocy, klasyﬁkacji konﬂiktów, ich uczestników, przedmiotu, skali i sposobu zakoczenia. Pokój analizowany jest jako warto , a bezpieczestwo jako
system. Bardzo szczegóowo analizowane jest bezpieczestwo zbiorowe, etapy rozwoju jego
doktryny, elementy skadowe, szczegóowe omówienie systemu bezpieczestwa zbiorowego
ONZ ze wskazaniem na sabo ci tego systemu. Analizie poddane s równie bye i istniejce
sojusze wojskowe.
Jako przeciwiestwo, czy nawet sprzeczno z systemem bezpieczestwa zbiorowego
przedstawiony jest system odstraszania nuklearnego. Autor przypomina tu klasyczn deﬁnicj
odstraszania jdrowego mówic, e ,,odstraszy potencjalnego przeciwnika znaczy przekona
go, e koszt osignicia celu, jaki sobie stawia, jest niewspómierny do korzy ci, jakie odniósby
wskutek ewentualnego sukcesu’’. Podrcznik koczy si rozdziaem o kooperacyjnym bezpieczestwie i przymusowej nieproliferacji, a ci lej o uzupenieniu systemu bezpieczestwa
zbiorowego i systemu odstraszania jdrowego zbiorem polityk i narzdzi o charakterze prewencyjnym, zwanym bezpieczestwem kooperacyjnym. S to reimy ograniczenia zbroje, rodki
budowy zaufania i bezpieczestwa, zwalczanie proliferacji BMR, kontrola eksportu technologii
i niebezpiecznych materiaów, dyplomacja prewencyjna i zarzdzanie kryzysowe.
Informacyjn warto publikacji podnosz liczne aneksy: listy pastw czonkowskich
ONZ, G-77, G-7, G-8, G-20, Organizacji Konferencji Islamskiej, OPEC, krajów najsabiej roz-
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winitych i krajów niezaangaowanych. Jest te lista pastw sklasyﬁkowanych wedug wska nika rozwoju spoecznego (WRS) w 2010 r. oraz listy pastw czonkowskich wiatowej Organizacji Handlu, OBWE, NATO i Unii Europejskiej.
Reasumujc, ten podrcznik stosunków midzynarodowych, tak bogaty w tre ci dotyczce
zarówno teorii, historii, jak i wspóczesnej praktyki tych stosunków, ma wszelkie zalety, aby
znale si w bibliotece kadego nauczyciela akademickiego, studenta, dziennikarza i dyplomaty, dla których stosunki midzynarodowe s dziedzin bada, wykadów, reﬂeksji, czy innej
aktywno ci zawodowej.
Stanisaw PARZYMIES
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Stanisaw Biele, Andrzej Skrzypek (red.), Geopolityka w stosunkach polsko-rosyjskich, Oﬁcyna Wydawnicza ASPRA-JR – Wydzia Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, s. 222.
Ksika warszawskich badaczy jest mia prób wprowadzenia nowej jako ci do polskiego
my lenia o geopolityce. Podejmujc temat kontrowersyjny, obarczony historycznymi mitami
i upolityczniony, rusolodzy udowadniaj, i rzetelna analiza i prawdziwie naukowe podej cie
s nie tylko moliwe, ale daj produktywne efekty nawet w wypadku najtrudniejszych dla polskiej mentalno ci problemów.
Autorzy s wiadomi, i geopolityka odgrywa w Polsce specyﬁczn rol. Z jednej strony,
jest ona klasycznym narzdziem wyja niania zaleno ci midzy wadz i przestrzeni, a z drugiej peni rol swoistego wytrycha intelektualnego. Za pomoc szeregu gboko zmitologizowanych aksjomatów na temat pooenia geograﬁcznego Polski tumaczy ona poraki polskiej polityki zagranicznej i usprawiedliwia bdy popenione w stosunkach midzynarodowych. Na skutek historycznych do wiadcze ostatnich trzystu lat, zarówno w krgach elity, jak
i w wiadomo ci spoeczestwa, zwizek midzy wadz a przestrzeni postrzegany jest w Polsce w kategoriach zagroenia. Lki i fobie dotycz przede wszystkim stosunków z ssiadami,
w ród których Niemcy i Rosja zajmuj szczególne miejsce. O ile udane uczestnictwo w procesie integracji europejskiej oswaja Polaków z my l o pokojowym i obopólnie korzystnym
ssiedztwie z Niemcami, o tyle odcita od procesów integracyjnych w Europie Rosja stanowi
obiekt mitologizacji i nasilajcej si kampanii propagandowej. W rezultacie nowych podziaów
w Europie rodkowej i Wschodniej, zwizanych z ksztatem i zasigiem procesów dezintegracji
starego porzdku i formowania nowego, Polska i Rosja znalazy si na pozycjach ekonomicznych i strategicznych konkurentów, co naoyo si na historyczne pretensje i brak zaufania.
W rezultacie, zamiast wyja nia zaleno ci midzy polityk i geograﬁ oraz pomaga w wypracowaniu konstruktywnych rozwiza problemów, wynikajcych z poczenia przestrzennej blisko ci z politycznym oddaleniem, geopolityka suy jako narzdzie propagandy i instrument
mitologizacji stosunków ssiedzkich. Jak pisze Stanisaw Biele, dla wielu badaczy i polityków,
„Rosja nie jest bytem empirycznym, lecz pojciem wiatopogldowym”. Tradycyjne my lenie
geopolityczne w Polsce, zamiast suy poszukiwaniom atutów pooenia pastwa koncentruje
si wokó problemu utraty terytorium i suwerenno ci na rzecz ssiadów. W zwizku z faktem,
i Niemcy s formalnie sojusznikiem w ramach NATO i gównym sponsorem UE, przejawiany
w stosunku do RFN klientyzm kompensowany jest agresywn retoryk wobec Rosji i ambitnymi deklaracjami w stosunku do formowania polityki wobec obszaru poradzieckiego. W warstwie konceptualizacji i praktyki stosunków z ssiadami polskie my lenie o przestrzeni jest gboko osadzone w intelektualnych koleinach, które pomagay krzepi serca w czasie zaborów,
wojen i okupacji, ale s zupenie nieprzydatne, a czasem szkodliwe dla prowadzenia polityki
niepodlegego pastwa. Nie da si bowiem prowadzi dyplomacji wobec pastw byego ZSRR,
opierajc si na próbach odtworzenia pozycji utraconej przez Polsk w XVIII wieku, do czego
w istocie sprowadza si polityka „starszego brata” wobec Litwy, paternalizm w stosunku do
Ukrainy i Biaorusi oraz permanentna antagonizacja Rosji.
Autorzy dostrzegaj „intelektualn mizeri” polskiej polityki zagranicznej i podejmuj prób wypracowania instrumentów obiektywnej analizy czynników ksztatujcych
rodowisko dziaania, wektorów polityki i deﬁnicji priorytetów oraz moliwo ci realiza-
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cji interesu narodowego w stosunkach z Rosj. W tym kontek cie, powiew obiektywizmu wnosi reﬂeksja Agnieszki Bryc, która elementy determinizmu terytorialnego, historycznych fobii i mocarstwowego sentymentalizmu dostrzega nie tylko u naszych ssiadów,
ale take w Polsce.
Badacze s wiadomi, i percepcja rodowiska geopolitycznego jako wrogiego silnie zakorzeniona w Polsce wpywa na demonizowanie ssiadów i negatywnie warunkuje stosunek do ich
aktywno ci midzynarodowej. wiadomi historycznych obcie proponuj jednak nowatorskie
podej cie do geopolityki, polegajce na zmianie paradygmatu my lenia. Ich praca jest niezwykle cenn i konieczn odpowiedzi na czsto pojawiajce si w prasie, i co gorsza, w pracach
naukowych stwierdzenie, i fatalnym zrzdzeniem losu, Polska znajduje si w geopolitycznym klinczu midzy Niemcami a Rosj. Takie postrzeganie geopolityki nieuchronnie prowadzi
do przekonania o geograﬁcznym determinizmie i historycznym fatalizmie, co zwykle stanowi
asumpt do biernego oczekiwania kolejnej okupacji ze strony ssiadów, lub wiadomego prowokowania napicia i konﬂiktów. Std ju tylko krok do postrzegania polskiej polityki wobec
ssiadów w kategoriach „Chrystusa narodów”, „przedmurza chrze cijastwa”, „bastionu cywilizacji” czy „obrocy Europy przed zalewem barbarii”. Stwierdzenia takie s dyurnym argumentem niezbyt wnikliwych publicystów i polityków z nieczystym sumieniem.
Cae szcz cie, i tego rodzaju modne frazesy nie stay si dla autorów ksiki podstaw
do analizy geopolitycznego pooenia Polski i Rosji oraz wynikajcych z ssiedztwa wzajemnych uwarunkowa i wspózaleno ci. Geopolityka jest dla nich dziedzin wiedzy, poddajc
si racjonalnej analizie, a nie zespoem niepodlegajcych dyskusji prawd wiary. W paszczy nie pragmatyki jest to zespó danych, obiektywnych parametrów, którymi kade pastwo dysponuje w prowadzeniu swojej aktywno ci midzynarodowej. Autorzy maj wiadomo , i
jest to materia dla obróbki przez sprawnych analityków i strategów, a nie historyczne fatum,
trwale predestynujce pastwo do odgrywania tej czy innej roli. Problemy zwizane z walk
o przestrze w Europie rodkowej proponuj oni postrzega nie w kategoriach narodowej martyrologii i romantycznych wizji, ale racjonalnie pojtej gry interesów. Jest to podej cie konceptualnie bogate ze wzgldu na szczególn przydatno w praktyce analizy postpowania
ssiadów i budowania strategii polityki zagranicznej. Mimo i chodna analiza niekiedy poraa
brakiem atencji dla narodowych wito ci i dogmatycznie traktowanych pogldów klasyków
polskiej geopolityki, ma jednak niezaprzeczaln warto w postaci otwarto ci, braku scholastyki i dogmatyzmu. Zawarte w tek cie tezy jednoznacznie wiadcz o wynikajcej z poczenia
dogbnej wiedzy z praktyczn znajomo ci przedmiotu wiadomo ci autorów, i tylko odwane
amanie stereotypów moe przynie efekt w postaci jako ciowego skoku w geopolitycznym
my leniu polskich naukowców, strategów i polityków.
Autorzy s wiadomi dokonujcych si w otoczeniu Polski zmian. Pluralizacja otoczenia
geopolitycznego na Zachodzie (UE, zamiast Niemiec) i wschodzie (nowa Europa Wschodnia,
zamiast rosyjskiego czy radzieckiego imperium) zmuszaj do postrzegania wzajemnych stosunków w kategoriach, opartej na wymiernych komponentach gry interesów, a nie napdzanej pryncypiami walki o przetrwanie. W stosunkach z Rosj nastpuje czas przewarto ciowa
wymuszonych ewolucj otoczenia obu pastw i zmianami parametrów funkcjonowania systemu midzynarodowego, na poziomie stosunków dwustronnych, regionalnych i globalnych.
W szybko zmieniajcym si wiecie Polska i Rosja zaczynaj rozumie nonsens wzajemnych
konﬂiktów i dostrzega szanse wykorzystania ogromnego potencjau kooperacji. Warto zwróci uwag, i pojednanie Polaków i Rosjan nie stanowi problemu, gdy narody nasze zawsze,
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nawet w najbardziej tragicznych momentach historii, wicej czyo ni dzielio. Problemem
jest wzbudzenie szacunku i wzajemnego zaufania narodów do pastwa jako instytucjonalnej
personiﬁkacji ssiada. Jest to zadanie trudne, jako e Polska i Rosja wielokrotnie w dziejach
prowadziy wobec siebie niemoliw do zaakceptowania przez oba narody polityk. To wa nie
niepewno wobec celów istnienia i zamiarów dziaania organizacji politycznej ssiada jest dla
Polaków i Rosjan istot problemu wzajemnej percepcji. Podjta w pracy analiza stosunków
dwustronnych w szerszym kontek cie ukazuje zarówno wspólne zagroenia, jak i perspektywy
oraz moliwo ci podjcia wspópracy dla osigania zbienych celów i wykorzystania wspólnych
warto ci dla odkrycia wspólnoty interesów.
Agnieszka Bryc zauwaa, i my lenie romantyczne w polskiej polityce prowadzi do inﬂacji
wzniosych, ale mao racjonalnych gestów, przeceniania wasnych moliwo ci oraz skonno ci
do mitologizowania, emocjonalnej oceny, zaburzajcych racjonalny rachunek zysków i strat.
Poczucie „podwójnego zagroenia” trwale obciyo percepcj otoczenia midzynarodowego
Polaków, a traumatyczne do wiadczenia prowadz do projekcji historycznej traumy na tera niejszo i przyszo polityki ssiadów. Wiara w determinizm geograﬁczny bagatelizuje logik
racjonalnych dziaa politycznych i z góry narzuca poczucie bezsilno ci, co z kolei podaje
w wtpliwo sam istot prowadzenia polityki zagranicznej, pojmowanej jako aktywno zmierzajc do formowania otoczenia midzynarodowego Polski zgodnie z jej interesem.
W duchu realizmu Józef Tymanowski zwraca uwag, i w obecnej sytuacji Polska nie
moe skutecznie wchodzi w interakcje z Federacj Rosyjsk, a znaczca dysproporcja potencjaów uniemoliwia postulowane czsto przez polityków samodzielne oddziaywanie i ksztatowanie relacji ze wschodnim ssiadem. Autor stoi na stanowisku, i w interesie Polski jest
wczenie Rosji w ogólnoeuropejskie procesy integracji i rozwoju. Naley zwróci uwag, i
wobec zagroe ze Wschodu i Poudnia ten punkt widzenia powoli zyskuje zwolenników take
w samej Rosji, gdzie niektórzy badacze okre laj Polsk jako „brakujce ogniwo” systemu
sojuszy obejmujcego Niemcy, Francj i Wochy. Dajca si zaobserwowa zmiana rosyjskiej
polityki wobec Polski jest wic cz ci znacznie szerszej strategii wobec wiata zewntrznego.
Naley jednak pamita , i w my leniu Rosjan Polska ma nieporównanie mniejsze znaczenie,
ni moe wydawa si z perspektywy Warszawy. Autor konstatuje, i zapewni bezpieczestwo
polityczne i ekonomiczne Polski w stosunkach z Rosj mog gwarancje nie tylko instytucjonalne, ale i odpowiednia praktyka polityczna w skali Europy, pojmowanej szeroko i wiadomej
wspólnoty zagroe i interesów z Rosj.
Jak pisze Andrzej Wierzbicki, warto pochyli si nad pozytywistycznym postulatem
„wewntrznego rozwoju” narodu polskiego i nadrobienia przez pastwo cywilizacyjnych zapó nie. Osignicie „samodzielno ci zewntrznej” jest wtórne wobec budowania „samodzielno ci
wewntrznej”, a wic wszechstronnej i wielopaszczyznowej modernizacji pastwa. Tworzc
koncepcje polskiej aktywno ci na dawnych Kresach warto pamita , i spójno wewntrzna
pastwa polskiego jest niemoliwa do osignicia w warunkach podporzdkowania polityki
postulatom ekspansji na wschód. Geopolityczna i geokulturowa europeizacja, a zatem westernizacja Biaorusi i Ukrainy napotyka i bdzie napotyka na opór Rosji, wymaga wic ze strony
Polski coraz wicej rodków i stara, których w efekcie zniszcze i straconych dla rozwoju
dziesicioleci brakuje dla wewntrznego umocnienia pastwa.
Alicja Curanovi postuluje, aby za pomoc geopolityki dokona uporzdkowania i symboliczno-emocjonalnej ewaluacji sposobu my lenia o przestrzeni midzy Polsk i Rosj, biorc
pod uwag potrójn asymetri: percepcji, potencjau oraz projekcji geopolitycznej.
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Jarosaw ²wiek-Karpowicz zwraca uwag, i dla spoeczestw poradzieckich Rosja jest
atrakcyjnym partnerem, ze wzgldu na dostpno rynku pracy, blisko kulturow, wspólnot
losów historycznych oraz bdcych w jej dyspozycji zasobów energetycznych.
Szymon Karda przyblia czytelnikowi charakterystyczne cechy rosyjskiego my lenia strategicznego, w którym ogromn rol odgrywa postulat multipolarno ci porzdku midzynarodowego, wysuwany wewntrz i na zewntrz Rosji w nawizaniu do klasycznych koncepcji
równowaenia si. Celem Rosji jest denie do uzyskania w ród pastw wiata pozycji postrzeganej jako „nalenej”, doprowadzenie stanu stosunków midzynarodowych do nowej równowagi, w której Rosja zajmie miejsce gracza równorzdnego mocarstwom. Analizujc wany dla
Polski temat mocarstwowo ci energetycznej Rosji, Karda zwraca uwag na cise sprzenie
midzy geoekonomi i celami geopolitycznymi. Paradoks rosyjskiej polityki polega na tym, i
czonkostwo w organizacjach i klubach midzynarodowych daje szersze perspektywy dostpu
do kapitau czy nowych technologii, ale niesie ze sob zagroenia dla mao konkurencyjnych,
ale wraliwych spoecznie sektorów gospodarki. Z kolei w Polsce, brak kompleksowej strategii geoekonomicznej daje naturaln przewag rosyjskim konkurentom, niosc w perspektywie
powane zagroenia dla bezpieczestwa pastwa.
Maciej Ra twierdzi, i powodzenie gospodarcze implikuje „jako pozostaych wymiarów rosyjskiej mocarstwowo ci”, wczajc skuteczno dziaa politycznych i potencja militarny. Autor diagnozuje w polskim podej ciu do Rosji paradoksalne oczekiwanie na szybk
transformacj i modernizacj w poczeniu z obaw przed renesansem jej potgi mocarstwowej. Zacie nienie wizów Rosji z Zachodem, szczególnie w sferze ekonomicznej budzi w Polsce niepokój i poczucie marginalizacji. Rosyjska aktywno geoekonomiczna odbierana jest
jako potencjalne ródo zagroe dla bezpieczestwa Polski. Ekspansja ekonomiczna FR budzi
podejrzenia, obawy i lki. Za niekorzystn dla interesów Polski uwaa si aktywno gospodarcz Rosji w krajach Zachodu i na obszarze poradzieckim. Autor trze wo zwraca uwag na
trudny do zaakceptowania fakt, i interesy partnerów unijnych w stosunkach z Rosj nierzadko
bywaj sprzeczne z polskimi. Stosunek do rosyjskiej aktywno ci uksztatowa si bowiem pod
wpywem skaonej historyzmem percepcji Rosji, krytycznego podej cia do jej modelu spoeczno-politycznego oraz podejrzliwo ci wobec intencji rosyjskich decydentów. Rzeczow analiz szans oraz zagroe utrudnia upolitycznienie tematu wpisujcego si w rytm biecej walki
politycznej. Emocje czsto paraliuj obiektywn ocen sytuacji czy propozycje pragmatycznych rozwiza, co podcina skrzyda polityce zagranicznej i sprawnym dziaaniom na rzecz
polskiej racji stanu.
Podsumowujc zawarte w pracy my li o wspóczesnych realiach geopolitycznego pooenia Polski, Stanisaw Biele stawia postulat konieczno ci pojednania z Rosj. W ujciu autora,
nie jest to akt metaﬁzycznej przemiany, ale postulat stworzenia warunków do realizacji interesu
narodowego i warunek prowadzenia skutecznej polityki pastwa w danych, obiektywnie okrelonych warunkach. Odwoujc si do przekonania, i pozytywne i kooperacyjne wspóistnienie
przynosi wicej poytku ni szkód, apeluje o przywrócenie we wzajemnych stosunkach normalnych wizi. Pojednanie wymaga gbokiego zwrotu i przewarto ciowania w sferze emocjonalnej i psychologicznej, zarówno na poziomie elit politycznych, jak i na poziomie spoeczestw.
Stanisaw Biele przypomina oczywist acz zapomnian w Polsce prawd, i najlepszym ródem wiedzy o drugiej stronie jest druga strona, a nie wasne stereotypy i historycznie uwarunkowane wyobraenia na jej temat. Jednolita i spójna polityka wobec Rosji wymaga znoszenia
istniejcych barier, a nie tworzenia kolejnych. Postulowana przez autora próba koncentracji
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na interesach, a nie wycznie na warto ciach pozwoli Polakom w stosunkach z Rosj odkry
moliwo ci i neutralizowa problemy, majce czsto wymiar bardziej mentalny ni praktyczny.
Bez uwzgldniania specyﬁcznej korelacji warto ci i interesów, a take poszanowania rosyjskiej
tosamo ci, nie sposób prowadzi wobec niej skutecznej polityki.
Pojednanie z Rosj jest obok pojednania polsko-niemieckiego najwaniejszym elementem
nowej „architektury” bezpieczestwa w Europie. Na razie jest to postulat, którego materializacja moe nastpi w wyniku gbokich przewarto ciowa my lenia strategicznego i mentalno ci
polityków zarówno w Polsce, jak i w Rosji. Wedug autora, warto uwzgldni rol Rosji jako
konstruktywnego partnera, zamiast spycha j na margines i stymulowa wzrost „postimperialnej frustracji”. Dialog z Rosj nie jest dowodem sabo ci, naley jednak oprze jego prowadzenie na spójnej koncepcji i wiedzie , w jaki sposób ten dialog prowadzi . Jak podkre la Stanisaw Biele, optymalne wykorzystanie pooenia geograﬁcznego Polski jest moliwe, jednak
wymaga odwagi i determinacji elit.
XX wiek by dla Polski stuleciem niebywaych osigni oraz tragicznych poraek. Wydaje
si, i ródem tych pierwszych byo trze we spojrzenie na ssiadów i racjonalna analiza ukadu
si, a przyczyn tych drugich, ignorowanie geopolitycznych realiów i uparte próby naginania
rzeczywisto ci do wasnych wyobrae i stereotypów. Aby w nowym stuleciu nada polityce
zagranicznej Polski konstruktywny impet, naley zacz od uczciwej i realistycznej analizy otoczenia. Praca pod kierunkiem profesorów Stanisawa Bielenia i Andrzeja Skrzypka doskonale
wypenia ten postulat na odcinku stosunków z najwikszym ssiadem ze Wschodu. Zawarta
w ksice analiza powinna sta si wzorem dla podobnych publikacji dotyczcych stosunków RP z Niemcami, Ukrain czy Litw, oraz szerzej – geopolitycznych uwarunkowa polityki zagranicznej Polski w skali regionu, kontynentu i globu. Autorzy udowodnili, i w ród
pastw Europy, Polska nie stanowi wyjtku i geopolityczne pooenie kraju jest nam zadane
„do obróbki”, a nie dane do kontemplacji i opakiwania. Tylko przeamanie wielowiekowych
stereotypów, bdnych aksjomatów i historycznych uprzedze moe bowiem wprowadzi Polsk na drog najpierw uczciwej analizy wasnego pooenia, a nastpnie prnej, trafnej i skutecznej polityki zagranicznej.
Jakub KOREJBA
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Pawe Kost, Ukraina wobec Unii Europejskiej 1991–2010, Wydawnictwo Adam Marszaek, Toru 2012, s. 348.
Ukraina jest jednym z wanych ssiadów Unii Europejskiej; jej status w polityce UE przypomina w jakim stopniu przypadek Turcji – pastwa czonkowie chciayby, eby Ukraina bya
bardziej europejska, ale zarazem boj si skutków zblienia Ukrainy do Unii. Sytuacja ta wynika
mniej z dylematów cywilizacyjnych (jak w przypadku Turcji) bardziej za z nakadów, jakich
wymagaoby wsparcie przemian na Ukrainie, troski o relacje z Rosj, uznajc Ukrain za cz
swojej strefy wpywów, wreszcie ambiwalentnej polityki Ukrainy wobec UE. Wadze ukraiskie
od lat 90. XX wieku deklaruj ch przystpienia do Unii Europejskiej; w praktyce ich polityka
jest jednak niekonsekwentna. Ukraina nie prowadzi systematycznych dziaa na rzecz zblienia
z UE, preferujc „wielowektorow” polityk balansowania pomidzy Uni Europejsk i Rosj.
Na Ukrainie, w Polsce i w innych krajach UE ukazao si szereg opracowa dotyczcych
relacji Ukraina–Unia Europejska. S to jednak zwykle prace o charakterze sektorowym dotyczce miejsca i polityki Ukrainy w ramach Europejskiej Polityki Ssiedztwa1, polityki wizowej
UE w odniesieniu do Ukrainy2, czy jej wsparcia ﬁnansowego dla przemian w tym kraju3. W Polsce brak jest natomiast bardziej cao ciowych opracowa dotyczcych dwustronnych relacji.
Luk t postanowi wypeni Pawe Kost, dziennikarz i publicysta zwizany z Uniwersytetem
Mikoaja Kopernika w Toruniu i Narodowym Uniwersytetem im. Tarasa Szewczenki w Kijowie. Autor postawi sobie za cel przedstawienie poziomu gotowo ci Ukrainy do integracji z UE
i skuteczno ci polityki wadz ukraiskich w tym zakresie.
Pawe Kost przypomina we wstpie znaczenie relacji Ukraina–UE wynikajce z pooenia
geopolitycznego tego kraju oraz jego potencjau gospodarczo-spoecznego. Wskazuje na niedostatki obecnej wspópracy, bdce nastpstwem sabo ci wewntrznej Ukrainy, sabo ci UE
i polityki Federacji Rosyjskiej. Podkre la, e uznanie Ukrain za pastwo kandydujce do UE
otworzyoby drog do gbszych reform w tym kraju i przyspieszyoby jego integracj z UE:
pozwolioby bowiem na zwikszenie pomocy ﬁnansowej dla Ukrainy, skonsolidowao elity polityczne wokó denia do UE, zwikszyo poparcie spoeczestwa dla integracji ze Wspólnot.
Rozdzia pierwszy jest po wicony skuteczno ci polityki zagranicznej Ukrainy w kontekcie integracji z UE. W latach 1991–2001 Ukraina i Wspólnoty Europejskie/Unia Europejska
ustanowiy dwustronne stosunki i podpisay Ukad o partnerstwie i wspópracy, bdcy formaln
podstaw ich relacji; ukad wszed jednak w ycie dopiero w 1998 r. z powodu przeduajcego si procesu ratyﬁkacji w krajach UE. Ukraina rozwijaa wspóprac z Uni Europejsk;
nie przeamaa jednak zasadniczych przeszkód, utrudniajcych wczenie si w proces integracji. W latach 2001–2005 znaczenie dwustronnej wspópracy obiektywnie wzroso z powodu
poszerzenia UE na Wschód; w praktyce jednak jej dynamika spada, przede wszystkim
z powodu pogorszenia standardów demokratycznych na Ukrainie i zwrotu polityki zagranicznej
Ukrainy w kierunku Rosji. Ukraina zostaa objta Europejsk Polityk Ssiedztwa, ale nie bya
1

K. Kosior, A. Jurkowska (red.), Beyond the Borders. Ukraine and the European Neighbourhood
Policy, Rzeszów 2007.
2
J. Boratyski, G. Gromadzki, O. Suszko, Wizy z „ludzk twarz”? Negocjacje midzy UE i Ukrain
o uatwieniach w ruchu wizowym, Warszawa–Kijów, pa dziernik 2005 r.
3
A. Mayhew, Ukraine and the European Union: Financing Accelerating Integration, Warszawa, listopad 2008 r.
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to zasuga ukraiskich dyplomatów. „Pomaraczowa rewolucja” w 2004 r. wpyna pozytywnie na wizerunek Ukrainy w krajach UE; nie przyczynia si jednak do jako ciowej zmiany
dwustronnych relacji. Wynikao to zarówno z niestabilnej sytuacji na Ukrainie, jak i niechci
UE do zbyt daleko idcych obietnic pod adresem Ukrainy. Zainicjowano wspóprac w nowych
obszarach (liberalizacja reimu wizowego UE, pocztek negocjacji na temat umowy stowarzyszeniowej, udzia Ukrainy w Partnerstwie Wschodnim). Podsumowujc, efektywno polityki
Ukrainy zasuguje na niejednoznaczn ocen: Ukrainie w cigu minionych 20 lat udao si
nawiza wielopaszczyznow wspóprac z Uni Europejsk; nie osignito jednak najwaniejszego celu, jakim bya perspektywa czonkostwa.
W rozdziale drugim omówiono gotowo gospodarki ukraiskiej do integracji z UE. Na
Ukrainie brak jest rodzimych rodków niezbdnych do przeprowadzenia reform strukturalnych.
Niski jest równie poziom bezpo rednich inwestycji zagranicznych w tym kraju. Wikszo
ukraisko-unijnych dokumentów podkre la potrzeb dziaania na rzecz ulepszania warunków
inwestycyjnych na Ukrainie, ale realia znaczco odbiegaj od litery aktów prawnych: problemem jest korupcja, niezrozumiay system podatkowy itd. Wan rol w ukraiskiej gospodarce
odgrywaj grupy przemysowo-ﬁnansowe (grupy oligarchiczne); ich dziaalno czsto jest
sprzeczna ze standardami biznesowymi w UE, cho obiektywnie, m.in. poprzez rozwój okrelonych gazi gospodarki, umacniaj one pozycj Ukrainy wzgldem UE. Sabo ci Ukrainy
jest natomiast sabo rozwinity sektor maych i rednich przedsibiorstw. Ukraina od pocztku
lat 90. XX wieku otrzymywaa pomoc ﬁnansow z UE – najpierw w ramach programu TACIS,
potem ENPI. Pomoc ta jednak jest znaczco mniejsza ni w przypadku pastw kandydujcych,
czy krajów basenu Morza ródziemnego; nie wystarcza ona równie na pokrycie potrzeb zwizanych z integracj Ukrainy z UE. Sytuacji nie uatwia fakt, e Ukraina nie wykorzystuje efektywnie przyznanych jej rodków – dlatego raczej nie moe liczy na zwikszenie pomocy UE.
Ostatnim analizowanym obszarem jest stopie zaawansowania modernizacji gospodarki ukraiskiej w kontek cie tworzenia strefy wolnego handlu Ukraina–Unia Europejska. Autor analizuje sytuacj w sektorze agrarnym, w przemy le maszynowym, chemicznym, metalurgicznym.
Negatywnie ocenia polityk wadz pastwowych i gotowo – zwaszcza sektora agrarnego
i chemicznego – do integracji z UE.
Kolejnym rozdzia po wicony jest problematyce energetycznej. Jednym z najwaniejszych
elementów relacji Ukraina–UE jest wspópraca w sferze gazu ziemnego, co wynika zarówno ze
znaczenia tego surowca w bilansie energetycznym Ukrainy, jak i roli tego pastwa jako kraju
tranzytowego przy transporcie gazu z Rosji do UE. W praktyce mamy w tym przypadku do
czynienia z trójktem Ukraina–UE–Rosja i to przez ten pryzmat trzeba postrzega energetyczne
relacje ukraisko-unijne. Unia Europejska podja dziaania na rzecz modernizacji ukraiskiej
energetyki, ponadto Ukraina dy do uzyskania czonkostwa w unijnej Wspólnocie Energetycznej. W praktyce jednak nie zreformowano ukraiskiego sektora gazowego zgodnie ze standardami UE. Podobna sytuacja, jak w sektorze gazowym, istnieje mutatis mutandi w sektorze ropy
naftowej, cho ten odgrywa relatywnie mniejsze znaczenie w dwustronnych relacjach. Ostatnim
analizowanym przez autora elementem dwustronnej wspópracy jest wdraanie na Ukrainie
energooszczdnych technologii w procesie integracji z UE. Ukraiska gospodarka jest wysoce
energochonna, co utrudnia Ukrainie zgromadzenie rodków ﬁnansowych niezbdnych do przeprowadzenia reform gospodarczych i zwiksza jej uzalenienie od pastw trzecich.
W rozdziale czwartym omówiono stan budowy podstaw prawnych i instytucjonalnych do
integracji Ukrainy z UE. Na Ukrainie dopiero w 2008 r. powsta organ koordynujcy dziaania
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pastwa wobec UE (odpowiednik polskiego UKIE). Budowa ukraiskich struktur pastwowych,
majcych realizowa polityk w zakresie integracji z Uni Europejsk jest niedokoczona, co
negatywnie wpywa na dwustronn wspóprac. Kolejny problem to niska jako suby publicznej, bdca nastpstwem jej upolitycznienia, braku skutecznych mechanizmów kontroli, nieefektywnego zarzdzania personelem. Podobne problemy cechuj administracj samorzdow,
która jest ponadto niesamodzielna. UE wspiera dziaania ukraiskich wadz na rzecz reformy
administracji centralnej i samorzdowej oraz przystosowania jej do standardów europejskich.
Szczególnie istotnym wyzwaniem jest korupcja; Ukraina jest najbardziej skorumpowanych pastwem w ród krajów, do których adresowana jest Europejska Polityka Ssiedztwa. Korupcja
polityczna charakteryzuje wszystkie ukraiskie partie polityczne; jest obecna w Administracji
Prezydenta i w Gabinecie Ministrów Ukrainy. Korupcja jest równie powszechna w pozapolitycznych sferach ycia: sytuacja taka jest pochodn tempa przemian na Ukrainie, sabo ci
sdownictwa, spoecznej akceptacji dla zjawiska korupcji.
Ostatni rozdzia omawia proces kreacji podstaw spoecznych wobec integracji Ukrainy
z UE. Swoboda przemieszczania si – pisze Kost – jest nie tylko elementem podstawowych
wolno ci wyznawanych przez kraje Unii Europejskiej, ale take jednym z czynników decydujcych o sukcesie procesu integracji danego kraju i jego spoeczestwa. Obywatele Ukrainy
takiej swobody w penym wydaniu nie maj. Fakt ten kreuje negatywny stosunek spoeczestwa ukraiskiego do UE oraz do procesu integracji. Cho obywatele UE nie potrzebuj wiz
jadc na Ukrain, obywatele Ukrainy podróujcy do pastw Unii nadal s objci obowizkiem
wizowym. Wadze ukraiskie podejmuj wysiki na rzecz zniesienia przez UE obowizku wizowego w odniesieniu do obywateli Ukrainy. By osign ten cel Ukraina bdzie musiaa jednak
speni szereg wymogów w zakresie bezpieczestwa dokumentów, walki z nielegaln imigracj
i readmisji, porzdku publicznego i bezpieczestwa itd. Problemem s tu w szczególno ci nie
w peni uregulowane granice Ukrainy z Rosj, Biaorusi i Modawi (Naddniestrze). Okoo
poowa spoeczestwa ukraiskiego popiera akcesj do UE, niemniej w duszym okresie poparcie to wykazuje tendencj spadkow. Naley w szczególno ci odnotowa fakt, e wikszo
spoeczestwa za priorytetowe uznaje relacje z Rosj i nie chce, by wspópraca z UE kolidowaa
ze strategicznymi stosunkami ukraisko-rosyjskimi. Jedynie co trzeci ankietowany sdzi, e osobi cie zyska na ewentualnej akcesji Ukrainy do UE. Tymczasem kwestia zapewnienia zaplecza
informacyjnego procesu integracji Ukrainy z UE nie naley do priorytetowych we wspópracy
Kijowa z Bruksel. Wadze ukraiskie nie przywizyway w przeszo ci wikszej wagi do
prowadzenia polityki informacyjnej jako cao ci oraz w kontek cie eurointegracyjnym. Próby
zmiany tego stanu rzeczy podjto po 2004 r. Problemem jest jednak brak odpowiednich rodków ﬁnansowych, zaplecza instytucjonalnego i know-how, które umoliwiyby przeprowadzenie
skutecznej kampanii informacyjnej. Nie bez znaczenia jest te fakt, e znaczcymi wpywami
w ukraiskiej przestrzeni informacyjnej cieszy si Rosja.
W podsumowaniu autor stwierdza, e poziom gotowo ci Ukrainy do rozpoczcia integracji
z Uni Europejsk nie pozwala na inicjacj tego procesu rozumianego jako uzyskanie przez
Kijów perspektywy czonkowskiej w UE. Polityk wadz pastwowych Ukrainy w kontek cie
integracji z Uni Europejsk ocenia jako nieefektywn. Zmiana tego stanu rzeczy wymaga
w szczególno ci stworzenie odpowiednich mechanizmów odpowiedzialnych za wspóprac
z UE, reformy sektora gazowego, przemiany wiadomo ci spoecznej, walki z korupcj. Kost
przedstawia równie w zarysie ocen pierwszych dwu lat europejskiej polityki prezydenta Wiktora Janukowycza (2010–). W jego opinii zasuguje ona na niejednoznaczn ocen. Nowe wa-
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dze Ukrainy zaskakujco szybko sﬁnalizoway negocjacje na temat umowy stowarzyszeniowej
(2011 r.), niemniej amanie na Ukrainie standardów demokratycznych opó nia jej podpisanie.
Ukraina znów próbuje lawirowa midzy Uni Europejsk i Rosj, co moe zaowocowa nadmiernym zblieniem z t ostatni. Nie prowadzi si efektywnych dziaa na rzecz modernizacji
sektora energetycznego; Ukraina pozostaje krajem nieprzychylnym dla zagranicznych inwestorów. Nasila si zjawisko korupcji.
Prac uzupenia ponad pi dziesiciostronicowa bibliograﬁa, na któr skadaj si akty
prawne, wystpienia i o wiadczenia, komunikaty i noty informacyjne, analizy i ekspertyzy,
monograﬁe, artykuy naukowe, publikacje prasowe i strony internetowe.
Najwaniejszym atutem pracy jest to, e omawia ona relacje Ukraina–UE z perspektywy
ukraiskiej, podczas gdy wikszo opracowa po wiconych tej tematyce skupia si raczej
na polityce Unii. W tym celu autor korzysta z obszernej bazy ródowej, w szczególno ci oﬁcjalnych ukraiskich dokumentów. Dziki pobytom na Narodowym Uniwersytecie im. Tarasa
Szewczenki w Kijowie, Kost konsultowa si z najlepszymi ukraiskimi znawcami omawianej
problematyki, takimi jak Oeksandr Suszko (Instytut Wspópracy Euroatlantyckiej) czy Waerij
Czayj (Centrum Razumkowa). Praca jest aktualna: ramy czasowe to lata 1991–2010, niemniej
Kost odnosi si równie pokrótce do obecnego prezydenta.
Autor stwierdza we wstpie, e wspóln cech niemal wszystkich opracowa po wiconych relacjom Ukraina–UE jest bdne, aprioryczne zaoenie, e Ukraina jest o krok od uzyskania czonkostwa w UE, podczas gdy w praktyce dopiero aspiruje ona do uzyskania statusu potencjalnego kandydata. Dlatego postanawia zweryﬁkowa poziom gotowo ci Ukrainy
do integracji z UE. Mona si zastanawia , czy takie podej cie w peni odpowiada tytuowi
pracy, niemniej pytanie postawione przez autora jest nader istotne, a odpowied , jakiej udziela
wydaje si zasadniczo trafna. Praca jest prawdziwym kompendium wiedzy na temat relacji
ukraisko-unijnych, a znalezienie odpowiednich informacji uatwia blisko 30 tabel i wykresów zgromadzonych przez autora. Ksika ma przejrzysty ukad. Kady podrozdzia i rozdzia
jest zakoczony wnioskami, w których przedstawiono nie tylko najwaniejsze tezy autora, ale
równie rekomendacje dotyczce polityki Ukrainy w danym obszarze. Przykadowo w sektorze rolnym, reformy powinny obj , wedug Kosta, harmonizacj prawodawstwa ukraiskiego
z normami unijnymi, udoskonalenie mechanizmów kontroli jako ci produktów, stymulowanie
napywu bezpo rednich inwestycji zagranicznych, m.in. poprzez reform agrarn, wdroenie
kampanii informacyjnej promujcej ukraiski sektor agrarny w kraju i zagranic.
Autor nie cofa si przed miaymi i niezbyt pochlebnymi dla Ukrainy tezami: „Pocztki
niepodlego ci byy dla Ukrainy niezwykle trudne. Podstawow cech Ukrainy z pocztku lat
dziewi dziesitych, niezwykle czsto pomijan, byo to, e pastwo to pozostao de facto pastwem komunistycznym. […] Tym samym europejski wybór Ukrainy […] pozostawa jedynie
pustym hasem”. Nie unika równie tez idcych wbrew obiegowym opiniom: wskazuje np. na
pozytywne aspekty dziaalno ci ukraiskich grup oligarchicznych. „Dziki nim Ukraina staa
si wanym graczem-eksporterem na wiatowych rynkach w niektórych sektorach, zwaszcza
metalurgicznym. […] Rodzime GFP [grupy przemysowo-ﬁnansowe] s ródem stosowania nad
Dnieprem nowoczesnych technologii. […] Stwarza to moliwo gbszej integracji Ukrainy
w globalny system ekonomiczny, którego cz ci jest UE”.
Pewne zastrzeenia budzi konstrukcja pracy. Brak jest rozdziau wprowadzajcego, w efekcie np. deﬁnicj pojcia „skuteczno ci” zawarto w podrozdziale zatytuowanym „Efektywno
polityki Ukrainy wobec Unii Europejskiej w latach 1991–2001”. Nie wiadomo, czemu, oma-
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wiajc polityk zagraniczn autor najpierw analizuje jej cele, a dopiero potem uwarunkowania,
podczas gdy kolejno powinna by odwrotna4. Autor nadmiernie czsto odwouje si do róde internetowych i publikacji ukraiskich. Przykadowo informacje na temat kolejnych etapów
integracji gospodarczej czerpie ze strony Urzdu Komitetu Integracji Europejskiej („Pytania
i odpowiedzi. Jakie mona wyróni etapy integracji gospodarczej?”), cho jest to zagadnienie
po wielekro opisywane w literaturze naukowej. Dominacja róde ukraiskich owocuje niekiedy przejciem przez autora ukraiskiego dyskursu na temat omawianych zagadnie („Na rok
2009 przypad znaczcy postp w pracach PKURTPS [Pastwowy Komitet Ukrainy ds. Regulacji Technicznej i Polityki Spoywczej] – w cigu roku zdoano uchwali 1159 standardów narodowych, osigajc poziom 85% ich harmonizacji z normami midzynarodowymi i europejskimi.
Nie zdejmuje to priorytetowo ci tego procesu – ogólna liczba standardów europejskich siga
18 tys.”), a take w niektórych przypadkach bdami merytorycznymi. Kost pisze, powoujc
si na dokumenty Gabinetu Ministrów Ukrainy, e energochonno ukraiskiej gospodarki
jest 2,5–3,5 razy wiksza ni w najwaniejszych pastwach zachodnich. W praktyce ukraiska gospodarka jest orientacyjnie dziesi razy bardziej energochonna ni w przypadku takich
pastw, jak Stany Zjednoczone, Niemcy czy Francja5. W pracy zdarzaj si te inne bdy,
bdce zapewne mniej wynikiem niewiedzy autora, a bardziej szybkiej pracy nad tekstem. I tak
wedug Kosta wielko inwestycji z Cypru i innych rajów podatkowych na Ukrainie wynosi
14% cao ci BIZ w tym kraju, podczas gdy wedle oﬁcjalnych danych ukraiskich wynosi ona
31%6. Wedug autora pomoc ﬁnansowa UE dla Ukrainy w latach 1991–2006 wyniosa 2,4 bln
euro; zapewne chodzio o miliardy.
Niektóre zagadnienia zostay przedstawione w uproszczony sposób. Autor nie przedstawia
czytelnikowi specyﬁki pogbionej i kompleksowej strefy wolnego handlu, któr chc utworzy
Ukraina i UE, a która obejmuje nie tylko zniesienie barier taryfowych w przepywie towarowym, ale i harmonizacj prawa oraz liberalizacj przepywu innych czynników produkcji. Pisze
o niezrealizowanym wci projekcie rurocigu Odessa–Brody–Pock, którym kaspijska ropa
miaa by transportowana, z pominiciem Rosji, przez Ukrain do Polski i potencjalnie dalej –
do Europy Zachodniej. Jego zdaniem, niezrealizowanie tego projektu to wina wycznie strony
ukraiskiej. W praktyce wan rol odegrao tu równie ambiwalentne stanowisko Polski, która
rozumiejc znaczenie polityczne tej inicjatywy, kwestionowaa jej sensowno ekonomiczn
i nie wykazywaa si nadmiernym zaangaowaniem w jej realizacj. Szkoda, e piszc o dziaalno ci ukraiskich oligarchów na rzecz zblienia z UE autor nie wspomnia o Yalta European
Strategy, proeuropejskim forum stworzonym przez Wiktora Pinczuka; przewodniczcym Rady
Nadzorczej YES jest byy prezydent Polski Aleksander Kwa niewski.
Powysze zastrzeenia nie wpywaj jednak na ogólnie pozytywn ocen tej pracy, która
z pewno ci bdzie przydatna zarówno studentom i wykadowcom, jak i innym osobom zajmujcym si zawodowo stosunkami ukraisko-unijnymi.
Andrzej SZEPTYCKI
4

Por. R. Ziba (red.), Wstp do teorii polityki zagranicznej pastwa, Toru 2004.
Obliczenia wasne na podstawie Pocket World in Figures. 2012 Edition, The Economist – Proﬁle
Books, London 2011.
6
*;# #  (; <$)  ;   # ;, http://www.
ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2012/zd/ivu/ivu_u/ivu0212.html (01.07.2012).
5
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Krzysztof Kubiak, Interesy i spory pastw w Arktyce w pierwszych dekadach XXI wieku,
Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2012, s. 328.
Jednym z wyznaczników dokonujcej si obecnie stopniowej transformacji adu midzynarodowego jest szczególna korelacja zjawisk, które okre lane s przez dwie, niekiedy bardzo
szeroko rozumiane, kategorie: globalizacj i regionalizacj. Jest to korelacja szczególna, gdy
w znacznym stopniu zwizana zarówno z szansami, jak i zagroeniami, wynikajcymi z obserwowanych i przewidywanych nastpstw zmian klimatu. Dostrzec to mona bardzo wyra nie na
przykadzie pónocnych obszarów polarnych, które z peryferii sceny midzynarodowej w do
krótkim czasie przeksztaciy si w jeden z istotniejszych regionów wiata. Tematyka arktyczna,
kilkukrotnie ju prezentowana na amach „Stosunków Midzynarodowych–International Relations”, doczekaa si kolejnej w ramach polskich bada pozycji, tym razem ksikowej, autorstwa kmdr por. rez. dr hab. Krzysztofa Kubiaka.
Przedstawiane opracowanie jest ciekaw, szczegóow, a przede wszystkim miarodajn
monograﬁ po wicon zagadnieniu kluczowemu dla prawidowego zrozumienia dynamiki
wydarze zachodzcych wokó bieguna pónocnego, czyli uwarunkowa wzrostu wielopaszczyznowej aktywno ci wielu uczestników stosunków midzynarodowych dotyczcej obszaru
Morza Arktycznego.
W ocenie autora ta, jak to ujmuje, „arktyczna rozgrywka”, polega zasadniczo na „podejmowaniu prób rozszerzenia swoich uprawnie wadczych na polarne morza” w celu „zwikszenia dostpu do zó surowców” oraz „kontroli nowych szlaków morskich”. Prób tym bardziej
uzasadnionych, i „status prawny pónocnych, skutych lodem obszarów nie zosta, jak dotd,
okre lony adn odrbn umow midzynarodow”, a istniejce w prawie midzynarodowym
rozwizania oparte na Konwencji o prawie morza z 1982 r. stwarzaj zainteresowanym pastwom, przede wszystkim jednak lecych nad Morzem Arktycznym, moliwo ci rozszerzenia
stref wpywów w Arktyce.
Obszarem podjtej przez K. Kubiaka analizy staa si zatem identyﬁkacja i prezentacja
sporów wyznaczajcych gówne osie badanej rywalizacji oraz rekonstrukcja zarówno interesów, jak i potencjaów pastw arktycznych. Do podstawowych czynników rywalizacji w Arktyce w opinii autora zaliczy mona denie poszczególnych pastw do poszerzenia swoich
stref wypywów poza dwustumilowe wyczne strefy ekonomiczne i przejcie na wyczno
zasobów znajdujcych si pod dnem Morza Arktycznego, zgodnie z postanowieniami Konwencji o prawie morza dotyczcymi szelfu kontynentalnego. Istotne w tym kontek cie s take
starania o utrzymanie bd zniesienie kontroli nad szlakami morskimi na Morzu Arktycznym
(roszczenia Kanady do uznania Przej cia Pónocno-Zachodniego pomidzy wyspami Archipelagu Arktycznego za jej wody wewntrzne, a nie cie nin, jak tego oczekuj inne pastwa,
czy te amerykaskie i europejskie dania rzeczywistego udostpnienia przez Rosj Przejcia Pónocno-Wschodniego (tzw. Pónocnej Drogi Morskiej). Nie mona równie zapomnie
o geopolitycznym znaczeniu nielicznych sporów dotyczcych delimitacji obszarów morskich
(np. midzy Kanad a Dani w Cie ninie Naresa, midzy Kanad a USA na Morzu Beauforta).
W rozpoczynajcym opracowanie Wstpie autor interesujco wyja nia powody podjcia problematyki arktycznej, ze szczególnym uwzgldnieniem jej zwizków z szerszym
tem, a mianowicie z „trendami o charakterze zasadniczym dla wspóczesnych stosunków
midzynarodowych”.
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W rozdziale pierwszym dokonana zostaa prezentacja kluczowych poj oraz koncepcji
teoretycznych wykorzystanych w dalszej analizie, tj. interesów i sporów, a take przedstawiono
ogóln charakterystyk obszarów arktycznych. Nastpnie przyblione zostao zagadnienie koncepcji geostrategicznych i strategicznych, w których istotn rol odgrywaa Daleka Pónoc, jak
te wnikliwie omówiono rol obszarów arktycznych podczas „zimnej wojny”. Rozdzia pierwszy koczy kluczowy dla zrozumienia dalszej cz ci pracy podrozdzia, wyja niajcy aktualnie zachodzce w Arktyce procesy i zjawiska, które ksztatuj midzynarodow pozycj tego
regionu oraz determinuj zachowania arktycznych aktorów. K. Kubiak stawia tu istotn tez, i
aktualnie w Arktyce geoekonomia wypara geopolityk, co oznacza, i „kwesti kluczow jest
realizacja interesów ekonomicznych poszczególnych graczy”.
Zasadnicz cz pracy stanowi kolejne sze rozdziaów, wyodrbnionych przez
autora wedle kryterium podmiotowego, a wic po wiconych piciu pastwom nadbrzenym Morza Arktycznego oraz grupie tzw. nowych graczy (Chinom, Japonii, Korei Poudniowej oraz UE). Ukad oraz kolejno prezentacji rozdziaów dotyczcych pastw arktycznych
zwizane s nie tylko z przyjtym kluczem (wedle pooenia geograﬁcznego – „z zachodu
na wschód”), lecz te z ocen stopnia szeroko rozumianego wkadu i zaangaowania si
pastw w „zdobywanie” obszarów arktycznych. Rozdzia pierwszy dotyczy wic Kanady,
która ju w 1925 r., przez oparcie si na teorii sektorów rozszerzya zakres swoich roszcze a po biegun pónocny, kolejne rozdziay po wicone zostay Danii, Norwegii, Rosji
i Stanom Zjednoczonym.
Warto te zwróci uwag na geograﬁczno-problemowe uporzdkowanie tre ci wewntrz
wszystkich rozdziaów, co uatwia odbiór ksiki. Autor skoncentrowa si kolejno na: (1) przedstawieniu szeroko rozumianego pónocnego wymiaru potencjau morskiego poszczególnych
pastw (ze szczególnym uwzgldnieniem organizacji przestrzeni obszarów arktycznych, a take
ich wymiaru demograﬁcznego, gospodarczego oraz militarnego) oraz ich interesów w regionie Arktyki; (2) rekonstrukcji istniejcych obszarów spornych, prezentacji i ocenie stanowisk pastw wobec mechanizmów rozstrzygania konﬂiktów, a take na dziaaniach sucych
wzmocnieniu pozycji negocjacyjno-przetargowej poszczególnych pastw. Dziki przyjtemu
ukadowi opracowanie jest do spójne, wywód wraz z dobran argumentacj przekonujcy,
udao si te unikn zbdnych powtórze.
Na szczególn uwag zasuguje rozdzia siódmy, w którym autor podj si próby wyjanienia dotychczasowego, do zoonego podej cia wobec Arktyki ze strony wskazanych ju
nowych graczy arktycznych oraz sformuowania prognozy przyszych ich dziaa. Z polskiego
punktu widzenia wyjtkowe znaczenia powinna mie cz po wicona ksztatujcej si polityce
Unii Europejskiej wobec obszarów arktycznych. Podej cie przyjte przez autora nie pozwolio
jednak na peniejsz analiz tego zagadnienia, co jednak nie uniemoliwia porównania zaangaowania UE w sprawy arktyczne z dziaaniami innych aktorów.
W podsumowujcych ksik „Rozwaaniach kocowych” autor dokona zestawienia ustale i wniosków poczynionych w poszczególnych rozdziaach oraz odniós si do cao ci problemu, jakim staje si zawaszczanie obszarów arktycznych. W jego przekonaniu obecne dziaania to dopiero wstpna, do spokojna faza arktycznej rozgrywki. Oceniajc perspektywy
ustalenia si w miar trwaych stref wpywów w Arktyce, K. Kubiak zauwaa, e zapewne
bdziemy mieli do czynienia z procesem dugotrwaym, cho niekoniecznie opartym wycznie na wspópracy i dialogu. Co wane, Arktyka ma swoje znaczenie globalne – rozwizania tu
przyjte bd przecie kierunkowskazem dla wspólnoty midzynarodowej odno nie do moli-
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wo ci dalszego wykorzystywania mórz i oceanów, a take dla perspektyw rozwoju „ wiatowej
architektury bezpieczestwa”.
Dobrze dobrana i obszerna literatura przedmiotu, co wane – z licznymi odwoaniami
do dokumentów ródowych – jak równie prezentowana przez autora erudycja, szczególnie
w zakresie problematyki militarnej, powoduj, e omawiana praca nie do , e stanowi opracowanie rzetelne, to jednocze nie zachca i inspiruje do dalszych bada.
Podsumowujc, naley uzna , i autor przedstawi wnikliw, wielopaszczyznow rekonstrukcj potencjaów i interesów pastw arktycznych, jak te dokona szerokiej prezentacji
rywalizacji toczonej w tym tak strategicznie wanym regionie. Naley zatem wyrazi zadowolenie, i dostpna jest tak merytoryczna, a zarazem ciekawa pozycja, która wypenia pewn luk
w zakresie bada wspóczesnych stosunków midzynarodowych.
Micha USZCZUK
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Ricardo Lagos, The Southern Tiger. Chile’s Fight for a Democratic and Prosperous Future,
Palgrave Macmillan, New York 2012, s. 256.

Ricardo Lagos opublikowa dzieo The Southern Tiger. Chile’s Fight for a Democratic and
Prosperous Future (Tygrys Poudnia. Chilijska walka o demokratyczn i dostatni przyszo 1),
opatrzone przedmow Billa Clintona, byego prezydenta USA, oraz komentarzami wybitnych
osobisto ci2. Ricardo Froilán Lagos Escobar, urodzony w 1938 r. w Santiago de Chile, prawnik i ekonomista, zasyn jako socjaldemokratyczny prezydent Chile (2000–2006). Profesjonalny dualizm, wynikajcy z poczenia dziaalno ci naukowej z polityczn, cechowa cae jego
ycie. Obecnie sprawuje on m.in. funkcj Specjalnego Wysannika Sekretarza Generalnego ONZ
ds. Zmian Klimatycznych, wykada na Uniwersytecie Browna w Providence (Rhode Island,
Stany Zjednoczone). Jest równie czonkiem Kolegium „Kwartalnika Ameryk” (Americas Quqrterly), a take przewodniczy Klubowi Madryckiemu3.
Lagos w 1962 r. uzyska stopie doktora na Uniwersytecie Duke w Durham (Karolina Pónocna), nastpnie wykada na tyme uniwersytecie. Powróciwszy do Chile, zosta dyrektorem
Szkoy Nauk Polityczno-Administracyjnych na Uniwersytecie w Santiago de Chile. Aktywny
politycznie od czasów modo ci, wspópracowa blisko z prezydentem Salvadorem Allende, jako
ambasador przy ONZ. Prezydent chcia mianowa go ambasadorem w Moskwie – ale sprzeciwi si temu Kongres. Do wiadczenia z ONZ zwizay go z t organizacj – z ramienia której
peni rozmaite funkcje, bdc odpowiedzialnym za projekty UNESCO w Chile, jako konsultant w gównej siedzibie ONZ po zamachu w 1973 r., realizujc programy UNDP w Buenos
Aires (podczas imigracji).
Lagos zasyn jako polityk i wojownik o demokracj w Chile. Po powrocie z emigracji
(w 1978 r.), zaangaowanie w dziaalno Socjalistycznej Partii Chile oraz areszt polityczny,
uczyniy z niego ikon lewicy. W 1987 r. jako przewodniczcy Lewicy na Rzecz Wolnych
Wyborów agitowa za gosowaniem na „nie” w plebiscycie, który mia zalegalizowa przeduenie prezydentury generaa Augusto Pinocheta. Jego kampani uwieczyo wystpienie w telewizji (25 kwietnia 1988 r.), gdy zwróci si bezpo rednio do dyktatora, wytykajc go palcem.
Ten sawny gest przeszed do historii pod nazw „Palca Lagosa”.
W demokratycznym Chile, Lagos by ministrem: edukacji (w 1990 r.) i prac publicznych
(w 1994 r.). Za jego dorobek polityczny uznaje si: doprowadzenie do podpisania umów Wolnego Handlu m.in. ze Wspólnot Europejsk, Stanami Zjednoczonymi i Chinami; efektywn
walk z ubóstwem; skrócenie czasu pracy z 48 do 45 godzin; wyrównanie szans w dostpie
do edukacji i przeduenie przymusu szkolnego do 12 roku ycia; znaczn rozbudow transportu i infrastruktury; rozbudow mieszkalnictwa socjalnego; reform i standaryzacj publicznej

1
W recenzji autorka uywa wasnego tumaczenia, jako e w momencie jej pisania niedostpna by
aden przekad teje publikacji.
2
M.in. Isabel Allende, Fernando Henrique Cardoso, Larry Rother, Michael Shifter, Moisés Naím.
3
Club of Madrid, istniejce od 11 lat midzynarodowe zrzeszenie 88 byych prezydentów i premierów
z 58 pastw wiata. Organizacja jawi si jako forum doradcze, którego przedsiwzicia winny koncentrowa si na wzmacnianiu demokracji na wiecie. Szczególn uwag Club of Madrid po wica sytuacjom
kryzysowym oraz polityczno-spoecznej rzeczywisto ci w warunkach postkonﬂiktowych. Obecnie pracom
zrzeszenia przewodniczy Wim Kok, premier Holandii w latach 1994–2002, zob. www.clubmadrid.org
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suby zdrowia; doprowadzenie do zakoczenia prac nad raportem o oﬁarach reimu Pinocheta
i wypacenie odszkodowa ich rodzinom. By popularnym prezydentem (2000–2006) z rekordowym, 70% poparciem.
Bill Clinton charakteryzuje Lagosa jako wytrawnego polityka (s. X). Wspomina, i do spotkania ich obojga doszo podczas Konferencji tzw. Trzeciej Drogi w czerwcu 2000 r. – dodajc,
i wielu mogoby si zastanawia , jakim socjalist Lagos wa ciwie jest. Oba te odniesienia
naley umiejscowi w kontek cie ideologicznej dysputy w wiatowym ruchu socjaldemokratycznym, które podzieliy go midzy zwolenników i przeciwników rzeczonej Trzeciej Drogi.
Lagos sam odnosi si do tyche debat (m.in. s. 215, 230), identyﬁkujc si jako ordownik
„Trzecej Drogi” i stawiajc si w rzdzie „wschodzcych, pragmatycznych liderów”, takich jak:
Tony Blair, Bill Clinton, Gerhard Schröder, Göran Persson, Giuliano Amato, Lonel Jospin, Fernando Cardoso, António Guterres, Mbeki czy Clark. Analizujc sylwetk Lagosa, Clinton eksponuje przywizanie tego do warto ci równo ci i zabieganie o jej wdraanie. Biorc pod uwag,
i wspócze nie ruch socjaldemokratyczny wyraa przekonanie, i jego misja na XXI wiek
ogniskuje si wokó zwalczania nierówno ci spoecznych – mona podsumowa , i przedmowa
Clintona portretuje Lagosa jako politycznego wizjonera o historycznym dorobku.
Tytu „Tygrys Poudnia” wskazywaby na porównanie dynamicznego rozwoju Chile z przeobraeniami w Azji4. Gwatowny, pomy lny rozwój gospodarczy istotnie sta si udziaem Chile
po obaleniu dyktatury i odrzuceniu polityk tzw. Chopców z Chicago5. Pomimo i autor wielokrotnie odnosi si zarówno do spustosze poczynionych przez rzdy Pinocheta (szczególnie traktuje
o tym rozdzia trzeci „Upadek Chopców z Chicago”, s. 39–69), jak i do rozlicznych reform, które
miay za zadanie renesans w sferze gospodarczej – tytu zdaje si jednak nie odzwierciedla w peni
wiodcych wtków publikacji. Sam autor przyznaje, i mia zamiar zatytuowa ksik inaczej6.
Ksika skada si z przedmowy, podzikowa, dziewiciu rozdziaów, epilogu oraz
indeksu. Rozpraw otwieraj i zamykaj wspomnienia dwóch historycznych wydarze, w których R. Lagos odegra kluczow rol – bdc zatytuowanymi odpowiednio „Ten Palec” (The
Finger) oraz „Bush, Saddam i ja” („Bush, Saddam and me”). Pozostae to: „Po Zamachu” (After
the Coup), „Upadek Chopców z Chicago” (Fall of the Chicago Boys), „Wizie Stanu” (Prisoner of the State), „Bezkrólewie” (Interregnum), „Nastpny Ranek” (The Morning After), „Duch
Pinocheta” (Pinochet’s Ghost), „Chilijska Droga” (Chilean Way).
Ambicj autora, jak sam zaznacza, byo przedstawienie „momentu historycznego zwrotu
w poudniowej hemisferze” (s. XIII) oraz historii czowieka, który by „ministrem, prezydentem”. Istotnie, „Tygrys Poudnia” jest osobistym zapisem wydarze, które miay miejsce
w Chile i na wiecie za ycia autora. Publikacja nie ma charakteru kroniki ani pamitnika.
4
Cztery Tygrysy Azjatyckie – okre lenie, które odnosi si do czterech wysoko rozwinitych pastw
Azji: Hongkongu, Singapuru, Korei Poudniowej i Tajwanu, które odnotoway rekordowy wzrost gospodarczy (7%) dziki m.in. gwatownemu uprzemysowieniu w latach 1960–1990. Równie w XXI wieku
pozostaj one konkurencyjnymi gospodarkami.
5
Tzw. Chopcy z Chicago byli grup modych chilijskich ekonomistów, wyksztaconych na Uniwersytecie w Chicago pod kierunkiem m.in. M. Friedmana i A. Harbergera, korzystajc z programu „Project
Chile” (ustanowionego w latach 50, XX wieku przez amerykaski Departament Stanu i sponsorowanego
przez Fundacj Forda). Po rednim celem programu byo uzyskanie wpywu na gospodark chilijsk. Stypendy ci uzyskali szczególne wpywy po doj ciu do wadzy Augusto Pinocheta, a ich ideologia staa si wiodc
w polityce gospodarczej jego rzdów.
6
Rozmowa autorki recenzji z R. Lagosem w Brukseli 22 czerwca 2012 r.
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„Tygrys Poudnia” otwiera zapis audycji telewizyjnej z 25 kwietnia 1988 r., podczas której Ricardo Lagos oskary frontalnie generaa Pinocheta o manipulacje wokó czasu kadencji
prezydenckiej. Autor uwaa ten moment jako przeomowy, stwierdzajc, i „program zaznaczy cenzus czasowy pomidzy okresem, w którym nasze zwycistwo wydawao si niemoliwe i okresem, w którym stao si moliwym” (s. 13). Po audycji tumy wylegy po raz pierwszy od lat na ulice i wiele osób zarejestrowao si, by wzi udzia w referendum (s. 12–14,
94). W pó niejszych dniach, genera Pinochet próbowa zdyskredytowa rzeczone wystpienie,
groc „zym Chilijczykom, bandytom”, którzy „naduywaj cierpliwo ci” (s. 13). Program
uczyni z Lagosa bohatera, twarz kampanii, zapewni jej impetu. Lagos szczegóowo opisuje
rozliczne trudno ci zwizane z agitacj – od wszechogarniajcego strachu, który sprawia, e
ludzie stronili od publicznych zebra – po przepisy i zachowania, które kampani utrudniay.
Przykadowo, w Santiago ustawienie stolika koniecznego do zbierania podpisów wymagao
zgody burmistrza – której opozycja nie otrzymaa. W zwizku z tym wymy lono „chodzce
stoliki” (jakich uywaj sprzedawcy sodyczy w kinach). Wielowtkowy i wielopoziomowy
opis kampanii (s. 90–104) uchwyci sens i istot walki o demokracj. Ta w sowach Lagosa nie
jest epopej, ale rzeteln relacj, której przesaniem wydaje si by , i przekonania polityczne
i wytrwanie w nich maj moc zmiany rzeczywisto ci.
Echa tej idei s wszechobecne w „Tygrysie Poudnia”. Z jej kart wyania si portret wspóczesnego postpowego socjaldemokraty. Stanowi to o ciekawym aspekcie ksiki – biorc pod
uwag wspóczesne ideologiczne poszukiwania podupadajcej socjaldemokracji europejskiej
i jej tskne spojrzenia rzucane w stron coraz bardziej pomy lnie rozwijajcych si partii lewicowych Ameryki aciskiej7. Ricardo Lagos, jak wielu wspóczesnych lewicowych polityków,
nie wywodzi si z mitologicznej klasy robotniczej – lecz przyznaje si do korzeni w „klasie
redniej”. Matka bya nauczycielk i pianistk, której na sercu leao zapewnienie odpowiedniego wyksztacenia synowi. Pocztkowo oznaczao to edukacj w szkole prywatnej, a nastpnie
w najlepszej szkole redniej – co umoliwio kolejno studia i stypendium w Stanach Zjednoczonych. Lagos opisuje, e czu si „niezwykle uprzywilejowanym” i to stao si jego natchnieniem, które pokierowao jego sympatiami politycznymi na lewo (s. 15–17). Jego przekonania
ujawniaj si na kartach ksiki w kontek cie konkretnych decyzji politycznych. Na pierwszy
plan wysuwa si jego oddanie ideaowi równo ci. Jawi si on jako wielopoziomowy, zaczynajc od midzynarodowego, co Lagos dobitnie wyja nia na marginesie opisu jego rokowa
wokó Umów Wolnego Handlu (s. 179–186, 208), a na równouprawnieniu pci skoczywszy
(s. 130–131). To ostanie, zreszt, daje powód do pokazania jak wielu zabiegów dyplomatycznych wymagao pozyskanie neutralno ci Ko cioa katolickiego w Chile dla niektórych rozstrzygni politycznych. Kolejno, na kartach ksiki pojawiaj si odniesienia do solidaryzmu,
szczególnie midzynarodowego, którego znaczenie byo nie do przecenienia w okresie dyktatury (por. s. 88). Szczególne miejsce zajmuje demokracja – od sensu walki, o któr zaczyna si
pierwszy rozdzia i na dywagacjach, o której koczy si epilog (s. 250). Przywizanie do niej
i zrozumienie jej jako procesu wydaje si pozostawa motywacj do niestrudzonego spogldania w przyszo , bez oddania si np. pokusie poszukiwania zemsty (por. s. 95–97). Naturalnie,
nie wszystkie oceny odnosz si do realizacji wysublimowanej ﬁlozoﬁi socjaldemokratycznej.
Niektóre maj jedynie wymiar symboliczny – jak otwarcie podwórza paacu prezydenckiego
7
Por. E. Stetter, K. Duffek, A. Skrzypek (red.), Building New Communities. Notes from the Transatlantic Dialogue of Dialogues, Brussels 2012.

Recenzje

297

La Moneda dla przechodniów (s. 170)8. Tego rodzaju podej cie do ideologii czyni z Lagosa
pragmatyka, którego postaw cechuje ideowa spójno .
Lagos deklaruje, i te wa nie przekonania uczyniy z niego sympatyka „Trzeciej Drogi”.
Niemniej jednak rozdzia „Bush, Saddam i ja” zdaje si dowodzi o jego rozczarowaniu jej
postulatami na wysoko ci podjcia decyzji o wojnie w Iraku. Opis wydarze od 11 wrze nia
2001 r. jest dopenieniem opowiadanej wspócze nie historii. Wikszo wiadomych politycznie obywateli na wiecie pamita dramatyczne zdjcia z Nowego Jorku, nastpnie wystpienie
prezydenta George’a Busha przed Kongresem i kolejno agresj oraz egzekucj prezydenta Iraku
Saddama Husaina. Telewizja spopularyzowaa pewne epizody teje wojny, wcznie z paraliem, jaki owadn Busha w chwili otrzymania informacji o ataku na World Trade Center. Wspomnienia Lagosa maj w tym kontek cie wakie znaczenie podkre lajc, e na arenie
midzynarodowej byo wicej aktorów ni jedynie Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i tzw.
Koalicja Chtnych9. Lagos wspomina, e pamitnego 11 wrze nia znajdowa si w Lizbonie,
skd nie zawróci jednak do Chile, ale zgodnie z programem uda si do Londynu. Tame odby
rozmow z premierem Tony Blairem, podczas której Anglik zadeklarowa ch bycia po rednikiem w rozmowach pomidzy Stanami a Europ (s. 211). Istotna uwaga, jak uczyni Lagos, to,
i przed 11 wrze nia nowoytne konﬂikty miay wymiar midzypastwowy – podczas gdy po
tyche atakach naleao odnie si do aktorów niebdcych pastwami (takimi jak al. Qaeda).
W okresie negocjacji nad rezolucj ONZ, Chile odgrywao niezwykle istotn rol – jako nieformalny lider „niezdecydowanej szóstki” w Radzie Bezpieczestwa10 (s. 219). Lagos pieczoowicie opisuje negocjacje, a take zawiedzione nadzieje, jakie wiza z propozycj alternatywnego
tekstu, którego redagowaniem zajmowa si wraz z Tonym Blairem (s. 216 – 217). Obnaa t
drog bezsilno dyplomacji wobec dzy zemsty i de facto pominicie ONZ w podjciu decyzji o ataku na Irak (s. 225–226). Wersja wydarze pisana z perspektywy Ameryki aciskiej
(rzadko dostrzeganej na marginesie tego konﬂiktu zbrojnego), z pozycji wieloletniego ordownika idei Narodów Zjednoczonych i adwokata „Trzeciej Drogi” jest opisem dylematów, które
nadal pozostaj aktualne11.
Specyﬁk „Tygrysa Poudnia” jest odniesienie do teorii gospodarczych. W rozdziale „Upadek Chopców z Chicago” Lagos przedstawia krytyk neoliberalizmu, jaki zaaplikowano w Chile
po przewrocie (s. 39–68). W skrócie, pierwsze kroki zawieray w sobie: eliminacj zwizków
zawodowych, prywatyzacj (w tym suby zdrowia i systemu emerytalnego), „zmniejszenie pastwa” (za które to posunicia generaa Pinocheta chwalili premier Margaret Thatcher i prezydent
Ronald Reagan, por. s. 42) i liberalizacj rynku. Polityki te w ocenie Lagosa doprowadziy do
ruiny Chile. Kontrastuje on je wic z lewicowymi pomysami, które w obrbie swoich kolejnych funkcji realizowa, przyczyniajc si do rozwoju i stabilizacji gospodarczej pastwa. Jako
minister edukacji skonstruowa Program 900. Opiera si on na systemie subwencji, przezna8

Paac La Moneda znajduje si w Santiago de Chile. Genera Pinochet zamkn dostp do dziedzica
La Monedy, zamurowujc przej cie, które dotychczas suyo jako prywatne wej cie prezydenckie. Jak
wspomina Lagos (s. 170–171), to wa nie tamtdy wyniesiono trumn Salvadora Allende. Lagos, jako prezydent, nakaza otwarcie przej cia – i jego uroczyste przekazanie nastpio 11 wrze nia 2003 r., w trzydziest rocznic przewrotu.
9
Coalition of Willing.
10
U6 – Angola, Kamerun, Gwinea, Meksyk, Pakistan, Chile.
11
Proces Tony Blaira czy te polskie dochodzenie dotyczce wizie CIA na Mazurach s tego przykadami.
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czonych na modernizacj szkolnictwa. W ród celów reform byy: restrukturyzacja systemu edukacyjnego, pomnoenie liczby nauczycieli, otwarcie adekwatnej liczby bibliotek, polepszenie
materiaów edukacyjnych (podrczników), zwikszenie liczby osób z wyszym wyksztaceniem.
Jako minister edukacji, Lagos marzy o tym, by „Chile stao si Wenecj12 czasów nowoytnych” (s. 137–139), do czego konieczne byy inwestycje w drogi, lotniska i porty. Usprawnienie
transportu przeoy si miao na lepszy obrót handlowy, z którego nastpnie mona byoby
pozyska dalsze rodki na dalsze prace komunikacyjne. Fundusze pozyskano od inwestorów
prywatnych, których Lagos broni „jako socjalista” (s. 139). Autostrada, biegnca wzdu Chile
staa si jego osi, przybliajc do siebie miasta i spoeczno ci – co zreszt dawao wiksze
pole manewru take na innych niwach polityki. Inn batali, któr opisuje, bya reforma suby
zdrowia (s. 188–190). Klasyﬁkacja usug, nawrócenie lekarzy z prywatnej do publicznej suby
zdrowia, system ubezpiecze zdrowotnych – szczegóy tyche potyczek pokazuj jak wiele
trudno ci przysparza próba wprowadzenia nie tylko nowych polityk, ale przede wszystkim
innego my lenia. Jak wskazuje podtytu dziea „Chilijska walka o demokratyczna i dostatni
przyszo ”, Ricardo Lagos ilustruje wspózaleno procesów demokratyzacji i efektywnych
polityk gospodarczych, uksztatowanych w duchu przekona o niezbywalno ci równo ci i sprawiedliwo ci spoecznej. Lagos pozostaje krytycznym w ocenie swojego dorobku, przytaczajc
równie historie poraek, jak przykadowo niemono wywizania si z obietnicy wyborczej
utworzenia w pierwszym roku prezydentury 200 tys. nowych miejsc pracy (s. 174). Dziki tym
odniesieniom obraz nie zosta wyidealizowany, oddajc peniej charakter „Chilijskiej Drogi”.
„Tygrys Poudnia” traktuje take o osobowo ciach, z którymi zetkn si Lagos. Po pierwsze, oddaje on obraz emigracji chilijskiej lat 70. XX wieku. Wzajemne relacje stanowi to pó niejszych procesów, w wyniku których uksztatowa si wspóczesny system partyjny Chile. Po
drugie, Lagos szkicuje portrety jemu wspóczesnych. George Bush wraz z jego staym para-hiszpaskim powitaniem „Witaj Ricardo, wygramy” (s. 200), charyzmatyczny Tony Blair (s. 211),
stronicy od towarzystwa Hugo Chávez (s. 201), ambitna Michelle Bachelet (s. 168) – wszystkie te postacie oywaj i staj si wielowymiarowymi bohaterami opowiadanej historii.
Lektura pozostawia niedosyt w trzech zasadniczych aspektach. Po pierwsze, polityczny
krajobraz Ameryki aciskiej traktowany jest poniekd z doskoku. Jakkolwiek pojawiaj si
wzmianki w momentach, w których narracja tego wymaga (np. w trakcie opisu emigracji
w Argentynie), niemniej jednak sprawa chilijska wydaje si w ujciu Lagosa by niezwykle oderwana od kontekstu kontynentalnego. Po drugie, jakkolwiek Lagos wielokro powtarza, i ma
przekonania socjaldemokratyczne i identyﬁkowa si z „Trzeci Drog”, zamieszcza w Epilogu
jedynie zdawkow reﬂeksj na temat przyszo ci lewicy i jej programu na wiecie. Biorc pod
uwag jego rozliczne wystpienia na ten wa nie temat w ostatnich latach, czytelnik moe poczu
si nieco rozczarowany. Po trzecie, enigmatycznym pozostaje stosunek Lagosa do Stanów Zjednoczonych, ich polityki i jej przedstawicieli. Z jednej strony niewtpliwie maj znaczenie amerykaskie epizody Lagosa, z drugiej jednak w „Tygrysie Poudnia” znale mona niezwykle krytyczne uwagi. Przykadowo Henry Kissinger zosta skrytykowany za rozliczne wystpienia przeciwko Allende i nastpnie popierajce junt (s. 31–32). Relacje z Amerykanami, jak i pomidzy
Chile a Stanami Zjednoczonymi pozostaj wic niezwykle zagmatwanym wtkiem ksiki.
Reasumujc „Tygrys Poudnia” jest liczc si publikacj. Autor pomy lnie czy wtki
historyczne i biograﬁczne, przytaczajc najwaniejsze wydarzenia z historii wiata i Chile
12

Autor odnosi si tutaj do historycznej potgi Wenecji jako portu i o rodka handlu.
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widziane oczyma polityka-socjaldemokraty. Biorc pod uwag siln pozycj lewicy w Ameryce
aciskiej w ostatnich dwóch dekadach, lektura stanowi inspiracj. Ksika dostarcza wiedzy
na temat wspóczesnego Chile, wyja niajc zawio ci walki o demokratyzacj i dobrobyt. Optymistycznym przesaniem ksiki jest przekonanie, i polityczne idee i ludzkie zaangaowanie
s tym, co moe zmieni wiat.
Anna A. SKRZYPEK
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