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Diagnozując stan bezpieczeństwa europejskiego u kresu „zimnej wojny” 
(w połowie lat 90. XX w.) i określając jego perspektywy, wyrazić można było 
ogólną opinię, iż zależne ono pozostanie przede wszystkim od:
- postępów integracji europejskiej (zarówno w zakresie pogłębiania, jak i po

szerzania);
- rezultatów reform systemowych w europejskich państwach postsocjalistycz- 

nych (czego dopełnieniem -  wręcz integralną częścią procesu reform -  
powinno być pełne włączenie środkowoeuropejskich państw postsocjali- 
stycznych do struktur zachodnioeuropejskich);

- powodzenia procesów demokratyzacji na obszarach WNP (rzecz jasna, 
zależnych nierozerwalnie od postępów reform ekonomicznych);

- stworzenia efektywnego systemu bezpieczeństwa na kontynencie w opar
ciu o współpracę w ramach dotychczasowych instytucji (OBWE, NATO, 
UZE, UE).

Po dziś dzień zakładać można, że powodzenie powyższych przedsięwzięć sta
nowić będzie o stabilizowaniu sytuacji w Europie -  w sensie zmniejszania skali 
destabilizacji (tj. napięć i konfliktogenności, a nie blokowania naturalnej dyna
miki procesów rozwojowych), jak i w kontekście umacniania procesów zmie
rzających do takiej transformacji systemu międzynarodowego, która służyć ma 
interesom narodowym przy jednoczesnym modyfikowaniu relacji międzypań
stwowych na rzecz pokojowego, wzajemnie korzystnego układania tych sto
sunków. Ze względu na uznaną niepodzielność bezpieczeństwa wpłynąć to 
powinno pozytywnie na stan bezpieczeństwa międzynarodowego1.

Geopolityka Europy Środkowej

Europa Środkowa i Wschodnia jest regionem, który od przełomu lat 80. 
i 90. XX w. odznacza się dużą dynamiką przemian, co oznacza nie tylko kon-

1 Por. Z. Brzeziński, Spadek po zimnej wojnie. Przekład i wstęp A. Wilk, Oficyna Wydawnicza 
MOST, Warszawa 1993, s. 168; tenże, Selective Global Commitment. „Foreign Affairs”, Fall 1991, 
vol. 70, no. 4, s. 18-19; P. Rogers and M. Dando, A Violent Peace. Global Security after the Cold 
War, London 1992.
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fliktogenność pewnych jego obszarów, ale przecież także dynamikę reorienta
cji powiązań tutejszych państw (rozpad starych powiązań, powstawanie no
wych, łącznie z instytucjonalnymi) i dynamikę ich zmian wewnętrznych. Jest to 
(poza liczeniem się z Rosją) ważny wyznacznik, jaki kształtował początkową 
wstrzemięźliwość państw Zachodu wobec tego regionu. Na początku lat 90. 
państwa postsocjalistyczne, pozbawione po 1989 r. gwarancji bezpieczeństwa 
(w przypadku Polski, Czech i W ę g ie r-d o  marca 1999 r.), znalazły się w sensie 
geopolitycznym w strefie pomiędzy zintegrowanym ugrupowaniem państw za
chodnich a zdom inowaną przez Rosję WNP.2 Jest to przy tym sytuacja, 
w której bardziej od demokratyzacji (na wzór zachodni) możliwe wydaje się 
pójście Rosji jej własną drogą co, uwzględniając specyfikę tego państwa, ozna
czać musi odbudowę jego tożsamości w rozwiązaniach autorytarnych3.

Wywołało to naturalnądeterminację środkowoeuropejskich państw post- 
socjalistycznych do możliwie najszybszego i pełnego włączenia się w struktury 
zachodnioeuropejskie4. Zakładać należało, że rozwiązanie takie służyłoby za
równo umacnianiu stabilności tego regionu, jak i bezpieczeństwu w skali 
europejskiej (zważywszy demokratyczny charakter instytucji zachodnich). 
Zauważyć przy tym można większą przychylność dla NATO i USA (ogólnie 
rzecz ujmując, dla transatlantyckiej opcji bezpieczeństwa) w Europie Środko
wej niż nawet w niektórych krajach zachodnioeuropejskich (szczególny jest 
w tym zakresie choćby „separatyzm” francuski).5 Powściągliwe początkowo 
stanowisko Zachodu w kwestiach otwarcia się na reintegrację z Europą Środ
kową powodowało na początku lat 90. pewne rozczarowanie Zachodem w post- 
socjalistycznych krajach regionu i przyczyniało się do pogłębiania tam spo
łecznej frustracji.

Od początku wyzwolonego procesu zmiany międzynarodowego układu 
sił nie wydawało się realne ani wskazane tworzenie jakichkolwiek form zastęp
czych wobec struktur zachodnioeuropejskich (co nie neguje oczywiście współ
pracy regionalnej, nie mającej być przecież alternatywą dla integracji europej
skiej). Generalna słabość różnego rodzaju organizacji „bis” w stosunku do 
struktur zachodnich polega nie tylko na ich przewidywalnej znikomej efektyw
ności (bez udziału Zachodu), ale także na relacjach z Rosją. Jej udział w tego 
rodzaju ugrupowaniach doprowadziłby nieuchronnie do ich zdominowania przez 
n ią  zaś pominięcie Rosji wywołałoby jej negatywne nastawienie. Przymierza

2 J. Stańczyk, Uwarunkowania bezpieczeństwa postsocjalistycznych państw Europy Środkowej, 
„Studia Europejskie", 1998, nr 3, s. 93-116.
3 Por. B. Rychtowski, Problemy bezpieczeństwa w warunkach geopolitycznych transformacji Euro
py. „Studia i Materiały PISM”, nr 82, Warszawa, lipiec 1994; A. Z. Kamiński, East Central Europe 
Between the East and the West. „European Security” , Summer 1994, s. 301-317; W. Multan, Czy 
grozi nam powrót zimnej wojny?, [w:] Stosunki międzynarodowe i polityka. Wyzwania końca stule
cia. Księga jubileuszowa na 65-lecie profesora Bogusława Mrożka, Uniwersytet Warszawski, Insty
tut Stosunków Międzynarodowych, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 1995, s. 227-238.
4 Por. J. Stefanowicz, Zarys nowej „architektury bezpieczeństwa", [w:] Polityka europejska Rzeczy
pospolitej Polskiej -  oceny i  wskazania, Warszawa 1991, s. 27.
5 Por. Z. Khalilzad, I. J. Brzeziński, Rozszerzenie demokratycznej strefy pokoju na Europę Wschodnią, 
„Sprawy Międzynarodowe", 1993, z. 3, s. 43.
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tego rodzaju (polityczne, gospodarcze czy militarne) pozostawałyby w całej 
rozciągłości zależne od Rosji (niezależnie od jej formalnego udziału w nich) tak 
pod względem zależności ekonomicznych (choćby surowcowych), jak i bez
pieczeństwa (możliwość nacisków, a w razie ewentualnej konfrontacji brak 
z kolei gwarancji pomocy zachodniej). Postawa Zachodu pozostałaby bowiem 
bardzo wstrzemięźliwa6. W konsekwencji, wszelkiego typu poważniejsze pró
by organizowania regionalnych systemów bezpieczeństwa dałyby jedynie efekt 
w postaci oddalania krajów tego regionu od struktur zachodnich (osłabienie 
determinacji w dążeniu przystąpienia do NATO, jak i osłabienie zainteresowa
nia państw NATO tą  grupą państw). Pogląd ten nie neguje oczywiście potrzeby 
współpracy wojskowej w regionie (co nie jest przecież tożsame z organizowa
niem struktur systemu obronnego).

W wyniku zmiany międzynarodowego układu sił i jednocześnie oczeki
wania na pełne włączenie w struktury zachodnioeuropejskie (zakładana była 
na ogół długotrwałość tego procesu) postsocjalistyczne państwa środkowoeu
ropejskie na początku lat 90. znalazły się ponownie w tradycyjnym dla tego 
regionu geopolitycznym położeniu między Niemcami i Rosją -  mocarstwami 
od stuleci układającymi swe strefy wpływów w Europie Środkowo-Wschod
niej7. Co prawda zmienił się w pewien sposób geopolityczny kontekst ich poli
tyki zagranicznej (Niemcy zdemokratyzowane i „zakotwiczone” w strukturach 
zachodnich; Rosja deklarująca wolę reform demokratycznych i przejściowo 
osłabiona rozpadem ZSRR), jak też zwracało uwagę ich zaabsorbowanie głów
nie problemami wewnętrznymi (Niemcy reintegrujące wschodnie landy; Rosja 
zmagająca się z kryzysem strukturalnym: nie tylko gospodarczym i politycz
nym, ale także w sferze świadomości mocarstwowej), lecz mocarstwowy cha
rakter tych państw, ich zainteresowanie Europą Środkową oraz historyczne 
doświadczenia państw tego regionu (padających już ofiarą ekspansji tych mo
carstw, wielokrotnie w oparciu o ich tajne porozumienia) dopuszczały pogląd, 
że tylko kwestią czasu pozostaje ich ponowne zainteresowanie strefami wpły
wów w Europie Środkowej (mimo że prowadziło to często do konfliktów między 
nimi oraz wywoływało kryzysy w konsekwencji europejskie)8. Pozytywnym czyn
nikiem w zakresie sytuacji bezpieczeństwa (nie tylko w regionie, ale także bez
pieczeństwa europejskiego) jawiło się w związku z tym rozpoczęte rozszerze
nie NATO na środkowoeuropejskie państwa postsocjalistyczne, co mogło 
eliminować ich obawy o konsekwencje ewentualnego zbliżenia niemiecko-ro- 
syjskiego, a nawet mogłoby je stymulować w interesie wszystkich państw 
europejskich.

6 Por. A. Karkoszka, Droga Polski do NATO, [w:] Bezpieczeństwo Polski w zmieniającej się Euro
pie, Departament Studiów Strategicznych MON, Wyd. Adam Marszałek, Warszawa -  Toruń 1994, 
s. 32-33.
7 J. Stańczyk, Europa Środkowa -  między Zachodem a Rosją, „Wojsko i Wychowanie”, 1998, nr 1, 
s. 90-95; tenże, Bezpieczeństwo Europy Środkowej, „Kwartalnik Geograficzny”, 1997, nr 4, s. 5-11.
8 Por. Khalilzad, Brzeziński, Rozszerzenie..., s. 44; T. G. Ash, Mitteleuropa?, [w:] S. R. Graubard 
(ed.), Eastern Europe... Central Europe... Europe, Boulder 1991; J. J. Mearsheimer, Back to the 
Future: Instability in Europe after the Cold War, „International Security", Summer 1990, vol. 15, 
no. 1 ; także debaty w nr 2 i nr 3 tego pisma.
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Region środkowoeuropejski nie stracił geopolitycznego znaczenia 
w szczególności dla Rosji (w przeciwieństwie trochę do Zachodu, który dopie
ro od połowy lat 90. zainteresował się poważniej problematyką jego bezpie
czeństwa, ale i to na początku w ograniczonym stopniu -  reintegracja tego 
regionu z Zachodem wydawała się dla niego mniej ważna niż jego utrata przez 
Rosję). Przejawem tego była m.in. podjęta przez Rosję próba narzucenia eu
ropejskim krajom postsocjalistycznym, w ramach umów dwustronnych, klauzul 
ograniczających swobodę ich powiązań wojskowych (1990-1991) oraz kolejne 
wersje doktryny obronnej (w tym z końca 1993 r.) dookreślające rosyjskie weto 
w kwestii rozszerzenia NATO. Opcja na reintegrację państw poradzieckich 
(z wyjątkiem republik bałtyckich) wydawała się być jedyną pozytywnie postrze- 
ganąw Rosji alternatywą dla jej mocarstwowego kryzysu. Pewnego utwierdze
nia Rosji w jej supermocarstwowych ambicjach dokonały zresztą USA w 1994 r. 
poprzez zawarcie układu o „strategicznym partnerstwie”. Dało to zdecydowa
ny impuls dla ożywienia rosyjskich pragnień odrodzenia dwubiegunowego ukła
du sił w świecie. Zważywszy niestabilność wewnętrzną Rosji, wzrost znacze
nia sił nacjonalistycznych i autorytarnych, trudno było wykluczyć warianty siłowe 
(choćby naciski ekonomiczne) przy reintegracji tzw. bliskiej zagranicy. Unie
możliwiało to nawiązywanie bliższych stosunków z Rosją przez środkowoeu
ropejskie kraje postsocjalistyczne, podobnie jak i utrudniane było to przez jej 
niestabilność (duża nieprzewidywalność rozwoju zdarzeń, liczne zwroty w po
lityce zagranicznej) oraz brak z jej strony zarówno atutów dla zbliżenia, jak 
i konstruktywnej polityki wobec europejskich państw postsocjalistycznych (poza, 
rzecz jasna, stałym dążeniem do utrzymania tam co najmniej „szarej strefy”, 
jeśli nie własnej strefy wpływów)9.

Europa Środkowa w świetle przedstawionych rozważań stanowi region 
pomiędzy zwartymi strukturami integracji zachodnioeuropejskiej a ugrupowa
niem WNP, które to położenie określa w wielkim stopniu jej miejsce w polityce 
europejskiej. Innymi ważnymi czynnikami determinującymi jej charakter i zna
czenie są: wewnętrzna specyfika regionu, postsocjalistyczne uwarunkowania 
stanu jego państw i zakres rozpoczętych tu reform systemowych. Czynniki te 
wpływają na dynamikę wewnętrzną regionu oraz ewolucję jego charakteru.

Zmiana międzynarodowego układu sił wpłynęła na ponowne uwypukle
nie swoistości regionu środkowoeuropejskiego: z geopolitycznego punktu wi
dzenia słabego względem dwóch mocarstw ościennych -  Niemiec i Rosji; 
z politycznego -  bardzo podzielonego z powodu wielu różnic interesów, nawet 
mimo zaczątków współpracy regionalnej; z gospodarczego -  dotkniętego kry
zysem i opóźnieniem rozwojowym; z militarnego (względy bezpieczeństwa)

9 Por. R. Kuźniar, Krajobraz po transformacji- II, [w:] Między polityką a strategią. Polska w środo
wisku międzynarodowym. Praca zbiorowa pod redakcją R. Kuźniara. Fundacja Studiów Międzyna
rodowych, Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe 
SCHOLAR, Warszawa 1994, s. 8-10; E. Haliźak, Ekonomiczne czynniki bezpieczeństwa, [w:] Bez
pieczeństwo międzynarodowe w Europie Środkowej po zimnej wojnie. Praca zbiorowa pod redak
cją J. Kukułki, Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Warszawa 1994, 
s. 80-81; A. Karkoszka, Droga Polski do NATO, [w:] Bezpieczeństwo Polski w zmieniającej się..., 
s. 33-34; S. Bieleń, Rosyjskie strategie międzynarodowe. „Polityka Wschodnia”, 1993, nr 1, s. 9-30.
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-  pozostającego w „szarej strefie” i niezdolnego do samodzielnej obrony; 
z kulturowego -  swoistego obszaru przejściowego między Zachodem (z któ
rym w zasadzie się utożsamia) a Wschodem (wobec którego bywa „przedmu
rzem”, ale z którym jest powiązany), związanego wspólnotą losów i przenika
niem kulturowym; ze strategicznego -  niezwykle niestabilnego (liczne zmiany 
granic w następstwie dwóch wojen światowych, mozaika narodowościowa, spory 
terytorialne, odżywanie waśni narodowościowych, wzrost nacjonalizmów, mo
tywowany często różnicami religijnymi i pamięcią bolesnych doświadczeń prze
szłości). Owa swoistość powoduje niemożność ułożenia „porządku” w tym re
gionie własnymi siłami oraz pewną zależność od protektoratu Zachodu10.

Ponadto zmiana międzynarodowego układu sił wyzwoliła naturalną nie
zwykle s ilną  dynamikę poszukującego na nowo swej tożsamości regionu środ
kowoeuropejskiego, ujawniając jego „zamrożone” tendencje wewnętrzne (opo
zycja: pluralizm -  sprzeczności) oraz zainteresowanie zewnętrzne tym regionem 
(krzyżowanie się stref zainteresowań i wpływów: zwłaszcza Niemiec, Rosji, 
Turcji, choć także i innych), destabilizując sytuację na niektórych obszarach 
(przykład byłej Jugosławii) i stawiając na porządku dziennym jego ponowną 
integrację z Zachodem. Można zauważyć, że przemiany wewnętrzne zdecy
dowanie wyprzedziły kształtowanie nowych mechanizmów współpracy między
narodowej, zwłaszcza ze strony państw i instytucji zachodnich względem tego 
regionu. Utrudniło to na początku lat 90. proces tworzenia przez państwa re
gionu swych nowych podmiotowych pozycji w środowisku międzynarodowym 
oraz zawiązywanie nowego rodzaju relacji z państwami zachodnimi, a tym sa
mym pozbawiało też niekiedy Zachód w pełni skoordynowanego, efektywnego 
i racjonalnego wpływu na kontrolę nad wyzwolonymi procesami wewnętrznej 
dynamiki tego regionu11.

Niezależnie od tego, że po okresie dezintegracji powiązań między euro
pejskimi krajami postsocjalistycznymi coraz wyraźniej zaczęły być postrzega
ne jako odrębny region europejski (co jest już konsekwencją nowych powiązań 
między nim i)12, postępował proces ich dalszego różnicowania się głównie 
na tle dysproporcji w ich rozwoju gospodarczym. Zasadniczym determinantem 
tego zróżnicowania był różny stopień zaawansowania transformacji gospodar
czej, na który miały wpływ: 1 ) zapoczątkowane przez poprzedni reżim częścio
we reformy, 2) ich niepowodzenie, 3) rzeczywista transformacja systemowa, 
4) związane z nią przejściowe załamanie, 5) stabilizacja i kontynuacja reform13.

10 Por. J. Stefanowicz, Rzeczypospolitej pole bezpieczeństwa, Instytut Studiów Politycznych Pol
skiej Akademii Nauk, Wyd. Adam Marszałek, Warszawa 1993, s. 42-43.
11 Por. J. E. Mróz, Russia and Eastern Europe: Will the West Let Them Fail?, „Foreign Affairs”, 
1992/1993, vol. 72, no. 1, s. 44; D. Simes, Reform Reaffirmed, „Foreign Policy”, Spring 1993; 
C. Gasteyger, Ein gesamteuropäisches Sicherheitssystem?, „Europa-Archiv", 1992, F. 17, s. 275- 
478; J. Kukułka, Narodziny nowych koncepcji bezpieczeństwa, [w:] Bezpieczeństwo międzynaro
dowe w Europie Środkowej..., s. 37-38.
12 Por. East-Central Europe: The Morning After, „Foreign Affairs”, 1990/91, vol. 69, no. 5, s. 142-145.
13 J. Kofman, W. Roszkowski, Gospodarka, [w:] Raport o stanie Europy Środkowo-Wschodniej. 
1991, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1992, s. 17.
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Istotne dla określenia miejsca państw w procesie tej transformacji było przej
ście od stanu, w którym dynamikę rozwoju ograniczały możliwości podażowe, 
do stanu, w którym hamowały ją  pojawiające się bariery popytu. Polska, 
Węgry, Czechy i Słowacja osiągnęły już ten stan na przestrzeni lat 1991-1992.

W efekcie załamania się starego „porządku”, a braku jeszcze możliwo
ści zastąpienia go nowym, europejskie państwa postsocjalistyczne na począt
ku lat 90. znalazły się na etapie przejściowym swej szeroko pojętej transforma
cji (reorientacja polityki zagranicznej na Zachód, zmierzająca w założeniu do 
pełnego utożsamienia się z nim -  integracja, czego jednym z warunków jest 
dokończenie reform systemowych).14 Ten etap przejściowy zaważył nie tylko 
na państwach omawianego regionu, lecz także na całej społeczności między
narodowej,15 albowiem rezultatem rozpoczętej transformacji musi się stać wy
pracowanie nowego „porządku” międzynarodowego w Europie,16 ale nie tylko 
(należy raczej postrzegać konieczności nowego ułożenia stosunków na ob
szarze OBWE, a więc na przestrzeni amerykańsko-euro-azjatyckiej, czyli na 
półkuli północnej).17

Jakkolwiek głośne były opinie, że dawny „ład” został zastąpiony przez 
„nieład” czy „bezład”,18 to jednak stanu tego nie należało utożsamiać z cha
osem (podtrzymana była i jest więź państw w organizacjach międzynarodo
wych oraz ich wzajemne stosunki, a także na ogół uznawane są w dalszym 
ciągu porozumienia międzynarodowe i ogólne normy postępowania),19 ale ra
czej z tak daleko idącą pluralizacją i decentralizacją w zakresie stosunków 
międzynarodowych. Inna rzecz, że sytuacja wymykała się spod pełnej kontroli 
głównych aktorów sceny międzynarodowej (mocarstw), tym bardziej że nie

14 Szerzej: A. A. Michta, East Central Europe after the Warsaw Pact. Security Dilemmas in the 
1990s. New York 1992; European Security in the 1990s: Problems o f South-East Europe. Proce
edings o f the Rhodes Conference (6-7 September 1991), UNIDIR, UN, New York 1992; E. Forn- 
dran, H. Pohlmann (Hrsg.), Europäische Sicherheit nach dem Ende des Warschauer Paktes, 
Baden-Baden 1993; A. G. V. Hyde-Price, After the Pact: East European Security in the 1990s, 
„Arms Control’’, 1991, no. 2, s. 279-302.
15 Szerzej np. P. Rogers and M. Dando, A Violent Peace. Global Security after the Cold War. 
London 1992.
16 Szerzej: A. D. Rotfeld, European Security Structures in Transition, [w:] SIPRI Yearbook 1992. 
World Armaments and Disarmament. SIPRI. Oxford University Press 1992; R. Zadra, European 
Integration and Nuclear Deterrence after the Cold War, Paris 1992; L. Souchon, Die Renaissance 
Europas. Europäische Sicherheitspolitik. Ein Internationales Modell, Bonn 1992; R. J. Jackson 
(ed.), Europe in Transition. The Management o f Security after the Cold War, New York 1992; 
C. Gasteyger, Ein gesamteuropäisches Sicherheitssystem?, „Europa-Archiv” , 1992, F. 17, 
s. 475-482.
17 Por. Ch. Weston, Transatlantische Neuorientierung. Amerikanisch-europäische Bundnispolitik 
nach der Ära des Kalten Krieges, München 1993; K. Hänsch, Vertiefung der Gemeinschaft und 
gesamteuropäische Identität, „Europa-Archiv” , 1993, F. 13-14, s. 390-391; B. Crawford (ed.), 
The Future of European Security, Berkeley 1992; J. Kukułka, Kształtowanie nowego partnerstwa 
państw, [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe w Europie Środkowej..., s. 161-170.
18 Por. Z. Brzeziński, Bezład. Polityka światowa na progu XXI wieku. Przekład K. Murawski, Edi
tions Spotkania, Warszawa (b. r. w.); R. Kuźniar, Geostrategiczne uwarunkowania bezpieczeństwa 
Polski, „Sprawy Międzynarodowe", 1993, z. 1, s. 12.
19 Por. R. Kuźniar, Krajobraz po transformacji -  II, [w:] Między polityką a strategią..., s. 6.
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możliwe stało się jej racjonalne planowanie.20 Wydaje się dziś, z perspektywy 
czasu, że także konflikt kosowski i NATO-wska interwencja zbrojna w FRJ 
w 1999 r. jest tego potwierdzeniem.

Szczególna odpowiedzialność za współkształtowanie swych dalszych 
losów spada w związku z tym także na europejskie państwa postsocjalistycz- 
ne. Przede wszystkim koncentrować się ona powinna wokół następujących 
głównych wyznaczników ich działań: 1) konsekwencji w przeprowadzaniu re
form systemowych (co ma służyć umacnianiu ich stabilności wewnętrznej, 
wzrostowi siły i likwidacji dysproporcji wobec Zachodu); 2) determinacji w dą
żeniu do pełnej integracji ze strukturami zachodnimi (potrzeba wykazywania 
atutów tej opcji oraz nieustępliwości); 3) zwiększania efektywności współpracy 
regionalnej (przeciwdziałanie negatywnym podziałom, tworzenie zintegrowa
nego organizmu regionalnego, odpowiadającego wymogom współpracy insty
tucjonalnej z Zachodem); 4) organizowania zrębów współpracy między Zacho
dem a państwami poradzieckimi (utrzymywanie możliwie bliskich stosunków 
służących wzrostowi zaufania i umacniania bezpieczeństwa, zaangażowanie 
na rzecz wspierania procesów reform demokratycznych, unikanie posądzeń 
o izolację tych państw od reszty Europy).21 Są to działania ułatwiające kontynu
owanie wewnętrznych reform systemowych, jak również kształtowanie nowe
go systemu europejskiego.

W kontekście rozważań o procesach transformacyjnych w Europie Środ
kowej warto zwrócić uwagę, że sytuację w Europie Środkowej określają (po
prawniej jest stwierdzić, że komplikują) tzw. geostrategiczne osie, krzyżujące 
się i silnie oddziałujące właśnie w tym regionie (Model 1). Pierwsza z nich, 
o charakterze równoleżnikowym, łączy Europę Zachodnią z Rosją (w czasach 
dwublokowego podziału Europy stanowiła o zasadniczym kierunku relacji 
„Wschód-Zachód”).22 Nietrudno skojarzyć, że zawierała ona w sobie konflikto
genny potencjał, a i dziś stanowi o potencjalnych różnicach interesów. Druga, 
o charakterze południkowym, ma charakter cywilizacyjny zarysowany już 
w XV w. Po jej lewej stronie np. dominuje katolicyzm i protestantyzm, a po 
prawej -  prawosławie i islam.23 Dodatkowo na współrzędne powstałe w wyniku 
graficznego (modelowego) przedstawienia przecięcia się tych osi nałożyć na
leży, bardzo istotne dla Europy Środkowej, wektory oddziaływania historycznie

20 Por. R. Kuźniar, J. Ciechański, Nowy ład międzynarodowy -  wishful thinking i rzeczywistość, 
„Stosunki Międzynarodowe”, 1992,1.16; J. Kukułka, Narodziny nowych koncepcji bezpieczeństwa, 
[w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe w Europie Środkowej..., s. 37-38; tenże, Na drodze do no
wego ładu światowego, [w:] Krajobraz po transformacji. Środowisko międzynarodowe Polski lat 
dziewięćdziesiątych, praca zbiorowa pod redakcją R. Kuźniara, Uniwersytet Warszawski, Instytut 
Stosunków Międzynarodowych, Warszawa 1992, s. 208-209; J. N. Rosenau, Turbulence in World 
Politics: A Theory of Change and Continuity, Princeton 1990; F. H. U. Borgenhagen, Europa braucht 
GASP: Gemeinsame Aussen- und Sicherheitspolitik in und für Europa, Bonn -  Berlin 1993.
21 Por. A. 2. Kamiński, L. Kościuk, Rozpad ZSRR a bezpieczeństwo Europy Środkowej, „Sprawy 
Międzynarodowe”, 1993, z. 1, s. 51-52.
22 Por. M. Tabor, Wojskowe czynniki bezpieczeństwa, [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe 
w Europie Środkowej..., s. 94.
23 Por. S. P. Huntington, Clash o f Civilization?, „Foreign Affairs”, 1993, no. 3, s. 29-30.
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najbardziej ekspansjonistycznych tu mocarstw (Niemiec, Rosji i Turcji), któ
rych dążeniem było tworzenie stref wpływów.24 Tak przedstawiona sytuacja 
dawać może wyobrażenie skomplikowanego charakteru Europy Środkowej, 
tego newralgicznego obszaru bezpieczeństwa europejskiego.

Model 1
Skrzyżowanie geostrategicznych osi w Europie Środkowej 

i wektory oddziaływania na tym obszarze mocarstw

Południe

Z geopolitycznego punktu widzenia zakładać można, że gdyby na kształt 
silnie oddziałującej osi Wschód-Zachód możliwe było wykształcenie się po
dobnego charakteru osi Północ-Południe (lecz w geostrategicznym jej zna
czeniu, a nie znaczeniu kulturowym, jakie jest obecnie), to z dużym prawdopo
dobieństwem osłabiłoby to siłę oddziaływania tej pierwszej, a w dodatku 
służyłoby spajaniu wysoce niejednorodnej Europy Środkowej i zmniejszaniu 
jej dezintegracji.25 Dotychczasowa niestabilność i konfliktogenność obszaru 
bałkańskiego uniemożliwiała, jak na razie, wykształcenie się takiej sytuacji.

24 Por. M. Rościszewski, Europa Środkowa i je j specyfika przestrzenna, „Przegląd Geograficzny”, 
1992, z. 1-2, s. 11-12.
25 Por. R. Kuźniar, Geostrategiczne uwarunkowania bezpieczeństwa Polski, „Sprawy Międzynaro
dowe”, 1993, z. 1, s. 18.

Północ

Niemcy Rosja

Wschód

Rosja, WNP

Turcja

Zachód

USA, Europa Zach.
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Globalne konsekwencje załamania się systemu dwubiegunowego

Kontynuując wątek zmian geopolitycznych wywołanych przez zmianę 
międzynarodowego układu sił, zwrócić należy uwagę na szerszy (światowy) 
kontekst bezpieczeństwa europejskiego w całości systemu międzynarodowe
go, jaki przez ponad 40 lat przybierał postać dwubiegunowego (głównie w za
kresie militarnym), a obecnie mówi się o nim jako o systemie bezpieczeństwa 
kooperatywnego. O ile system dwubiegunowy porządkował w dużym stopniu 
sytuację międzynarodową pod wieloma względami (politycznym, gospodar
czym, militarnym, ideologicznym -  choć tylko pod względem militarnym stano
wił o przybliżonej równowadze sił) i „zamrażał” konflikty narodowościowe oraz 
szereg sporów międzypaństwowych,26 o tyle stan obecny charakteryzuje się 
daleko posuniętym zróżnicowaniem sceny międzynarodowej (obszary o zna
cząco różnym stopniu stabilności, dobrobytu i bezpieczeństwa) i można przy
jąć, że bardziej sprzyja jej dynamice (skala zrywania starych powiązań między 
państwami i zawiązywania nowych, odzyskanie lub uzyskanie podmiotowości 
przez wiele państw, rywalizacja o bieżące interesy, jak i miejsce w światowej 
hierarchii, niekontrolowany rozwój wielu konfliktów lokalnych itd.)27.

Najogólniej to ujmując, górę nad centralistycznym dwubiegunowym upo
rządkowaniem wziął pluralizm, ożywienie oddolnych procesów integracyjnych 
(regionalizacja) współwystępuje wraz z przejawami renacjonalizacji polityki 
bezpieczeństwa (co zachodzi niezależnie od jej internacjonalizacji), a postępy 
odprężenia i demokratyzacji osłabiają (podobnie jak i wzrost roli współpracy 
gospodarczej) polityczną rolę siły militarnej (którą to polityczną rolę przejmuje 
raczej czynnik ekonomiczny) oraz wpływają na wzrost znaczenia pozamilitar
nych czynników bezpieczeństwa, co sprzyja pojmowaniu go w jego szerokim 
(pozytywnym) aspekcie, uwzględniającym poza fizycznym przetrwaniem rów
nież swobody rozwojowe i jakość życia (czynniki: ekonomiczny, ekologiczny, 
społeczno-humanitarny i in.)28.

26 Por. R. H. Wagner, What Was Bipolarity?, „International Organization”, 1993, no. 1, s. 77-106; 
J. Lewis Gaddis, The Long Peace, New York 1987; Wkraczamy w nowe średniowiecze -  rozmowa 
z Pierre Hassnerem. „Gazeta Wyborcza", 13 X11992, s. 8; M. Tabor, Współzależności międzynaro
dowe Polski w dziedzinie wojskowej, [w:] Polska w środowisku międzynarodowym. Problemy współ
zależności, praca zbiorowa pod redakcją E. Haliżaka i M. Tabora, Uniwersytet Warszawski, Instytut 
Stosunków Międzynarodowych, Dom Wydawniczy i Handlowy „ELIPSA”, Warszawa 1993, s. 66.
27 Por. H. Gartner, Wird Europa sicherer? Zwischen kollektiver und nationaler Sicherheit, Wien 
1992; F. H. U. Borgenhagen, Europa braucht GASP: Gemeinsame Aussen- und Sicherheitspolitik 
in und für Europa, Bonn -  Berlin 1993.
28 Por. J. Kukutka, Na drodze do nowego ładu światowego, [w:] Krajobraz po transformacji..., 
s. 197-212; E. A. Kołodziej, What is Security and Security Studies?: Lessons from the Cold War, 
„Arms Control”, 1992, vol. 13, no. 1, s. 1-31; U. Nerlich, Einige nicht militärische Bedingungen 
europäischer Sicherheit, „Europa-Archiv”, 1991, F. 19, s. 547-557; Y. Ryzhov, Personal security 
the top priority, „International Affairs”, October 1990, s. 21 ; B. Buzan, Security and Emancipation, 
„Review of International Studies”, 1991, no. 4; K. Smith, Mature, Anarchy, Strong States and Secu
rity, „Arms Control: Contemporary Security Policy", 1991, no. 2; M. Tabor, Współzależności między
narodowe Polski w dziedzinie wojskowej, [w:] Polska w środowisku międzynarodowym..., s. 67; 
Zięba, Współzależność bezpieczeństwa Polski ze środowiskiem międzynarodowym, [w:] Polska 
w środowisku międzynarodowym..., s. 204.
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W związku z tym ostatnim zagadnieniem pojawiają się nawet opinie 
o wypieraniu tradycyjnie rozumianej geopolityki przez „geoekonomikę”, rozu
mianą jako zastąpienie wojskowych metod realizacji polityki metodami ekono
micznymi (np. embarga gospodarcze, preferencje handlowe, uzależnienia su
rowcowe i technologiczne, operacje kapitałowe, wywiad gospodarczy itd.)29. 
Wydaje się jednak, że pojęcie „geoekonomika” odnoszone być raczej powinno 
do stanu ogólnego, a przede wszystkim potencjałów gospodarczych państw 
(co zależne jest nie tylko od rozwoju nowoczesnej myśli naukowo-technicznej, 
ale także od dostępu do surowców, położenia na szlakach komunikacyjnych, 
dostępu do mórz itd.). Prezentowane zaś przez różnych autorów i przedsta
wione na wstępie tego wątku rozumienie geoekonomiki powinno być raczej 
odniesione do geostrategii (jako praktycznych sposobów realizacji celów poli
tycznych w oparciu o determinanty położenia geopolitycznego), a w jej ramach 
do strategii ekonomicznej państw, która w aspekcie realizowania przez nie celów 
politycznych mogłaby przybrać nazwę geostrategii ekonomicznej. W związku 
z przedstawionymi zastrzeżeniami nie powinno natomiast budzić wątpliwości 
używane już określenie „polityka geoekonomiki.”

W bieżących dyskusjach nad kwestiami istoty i znaczenia geopolityki 
pojawiają się już jednak i głosy deprecjonujące nie tylko współczesne znacze
nie kryterium geopolitycznego, ale również i kryterium geoekonomicznego. 
W opiniach tych formułowany jest natomiast pogląd przyznający pierwszeń
stwo kryterium geokultury, a więc determinującej roli czynników kulturowych 
na zakres i tempo rozwoju cywilizacyjnego.30

Klasyczny jeszcze do niedawna (zaproponowany w 1951 r. przez fran
cuskiego demografa Alfreda Sauvy’ego) jego podział na I, II, i III świat stracił swą 
ostrość nie tylko ze względu na klęskę „Wschodu” (drugi świat) w  konfrontacji 
z Zachodem (pierwszy świat), lecz także z uwagi na zacieranie się w dużym 
stopniu różnic w poziomie rozwoju między szeregiem krajów tzw. trzeciego 
świata a Zachodem, a tym bardziej krajami dawnego „Wschodu” . Straciła też 
znaczenie ideologiczna koncepcja „trzeciej drogi” między socjalizmem a kapi
talizmem. W konsekwencji istniejący co prawda podział: bogata Północ -  bied
ne Południe (tu dostrzec należy pogłębianie się w zasadniczy sposób dyspro
porcji rozwojowych) przybrać mógłby w praktyce postać podziału: Zachód
-  Południe.31

Sytuację komplikuje dodatkowo przewartościowywanie roli i znaczenia 
mocarstw. Zauważyć należy w tym względzie wzrost znaczenia Niemiec na
29 Por. E. N. Luttwak, From Geopolitics to Geo-economies. Logic o f Conflict, Grammar of Commer
ce, „The National Interest", 1990/1991, no. 20, s. 17-23; The Endangered American Dream. Howto 
stop the U.S. from Becoming a Third World Country. And How to Win Geoeconomic Struggle for 
Industrial Supremacy, New York 1993; Haliżak, Podejście strategiczne na rzecz miejsca Polski 
w gospodarce światowej, [w:] Między polityką a strategią..., s. 72-96 (a zwłaszcza s. 80-81); tenże, 
Ekonomiczne czynniki bezpieczeństwa, [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe w Europie Środko
wej..., s. 73-82 (zwłaszcza s. 73).
30 R. Kapuściński, Świat, w którym żyjemy. „Rzeczpospolita”. Dodatek tygodniowy „Plus-Minus" 
z 23-26 XII 1995 r., nr 297, wyd. 1,s. XVII.
31 Por. Kuźniar, Geostrategiczne uwarunkowania..., s. 12; M. P. Sullivan, International Relations
-  Theories and Evidence, „Englewood Cliffs”, 1968, s. 166.
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kontynencie europejskim (a Japonii w Azji), przejściowe osłabienie dotychcza
sowej supermocarstwowej pozycji Rosji (przy zachowaniu przez nią tych atry
butów w zakresie militarnym i w związku z tym pewnego politycznego wpływu 
na decyzje międzynarodowe), jak również pewne osłabienie roli jedynego, 
w pełni tego słowa znaczeniu, supermocarstwa światowego jakim są USA (co 
ciekawe osłabienie to przyszło wraz ze zwycięstwem w konfrontacji ze „Wscho
dem”). Ponadto dostrzegalne są silne procesy regionalizacji w świecie, stano
wiące w praktyce decentralizację jego dotychczasowego porządku. Jednym 
z takich regionów staje się Europa (obok Ameryki i Azji Wschodniej; inne regio
ny są mniej zarysowane -  potencjalnie może jednym z nich zostać obszar 
WNP, choć słaby ekonomicznie).

Stąd więc z dystansem należy się odnosić do poglądów o możliwości 
wykształcenia się w świecie systemu jednobiegunowego.32 Pomijając już kwe
stię samej terminologii (jaka kryje w tym przypadku zdaniem szeregu badaczy 
tej problematyki sprzeczność obiektywnych praw),33 obecny stan stosunków 
międzynarodowych i polityki pretendenta do roli owego bieguna (USA) nie wska
zuje na realną możliwość powstania takiego systemu (choć czasowo występu
je pewne prawdopodobieństwo zaistnienia niektórych jego symptomów).

Pozycja USA w stosunkach międzynarodowych jest paradoksalna. Z jed 
nej strony nie mają one na razie poważniejszych konkurentów zarówno w za
kresie potęgi, jak i międzynarodowego prestiżu, co Zbigniew Brzeziński uwy
puklił w czterech wymiarach ich globalnej władzy, odzwierciedlających się 
poprzez globalny charakter: 1) zasięgu siły militarnej, 2) oddziaływania gospo
darczego, 3) atrakcyjności kulturowej i ideologicznej, 4) siły politycznego naci
sku (wymiar kumulujący poprzednie).34 Pozycję tę umacniało angażowanie się 
USA w rozwiązywanie konfliktów międzynarodowych (choćby udział w wojnie 
nad Zatoką Perską kiedy zyskały przyzwolenie dla swych działań nawet od 
istniejącego jeszcze wówczas ZSRR) oraz słabnięcie, a następnie rozpad 
ZSRR.35 Zwłaszcza ten ostatni czynnik, wynikający nie tylko z kryzysu struktu
ralnego Rosji, ale także z jej kryzysu w sensie świadomościowym (poczucie 
klęski i załamanie się dotychczasowej pewności siły swego oddziaływania 
w świecie) predestynować mogłyby USA do zajmowania jeszcze bardziej wpły
wowej roli w świecie. Zauważyć jednak należy, że kryzys świadomościowy Rosji 
zmusił ją  do przezwyciężania frustracji i nostalgii za swą „wielkością” poprzez 
poszukiwanie na nowo swej tożsamości, jaką odnajduje właśnie w supermo
carstwowej roli.

32 C. Krauthammer, The Unipolar Moment, „Foreign Affairs”, 1991, vol. 70, no. 1, s. 27 (szerzej: 
s. 23-33); W. Pfaff, Redefining World Power, „Foreign Affairs”, 1991, vol. 70, no. 1, s. 34-48.
33 Por. J. Stefanowicz, Nowa Europa: renesans Renesansu, „Sprawy Międzynarodowe", 1994, z. 1, 
s. 25.
34 Brzeziński, Bezład..., s. 81.
35 Por. R. W. Tucker, D. C. Hendrickson, The Imperial Temptation, New York 1992; D. Callahan, 
Between Two Worlds, New York 1994; Ch. Layne, B. Schwartz, American Hegemony- Without an 
Enemy, „Foreign Policy", Fall 1993, no. 92, s. 5-23; A. Gatganek, Hegemonia Stanów Zjednoczo
nych a teoria zmiany, „Sprawy Międzynarodowe", 1991, z. 7-8, s. 105-114.
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Argument powyższy zestawić należy z oceną rzeczywistej (a nie tylko 
potencjalnej) zdolności sprawowania przez USA światowego przywództwa.
0  ile bowiem z jednej strony można przyjmować szczególne predyspozycje 
USA w tym zakresie, o tyle z drugiej strony sami Amerykanie dostrzegają poja
wianie się oznak wewnętrznej słabości ich państwa, które mając znaczący 
współudział w wygraniu konfrontacji (rywalizacji) „Wschód-Zachód” okazuje 
się być mało zainteresowane przejmowaniem bardziej odpowiedzialnej roli 
w świecie (swoista forma nawrotu do izolacjonizmu, mimo oczywiście współ- 
występującego także przekonania u wielu o amerykańskim posłannictwie), 
a -  co poważniejsze -  może okazać się nawet niezdolne do sprostania takie
mu wyzwaniu.36

Głównych przyczyn tego stanu rzeczy upatruje się przede wszystkim 
w tym, że od zakończenia II wojny światowej Zachód skupił się prawie wyłącz
nie na sobie (co określić można za Zbigniewem Brzezińskim jako „funkcjonal
nie pragmatyczny transnacjonalizm”)37 i problemach zaspokajania wciąż ro
snących potrzeb konsumpcyjnych, co powoduje zachwianie systemu wartości, 
pogłębianie się dysproporcji między państwami, powstawanie kryzysów spo
łecznych, osłabianie stymulującego wpływu na stosunki międzynarodowe (pro
blem „permisywnej kornukopii” w ujęciu tegoż Brzezińskiego).38 Nie mniej istot
ne może okazać się także osłabienie dotychczasowej zwartości Zachodu 
(motywowanej dotąd potrzebą przeciwdziałania zagrożeniom ze strony ZSRR), 
przejawiającej się renacjonalizacją polityki jego państw, sprzyjającą z kolei wy
raźniejszemu zarysowywaniu się wielu różnic interesów między nimi. Zauwa
ża się przy tym amerykańską tendencję do konserwatyzmu ekonomicznego
1 odradzanie się tendencji do izolacjonizmu,39 a nawet przewiduje się osłabie
nie pozycji tego państwa w nowym ładzie międzynarodowym opartym bardziej 
na stosunkach ekonomicznych, aniżeli na sile militarnej.40 Próbując rzecz ująć 
ogólnie, zgodzić się można ze stwierdzeniem Przemysława Grudzińskiego, 
że: „Zwycięstwa są początkiem strategicznej dekompresji, po osiągnięciu za
sadniczego celu.”41

W związku z wszystkimi powyższymi spostrzeżeniami postawić można 
tezę o bardzo ograniczonej możliwości wykształcenia się w świecie systemu

36 Por. D. C. Hendrikson, The Renovation of American Foreign Policy, „Foreign Affairs", 1992, 
no. 2; Ch. Cooker, Koniec amerykańskiego stulecia, „Studia Polityczne", 1993, nr 1-4 (5); J. Schle
singer, Quest for a Post Cold War Policy, „Foreign Affairs”, 1993, no. 1; R. D. Asmus, The New 
US Strategic Debate, [w:] N. Gantz, J. Roper (eds.), Towards a New Partnership, Paris 1993; 
Z. M. Khalilzad, From Containment to Global Leadership, Santa Monica 1995; O. Harries (ed.), 
America’s Purpose, San Francisco 1991; J. Stachura, Stany Zjednoczone w epoce postzimnowo- 
jennej, „Sprawy Międzynarodowe”, 1995, z. 2, s. 107-126.
37 Z. Brzeziński, Spadek po zimnej wojnie, przekład i wstęp Andrzej Wilk, Oficyna Wydawnicza 
MOST, Warszawa 1993, s. 156. Por. O. Harries, The Collapse o f «The IVesr», „Foreign Affairs”, 
September-October 1993, vol. 72, no. 4.
38 Brzeziński, Bezład..., s. 7 i nast.
39 Stefanowicz, Rzeczypospolitej..., s. 90-91.
40 Por. S. Hoffmann, A New World and Its Troubles, „Foreign Affairs”, Fall 1990, vol. 69, no. 4, 
s. 118.
41 P. Grudziński, Długi cień Jałty, „Sprawy Międzynarodowe", 1995, z. 3, s. 38.
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jednobiegunowego. Możliwe jest jednak oczywiście przejściowe funkcjonowa
nie jego namiastki, jaka bywa nazywana „luźnym” systemem jednobieguno- 
wym (termin, jakiego użył Janusz Stefanowicz parafrazując określenie „luźny 
system dwubiegunowy”, wprowadzone w 1960 r. przez Mortona A. Kaplana).42 
Cechować się on ma w szczególności: 1) zanikiem hierarchicznego, wysoce 
scentralizowanego charakteru sojuszy; 2) trwaniem tendencji regionalizacyj- 
nych (w tym subregionalizacyjnych) jako wyrazu pluralizacji i zróżnicowania 
interesów; 3) funkcjonowaniem mocarstw regionalnych przy uznaniu świato
wego przywództwa jednego supermocarstwa; 4) sporym wpływem na sytuację 
międzynarodową państw średnich i małych; 5) postępującą internacjonaliza- 
cjąstosunków międzynarodowych; 6) pluralizmem, jako przeciwstawieniem się 
ewentualnemu hegemonizmowi; 7) uznaniem szczególnej roli i podmiotowych 
praw jednostki ludzkiej (co w praktyce ogranicza zasadę nieingerencji w spra
wy wewnętrzne państw). Elastyczność tak pojmowanego systemu zawiera już 
w sobie prawdopodobieństwa odtworzenia nowej formy dwubiegunowości, bądź 
powstania systemu wielobiegunowego.43

W świetle tych rozważań zgodzić można się z Ziemowitem Jackiem Pie
trasiem, że obecnie najbardziej prawdopodobne jest wykształcenie się takiego 
nowego ładu międzynarodowego, który może przybrać szczególną formę sys
temu wielobiegunowego, w którym USA spełniać będą nie tyle rolę hegemo- 
niczną, co rolę zwornika funkcjonowania politycznej struktury systemu na jego 
trzech zasadniczych płaszczyznach: militarnej, ekonomicznej i ideologiczno- 
kulturowej. Na każdej z tych płaszczyzn autor ten dostrzega możliwość zaist
nienia trzech biegunów: a) na płaszczyźnie militarnej: USA, Rosja i Chiny, b) na 
płaszczyźnie ekonomicznej: USA, Japonia i Europa (Niemcy?), c) na płasz
czyźnie ideologiczno-kulturowej: USA, Chiny oraz Japonia, Indie lub „cywiliza
cja islamska”. „Gdyby takie triady zostały ukształtowane -  pisze Pietraś -  to 
Stany Zjednoczone stałyby się zwornikiem, łączącym trzy triady w jeden sys
tem międzynarodowy, utrzymującym równowagę globalną, nie pełniąc roli he- 
gemonicznej.”44 Tak określony model systemu („pentagonalna triada triad po
łączonych”) istotnie w większym stopniu oddaje złożoność współczesnych 
stosunków międzynarodowych, aniżeli inne modele (zerobiegunowy, unipolar-

42 Stefanowicz, Rzeczypospolitej..., s. 92.
Por. M. A. Kaplan, Variants o f Six Models o f the International System, [w:] James N. Rosenau (ed.), 
International Politics and Foreign Policy, New York 1969, s. 296.
43 Szerzej: Stefanowicz, Rzeczypospolitej..., s. 92-100. Por. Grudziński, Długi cień Jałty..., s. 38-39. 
O teoretycznych właściwościach różnych odmian systemów międzynarodowych patrz szerzej: 
R. Aron, Pokój i wojna między narodami (teoria). Tłumaczenie A. Mielczarek, Centrum im. Adama 
Smitha, EXIT, Warszawa 1995, s. 127-148, 167-196.
44 Z. J. Pietraś, Wyłanianie się Nowego Ładu Międzynarodowego, [w:] Historia. Polityka. Stosunki 
Międzynarodowe. Księga jubileuszowa na 65-lecie profesora Józefa Kukułki, Uniwersytet Warszaw
ski, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 1994, s. 223. 
Por. W. Paruch, K. Trembicka, Typologia systemów bezpieczeństwa w XIX i XX wieku, Wydawnic
two UMC-S, Lublin 1996, s. 83-93; Global security. North American, European and Japanese Inter
dependence in the 1990s, Ed. by Eric Grove, Brassey's Atlantic Commentaries, No. 5. Brassey’s 
1991.
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ny, bipolarny, tripolarny czy multipolarny),45 ciągle jednak pozostaje, co warto 
podkreślić, rodzajem systemu wielobiegunowego (mogącego charakteryzować 
się rzecz jasna różnymi relacjami między kolektywizmem a paternalizmem), 
pozostającego alternatywą wobec systemu jednobiegunowego (monocentrycz- 
nego, o różnym  stopniu hegemonii).

Przy podsumowywaniu zagadnień kresu „zimnej wojny”46 należy wska
zać szczególnie na rozwój procesu nazywanego „odprężeniem” (przeciwień
stwo napięć i konfrontacji). Termin ten (funkcjonujący w dwubiegunowym sys
temie stosunków „Wschód-Zachód”) zdezaktualizował się wraz z zakończeniem 
„zimnej wojny”. Mógłby on mieć obecnie jednak pewien uniwersalny (ponad
czasowy) charakter, jako przeciwieństwo napięć i konfrontacji, co pozostaje 
w zgodzie z naturalną dynamiką stosunków międzynarodowych, odznaczają
cą się m.in. cyklicznym spadkiem i wzrostem napięć. W tym też aspekcie 
z dużą dozą ostrożności możnaby oceniać perspektywy dotychczasowych 
osiągnięć na arenie międzynarodowej.

Nawiązując do sformułowanej przez Charlesa de Gaulle’a triady détente 
-  entente -  coopération (odprężenie -  porozumienie -  współpraca),47 można 
zestawić następujące pary zmiennych opozycyjnych: odprężenie -  konfronta
cja, współpraca -  rywalizacja. Wyodrębnienie opozycyjnej pary zmiennych 
współpraca -  rywalizacja pozwala na charakteryzowanie danego stanu (pro
cesu) „odprężenia”. W zależności od relacji między zmiennymi współpraca -  
rywalizacja odprężenie przybierać może różną postać (podobnie zresztą jak 

konfrontacja -  różna na różnych etapach „zimnej wojny”). Stąd więc można 
podjąć próbę wyróżnienia trzech zasadniczych etapów „odprężenia” (Model 2).

W pierwszym etapie odprężenie odzwierciedla porozumienie. Odpręże
nie oparte na porozumieniu wprowadza normalizację relacji między podmiota
mi stosunków międzynarodowych, tzn. formułuje ogólne zasady (normy) tych 
relacji, przyczyniając się do wzrostu zaufania. Ten etap „odprężenia" określić 
można mianem normalizacji/demokratyzacji.

W drugim etapie odprężenie związane jest z kontrolą zbrojeń i, opiera
jąc się na porozumieniu (I etap), doprowadza do ograniczenia wysiłków militar
nych (redukcji zbrojeń i sił zbrojnych), a nawet całkowitego rozbrojenia w za
kresie pewnych rodzajów broni. Ten etap, nazwany generalnie rozbrojeniem, 
prowadzi do dalszego wzrostu zaufania i pogłębiania współpracy międzynaro
dowej oraz przyjmowania zasady minimalnej wystarczalności obronnej. Sta
nowi to o wyższym poziomie tego etapu „odprężenia”, który może być nazwa
ny modernizacją.

45 Szerzej: Pietraś, Wyłanianie się Nowego Ładu Międzynarodowego, [w:] Historia. Polityka. 
Stosunki Międzynarodowe. Księga..., s. 215-224.
46 Szerzej: J. Stańczyk, Kres „zimnej wojny". Bezpieczeństwo europejskie w procesie zmiany mię
dzynarodowego układu sił (na przełomie lat osiemdziesiątych i  dziewięćdziesiątych XX  w.), 
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004.
47 Nawiązanie do triady détente -  entente -  coopération („odprężenie -  porozumienie -  współpra
ca”) nie jest anachronizmem w kontekście omawiania realiów systemu, którego ta koncepcja doty
czyła.
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Model 2

ETAPY ODPRĘŻENIA

normalizacja/demokratyzacja

modernizacja

rozbrojenie

restrukturyzacja

W trzecim etapie odprężenie przyjąć może (w oparciu o osiągnięcia swych 
dwóch dotychczasowych etapów) charakter partnerstwa. Oznacza ono szcze
gólny rodzaj współpracy, która koncentrować się zaczyna już nie tylko, jak do
tychczas, na redukowaniu i likwidowaniu napięć we wzajemnych stosunkach 
(raczej negatywny, wąski charakter tej współpracy, wymuszony potrzebą re
dukcji zagrożeń własnego bezpieczeństwa), lecz przybiera postać współpracy 
dla wzajemnie korzystnego rozwoju, co zakłada szersze współdziałanie mię
dzynarodowe i powstawanie trwalszych podstaw wspólnych perspektywicznych 
interesów. W związku z tym, że na tym etapie likwidacji ulegają konfrontacyjne 
elementy struktur obronnych (m.in. zmiana dotychczasowych celów ewentual
nych uderzeń militarnych, tworzenie wspólnych instytucji, rewizja kryteriów 
działania organizacji obronnych, włącznie z możliwością likwidacji niektórych 
z nich), określić można go mianem restrukturyzacji. Ku takiemu charakterowi 
zmierzała ewolucja „odprężenia” międzynarodowego na początku lat 90. XX w.

Wydaje się, że zaprezentowana triada odprężenia jest precyzyjniejsza 
niż powyżej wspomniana triada „odprężenie -  porozumienie -  współpraca”. 
Przedstawiona propozycja ujmuje odprężenie pod postacią procesu rozwijają
cego się na różnych stopniach zaawansowania. W istotę odprężenia wpisane 
są porozumienie i współpraca, które nie powinny być raczej ujmowane jako 
odrębne od niego kategorie, lecz jako jego składowe (niemożliwe jest odpręże
nie bez porozumienia, które warunkuje rozwój współpracy; odprężenie ułatwia 
współpracę, lecz także nie jest możliwy jego rozwój bez niej; współpraca za
wiera się, ze wzrastającym stopniem intensywności, w kolejnych etapach od
prężenia: porozumienie, rozbrojenie, partnerstwo). Dotychczasowa ewolucja

odprężenie ( I )

odprężenie ( II )

partnerstwo odprężenie ( III )

porozumienie
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stosunków międzynarodowych po II wojnie światowej (w tym proces „wyga
szania” w ciągu kilku lat „zimnej wojny”) wydaje się potwierdzać tę tezę.

Nowa „architektura” bezpieczeństwa europejskiego

Przez ponad 40 lat Europa znajdowała się pod przemożnym wpływem 
dwóch supermocarstw, będących w stosunku do niej w przeważającej mierze 
siłami zewnętrznymi. Trwająca zmiana międzynarodowego układu sił obaliła 
ten porządek i, jak dotychczas, nie przyniosła w pełni ukształtowanego nowe
go ładu.48 Znajdujemy się bowiem wciąż na etapie przejściowym między de
montażem starej (tzw. jałtańsko-poczdamskiej) architektury europejskiej, a „zbu
dowaniem” nowej (pod tym pojęciem rozumieć należy okrzepnięcie danego 
„porządku międzynarodowego”, dające poczucie jego trwałości w dłuższym 
czasie). Wśród formułowanych na początku lat 90. koncepcji nowego ładu eu
ropejskiego można by było przytoczyć za Januszem Stefanowiczem następu
jące zestawienie: 1) europejska forteca (zwarty i zamknięty klub państw za
chodnich skupiony na pogłębianiu integracji zachodnioeuropejskiej); 2) Europa 
koncentrycznych kół (różny stopień integracji państw europejskich tworzących 
bądź aspirujących do Unii Europejskiej); 3) Europa równowagi sił (wykształce
nie się jakiejś formy konstelacji mocarstw wskutek braku postępów integracyj
nych); 4) subregionalizacja Europy (możliwa w połączeniu z systemem równo
wagi sił); 5) bloki hegemoniczne (blok niemiecki formowany zarówno w oparciu 
o ciążące ku Niemcom kraje Europy Zachodniej, jak i kraje środkowoeuropej
skie oraz powstający wówczas dla jego zrównoważenia blok łaciński); 6) he- 
gemonistyczny sojusz Niemiec z Rosją; 7) rozczłonkowanie (zarówno Europy 
środkowo-wschodniej, jak i zachodniej -  rola nacjonalizmów, podziałów naro
dowościowych, rozpadu więzi ekonomicznych); 8) tzw. super KBWE/OBWE 
(wysoka instytucjonalizacja w powiązaniu z tworzeniem jednolitej przestrzeni 
gospodarczej i systemu bezpieczeństwa zbiorowego).49

W połowie lat 90. zauważano możliwość powrotu Europy do jej tradycyj
nego „porządku” opartego na relacjach między jej własnymi mocarstwami 
(tzw. koncert mocarstw), choć zastrzec natychmiast należało, że nie byłoby to 
już odtworzenie tego tradycyjnego „porządku”, a tylko jego mniej lub bardziej 
udana namiastka. Składały się na ten stan rzeczy dwie zasadnicze okoliczno
ści: 1) utrzymanie równowagi sił na kontynencie utrudniał fakt, że europejskie

48 J. Stańczyk, Porządek międzynarodowy po „zimnej wojnie", „Wojsko i Wychowanie”, 1998, nr 8, 
s. 86-91.
49 J. Stefanowicz, Rzeczypospolitej pole bezpieczeństwa, Instytut Studiów Politycznych Polskiej 
Akademii Nauk, Wyd. Adam Marszałek, Warszawa 1993, s. 100-103. Por. B. Buzan, M. Kelstrup, 
P. Lemaitre, E. Tromer, O. Waever, The European Security Order Recast: Scenarios for the Post- 
Cold War Era, University of Warwick and University of Copenhagen, Printer Publishers, London, 
Copenhagen 1990; R. Zadra, European Integration and Nuclear Deterrence after the Cold War, 
Paris 1992; L. Souchon, Die Renaissance Europas...', R. J. Jackson (ed.), Europe in Transition. 
The Management o f Security after the Cold War, New York 1992; C. Gasteyger, Ein gesamteuro
päisches Sicherheitssystem. „Europa-Archiv”, 1992, F. 17, s. 475-482; The Transnational Future 
of Europe, Ed. by Ziemowit J. Pietraś, M. Pietraś, Lublin 1992.
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mocarstwa (mocarstwa regionalne: W. Brytania, Francja i z całą pewnością 
Niemcy) usytuowane są po zachodniej stronie kontynentu (częściowo środ
kowoeuropejskie położenie Niemiec nie zmieniało tu stanu rzeczy, zwłaszcza 
że te trzy mocarstwa pozostawały ze sobą w ścisłych związkach instytucjonal
nych i jak dotąd zorientowane były przede wszystkim na doskonalenie tych 
związków -  proces integracji); 2) Europa pozostawała trwale zależna od dwóch 
mocarstw zewnętrznych (USA i Rosji), oddziałujących w skali ponadregional
nej (nawet Rosja pod względem militarnym i z uwagi na możliwość polityczne
go wpływu na bieg szeregu ważnych decyzji i wydarzeń międzynarodowych).

Tak więc ta nowa potencjalna „konstelacja mocarstw” zmieniałaby geo
polityczną sytuację na kontynencie, stwarzałaby możliwości szerszego udziału 
państw europejskich (zwłaszcza jej mocarstw) w organizowaniu „ładu” w Euro
pie oraz odbudowy jej podmiotowości i znaczenia międzynarodowego, lecz 
jednak utrzymywałaby zewnętrzne zależności.50 Była to konstrukcja specyficz
na, trafnie scharakteryzowana przez Janusza Stefanowicza słowami:

„Przybrała więc kształt latawca, nie tylko w sensie geograficznym, ale 
i politycznym. Jego trójkątny płat nośny szczepiony jest bezpośrednio z amery
kańskim szpicem, ale powiązany nicią wzajemnych interesów i uzależnień 
z rosyjskim ogonem. Uderzająca jest harmonia tego tradycyjnego układu sił ze 
współczesnymi strukturami integracji i bezpieczeństwa.”51 Istnienie zewnętrz
nych zależności Europy, a zwłaszcza realna możliwość odrodzenia bardziej 
ekspansywnej polityki zagranicznej Rosji nie mogłyby przesądzać o trwałości 
tego układu. Nie można było wykluczyć, że szukająca wyjścia ze swego „mo
carstwowego kryzysu” Rosja zmierzać będzie do odbudowy systemu dwubie
gunowego, na początku przynajmniej w Europie (stosunki: Rosja -  instytucje 
zachodnioeuropejskie). Europa Środkowa w razie realizacji takich zamierzeń 
(tj. w przypadku, gdyby zahamowaniu uległy procesy rozszerzania na wschód 
NATO i UE) stanęłaby wobec poważnego niebezpieczeństwa pozostania na 
kontynencie strefą buforową między wysoko zintegrowanąjego zachodniączę- 
ścią (euroatlantycką) a wschodn ią - euroazjatycką, powiązaną w ramach WNP.

Na tle powyższych rozważań stwierdzić należy, że nowy kształt archi
tektury europejskiej (w tym jej struktur bezpieczeństwa) nadal pozostaje melo
dią przyszłości. Jak już zaznaczono, bardzo prawdopodobne jest oparcie przy
szłego ładu w Europie na nowej konstelacji mocarstw, co oczywiście miałoby 
implikować powrót do poszukiwania jej bezpieczeństwa w modelu równowagi 
sił. Nawet jednak w takiej postaci nowego „ładu” wciąż żywe pozostaną dąże
nia silniejszych państw do powiększania swego wpływu na politykę europej
ską, a zatem i rozszerzenia własnych stref wpływów. Tak więc założyć można, 
że ta nowa konstelacja mocarstw może być poddawana wielu próbom trwało
ści na skutek prawdopodobnego odradzania się i zarazem konkurencji wpły
wów Niemiec i Rosji na obszarze środkowoeuropejskim. Pewną formą ograni

50 Por. V.-Y. Ghebali and B. Sauerwein, European Security in the 1990s: Challenges and Perspec
tives, UNIDIR, UN, New York and Geneva 1995, s. 179-217.
51 Stefanowicz, Nowa Europa: renesans Renesansu, „Sprawy Międzynarodowe", 1994, z. 1, s. 31.
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czania tych możliwych tendencji będzie zapewne rozbudowanie struktur 
i powiązań współpracy regionalnej i subregionalnej, a także kontynuacja budo
wy (pogłębiania i poszerzania) Unii Europejskiej.

W takich okolicznościach nowa forma porządku europejskiego (wspo
mnianej koncepcji konstelacji mocarstw) traci oczywiście cechy, jakie przypi
sane są znanym formom tzw. koncertów mocarstw. W nowych uwarunkowa
niach europejskich, jakie wyzwoliła i wciąż tworzy zmiana międzynarodowego 
układu sił, przewidywana forma konstelacji mocarstw stanowiłaby zupełnie nowy 
model o charakterze mieszanym. Miałby on właściwości nadane mu zarówno 
przez zjawisko odradzania się instytucji mocarstw w Europie (dotychczas, 
w systemie dwubiegunowym, można było mówić co najwyżej o cechach 
mocarstwowych kilku państw europejskich), proces integracji europejskiej 
(prawdopodobnie pod postacią koncentrycznych kręgów), proces regionaliza
cji, zjawisko renacjonalizacji polityki wielu państw europejskich (zarówno post- 
socjalistycznych, jak i zachodnich), proces instytucjonalizowania współpracy 
w ramach OBWE oraz trudną do przewidzenia naturalną dynamikę stosunków 
międzynarodowych w sferze współwystępujących czynników (i potrzeb) rów
noważenia sił, a zarazem tendencji do umacniania przez poszczególne pań
stwa sił własnych. Sytuację komplikuje dodatkowo zależność Europy od sił 
zewnętrznych, w przeważającej mierze USA i Rosji, których znaczenie poli
tyczne i militarne nie podlega dyskusji. W konsekwencji państwa te są i pozo
staną bezpośrednimi uczestnikami procesu współtworzenia swego rodzaju 
„architektury” nowej Europy, a więc tym samym trwałymi udziałowcami polityki 
europejskiej.52
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Summary

This article deals with the matter of international security during the pe
riod of changes within the European continent in the 80»s and 90»s. The aim of 
this study is to present the issue of European Security in a manner that reveals 
its variety of aspects and not only identifies the term of security with political 
and military questions which is a commonly exercised procedure but also views 
security within economic, geopolitical and others circumstances.

This article aims in addition to present the dynamic nature of security 
(the process and evolution) and justify statements about the initiated process 
of change of international alignment of forces which is subject to development. 
The study also depicts the basic mechanisms of the occuring transformations 
as well as the need to undertake current and potential challenges which arise.

52 Por. tenże, Rzeczypospolitej pole..., s. 103-104; Croft, Bezpieczeństwo..., s. 117-134; B. Craw
ford (ed.), The Future o f European Security. Berkeley 1992; H. Gärtner, Wird Europa sicherer? 
Zwischen kollektiver und nationaler Sicherheit, Wien 1992.
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The subject scope applies international security issues to the process of 
developing a postwar political reality in Europe, a bipolar system functioning 
during the post-war period as well as its collapse and the existing and potential 
outcome of this collapse. The social aspect of the study has been given parti
cular attention where the fall of communist regimes in Central and Eastern 
Europe are concerned.

The bipolar division of the world could most of all be depicted in Europe 
and threatened to cause a conflict on an international scale. Overcoming the 
division of Europe since the period starting from the end of the 80»s and the 
beginning of the 90»s of the 20th century and resigning from the concept of 
„armed peace” have not yet entirely eliminated the consequences of the long 
term division, among other its immense militirisation. The bipolar division of the 
world could most of all be depicted in Europe and threatened to cause a con
flict on an international scale. Overcoming the division of Europe since the 
period starting from the end of the 80»s and the beginning of the 90»s of the 
20th century and resigning from the concept of „armed peace” have not yet 
entirely eliminated the consequences of the long term division, among other its 
immense militirisation.


