Przemys³aw ¯urawski vel Grajewski
„Polska wizja bezpieczeñstwa europejskiego”
Moim zadaniem jest zaprezentowanie polskiej wizji bezpieczeñstwa europejskiego. Bêd¹c badaczem akademickim mam przywilej bycia
politycznie nieodpowiedzialnym. Chcia³bym wiêc podkreœliæ, ¿e to bêdzie
spojrzenie polskie – a nie polskie spojrzenie na bezpieczeñstwo europejskie. Bêdê te¿ stara³ siê byæ tak niepoprawny politycznie, jak to tylko
mo¿liwe.

.

Po pierwsze chcia³bym Pañstwa przekonaæ do piêciu g³ównych
tez. Pierwsza jest taka, ¿e Polska to zupe³nie normalne pañstwo, nie
kierowane myœleniem historycznym, nie opanowane przez historyczny
punkt widzenia w zakresie relacji miêdzynarodowych z naszymi s¹siadami; ¿e kszta³tujemy nasz¹ politykê zagraniczn¹ sami i nie jesteœmy
niczyim ,,Koniem Trojañskim”. Nastêpnie chcia³bym przekonaæ Was,
¿e polskie postrzeganie zagro¿eñ bazuje na doœwiadczeniu. Jak nasi
partnerzy francuscy czêsto chc¹ podkreœliæ ich oddanie tradycji Oœwiecenia, tak ja myœlê, ¿e doœwiadczenie jest lepsz¹ podstaw¹ do planowania polityki, ni¿ wizje. Jeden z brytyjskich polityków powiedzia³, ¿e je¿eli
masz wizje, powinieneœ zobaczyæ siê z twoim lekarzem. Liczy siê wiêc to,
co pamiêtamy, co wiemy. Myœlê, ¿e kluczowe jest podkreœlenie faktu,
i¿ zadaniem polityka jest wykrywanie problemów, nazywanie problemów,
wyzwañ, a nastêpnie znajdowanie narzêdzi do ich rozwi¹zywania. Nie
zaœ wymyœlanie idei, a nastêpnie zmuszenie ludzi, by siê do tych idei
przystosowali.

.
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Oczywiœcie polskie postrzeganie zagro¿eñ oznacza Rosjê. Myœlê,
¿e zgodzimy siê – wszyscy – z t¹ opini¹. Chcia³bym wiêc przedstawiæ
Wam nasze, czy te¿ moje postrzeganie Rosji i trochê krytycznych uwag
na temat z³udzeñ, które istniej¹ wœród naszych zachodnich partnerów
co do istoty pañstwa rosyjskiego.

.

Na koniec oczywiœcie chcia³bym zaproponowaæ kilka rozwi¹zañ
w oparciu o NATO i UE. Mianowicie chcia³bym oceniæ przydatnoœæ obu
tych organizacji jako instrumentów radzenia sobie z problemami.

.

Pamiêtajmy, ¿e kiedy w Maastricht zapad³y decyzje dotycz¹ce kryteriów stworzenia strefy europejskiej, decydowano o nich g³ównie pod
presj¹ Niemców, którzy ca³kiem dobrze pamiêtali smutne doœwiadczenie
hiperinflacji w latach 20. Kiedy w agendzie europejskiej znalaz³ siê problem Macedonii, rozwi¹zanie wybrano pod wp³ywem greckich sentymentów historycznych. Kiedy debatowano nad Invocatio Dei w Konstytucji
Europejskiej, francuska tradycja historyczna wp³ynê³a na g³ówny nurt
debaty. Nie znajdujê wiêc powodów, by powiedzieæ, ¿e Polacy zachowuj¹
siê dziwnie odwo³uj¹c siê do swojej w³asnej historii. Nasze doœwiadczenie
historyczne nie jest starsze od doœwiadczenia Greków z Macedoni¹, czy
Francuzów z Oœwieceniem i Rewolucj¹ Francusk¹.

.

Jakie jest nasze doœwiadczenie historyczne? A takie, ¿e potrzebujemy silnych sprzymierzeñców, którzy maj¹ moraln¹ i materialn¹ zdolnoœæ do dzia³ania. Proszê pamiêtaæ, ¿e ci¹gle mamy w g³owie fakt, i¿
Polska zosta³a opuszczona w 1939 roku, mimo ¿e mia³a silnych sprzymierzeñców – ale takich, którzy nie byli gotowi dzia³aæ. Zatem nie boimy
siê potêgi Amerykanów. Je¿eli Amerykanie s¹ gotowi do dzia³ania, kiedykolwiek chc¹ dzia³aæ, nie jest nasz¹ rzecz¹ tworzenie miêdzynarodowego systemu, który ograniczy wolnoœæ ich dzia³ania, poniewa¿ nie
spodziewamy siê, ¿e bêd¹ dzia³aæ przeciwko naszym interesom. By³ tylko
jeden taki przypadek po zimnej wojnie, mianowicie, kiedy prezydent
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Bush senior usi³owa³ przekonaæ Ukraiñców, aby g³osowali za utrzymaniem Zwi¹zku Sowieckiego. Ale poza tym faktem, zwykle mamy mniej
lub bardziej wspólne interesy.

.

Kiedy wiêc proponuje siê nam uznanie w³adzy Rady Bezpieczeñstwa Narodów Zjednoczonych lub OBWE, jak proponuj¹ Rosjanie
(rosyjska propozycja w latach 90. XX wieku dotyczy³a podporz¹dkowania NATO Radzie Bezpieczeñstwa Narodów Zjednoczonych lub OBWE),
to oczywiœcie oznacza, ¿e nie bylibyœmy w stanie dzia³aæ bez zgody takich dobrze znanych obroñców praw cz³owieka, demokracji, prawa
miêdzynarodowego jak Biuro Polityczne Komunistycznej Partii Chin
i by³y oficer KGB, pan Putin. Dla nas to jest raczej nieprzekonuj¹ce.
Tyle co do naszego myœlenia o doœwiadczeniach historycznych jako podstawie do podejmowania decyzji. Myœlê, ¿e warto o tym pamiêtaæ: nie
boimy siê silnych sprzymierzeñców gotowych do dzia³ania.

.

Je¿eli chodzi o niezawis³oœæ naszego procesu decyzyjnego, zajmie
mi to trochê czasu, ale jest to interesuj¹ce i warto to wiedzieæ. Pamiêtajcie, proszê – to taki ¿art – ¿e w dawnych czasach to Polska by³a krajem,
który decydowa³, kto bêdzie cz³onkiem NATO, a kto – nie. Mam na myœli koniec XVI wieku, kiedy si³y polskie, litewskie, bia³oruskie, ukraiñskie
pod wodz¹ transylwañskiego ksiêcia Stefana Batorego, pochodzenia
wêgierskiego, zatrzyma³y rosyjsk¹ inwazjê Iwana GroŸnego na obecnym
obszarze £otwy i Estonii. Wtedy oskar¿ono nas po raz pierwszy o to,
¿e jesteœmy narzêdziem w rêkach papie¿a. Kiedy w 1794 roku upadaj¹ca
Polska prowadzi³a swoj¹ ostatni¹ wojnê – insurekcjê – oskar¿ono nas,
¿e jesteœmy narzêdziem w rêkach francuskich jakobinów. Kiedy w 1830
roku wybuch³o w Polsce powstanie – a wybuch³o, poniewa¿ Rosjanie
zamierzali wys³aæ nasze wojsko do walki z rewolucj¹ francusk¹ i belgijsk¹ – oskar¿ono nas, ¿e jesteœmy francuskimi i belgijskimi s³ugusami.
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Oczywiœcie wczeœniej byliœmy s³ugusami Napoleona. Nastêpnie w 1863
roku byliœmy agentami Garibaldiego, poniewa¿, wiecie, wojny okresu
Risorgimento by³y inspiracj¹ dla Polaków i znowu walczyliœmy nie w naszej sprawie, ale to oczywiœcie Garibaldi nastawia³ nas przeciwko Rosji.
Potem, w 1920 roku, byliœmy psami Ententy i zatrzymaliœmy bolszewików. Potem zostaliœmy u¿yci przez Brytyjczyków do spisku przeciwko
Trzeciej Rzeszy, kiedy postanowiliœmy stawiæ opór Hitlerowi i Stalinowi.
A potem, oczywiœcie, po 1945 roku zostaliœmy s³ugusami amerykañskiego imperializmu. Mieliœmy wiêc du¿o czasu, aby przyzwyczaiæ siê do
tego typu oskar¿eñ ze Wschodu. I to jest raczej coœ, co kompromituje
ludzi, którzy u¿ywaj¹ tego narzêdzia. Bo gdy ktoœ chce znajdowaæ siê
w towarzystwie Iwana GroŸnego, czy Miko³aja I, czy Stalina, Hitlera,
czy Trockiego – myœlê, ¿e to nie jest nasz problem. Proszê wiêc pamiêtaæ: nasze decyzje polityczne s¹ podejmowane tutaj i zgodnie z naszym
w³asnym pojmowaniem naszych interesów.

.

Teraz o Rosji. Moim zdaniem Rosja zna tylko dwa rodzaje pañstw:
wrogów i wasali. I ka¿dy mo¿e wybieraæ, kim chce byæ. A zatem rzeczywisty i sta³y kompromis nie jest mo¿liwy. Nie jest problemem to, jak
przekonaæ Rosjan. Bo nie powinniœmy uwa¿aæ za prawdê, ¿e w Rosji
osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji ¿yj¹ w œwiecie iluzji
stworzonym przez w³adze rosyjskie jako narzêdzie polityki wewnêtrznej
i zewnêtrznej. Je¿eli chodzi o interesy rosyjskie, ich obraz jest mo¿e
bardziej lub mniej nierzeczywisty ale nie bazuje na przypuszczeniu,
¿e wkrótce zostan¹ przez wszystkich zaatakowani.

.

Proszê pamiêtaæ, ¿e g³ównym narzêdziem rosyjskiej polityki zagranicznej jest szerzenie destabilizacji. Rosja jest centrum ambitnego
wzoru postkomunistycznej przemiany. Dalej jest UE. Mogliœmy obserwowaæ to w Jugos³awii, gdzie Rosja by³a g³ównym politycznym sojusznikiem Serbii. A proszê pamiêtaæ, ¿e wojny w Jugos³awii zosta³y zakoñ-

26

czone nie we wspó³pracy z Rosj¹, ale pomimo rosyjskiej akcji – s³ynnego
rajdu batalionu zmechanizowanego na Prisztinê, co jest najlepszym
przyk³adem.

.

S³yszeliœmy du¿o o ¿ywotnych interesach Rosji w tym regionie do
1999 roku, ale nigdy od tego czasu. Gdzie s¹ teraz te interesy? Zniknê³y.
To samo dzieje siê na innych obszarach, takich jak Naddniestrze,
Kaukaz, Bia³oruœ... Jakie jest g³ówne pytanie? Powiedzieliœcie, ¿e powinniœmy wspó³pracowaæ lub nie powinniœmy rozwi¹zywaæ problemów bez
Rosji. Wojny ba³kañskie pokaza³y nam, ¿e mo¿emy rozwi¹zywaæ problemy bez udzia³u Rosji. A ca³a ta historia wywo³uje pytanie: jaki interes
ma Rosja w rozwi¹zywaniu problemów. Kiedy problem zostaje rozwi¹zany, wp³yw Rosji zostaje zredukowany. Jakie wiêc mamy podstawy, aby
oczekiwaæ wspó³pracy? Myœlê, ¿e nie mamy podstaw. Niestety. Musimy
wiêc stan¹æ twarz¹ w twarz z rzeczywistoœci¹ i powiedzieæ, ¿e polityczne
cele Rosji s¹ sprzeczne z naszymi i musimy radziæ sobie z t¹ sytuacj¹,
i nie powinniœmy kierowaæ siê ¿yczeniowym myœleniem. Problem nie
polega na tym, jak przekonaæ Rosjan. Problemem jest raczej to, jak
stworzyæ instrumenty rozwi¹zywania problemów mimo sprzeciwu
rosyjskiego.

.

I ostatni problem. Jak mo¿na u¿yæ istniej¹cych struktur – NATO
i UE – aby radziæ sobie z tym zagro¿eniem. Po pierwsze myœlê, ¿e sytuacja zmienia siê. Miêdzy sierpniem 1991 roku, czyli zamachem stanu
Janajewa, a sierpniem 2008 roku, czyli wojn¹ w Gruzji, mogliœmy myœleæ, ¿e akcja militarna ze strony Rosji przeciwko innemu pañstwu by³a
wielce nieprawdopodobna. Rosja by³a zbyt s³aba, szczególnie w latach
90. XX wieku. I rozszerzenie NATO... Podkreœli³bym: nie ekspansja,
poniewa¿ to jest rosyjski punkt widzenia: podkreœlaæ, ¿e stare NATO
zainspirowa³o to wydarzenie, podczas gdy w³aœnie kraje kandyduj¹ce,
obecnie nowe pañstwa cz³onkowskie by³y tymi, które chcia³y byæ w³¹-
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czone do NATO, nie zaœ NATO chcia³o poszerzenia. Inicjatywa nale¿a³a
raczej do Europy Œrodkowej ni¿ do dawnych pañstw cz³onkowskich
NATO.

.

Ta sytuacja, relatywnie sta³a i pokojowa pomimo dwóch wojen
czeczeñskich, zosta³a jednak zakoñczona przez konflikt gruziñski.
A pogl¹dy na temat Rosji, które panuj¹ w kilku krajach europejskich,
jak w Niemczech czy we Francji na przyk³ad, bazuj¹ na ich historycznym doœwiadczeniu. Szczególnie w Niemczech, z ich doœwiadczeniem
z koñca I wojny œwiatowej, które w pewnym psychologicznym sensie
by³o podobne w przypadku Niemiec do koñca zimnej wojny w przypadku Rosji. Oznacza to, ¿e wojsko nie zosta³o pokonane, kraj nie by³ okupowany... Klêska nie by³a przekonuj¹ca. To stworzy³o legendê o zdradzie
cywilnych polityków, takich jak Gorbaczow i Szewardnadze w Zwi¹zku
Sowieckim, a teraz w Rosji. Liczne mniejszoœci rosyjskie wokó³ granic,
brak tradycji demokratycznej i od czasu do czasu g³êboki kryzys ekonomiczny – to mo¿e powodowaæ skrajne ruchy polityczne w tych krajach.
G³ówn¹ ide¹ jest to, aby du¿e narody nie by³y poni¿ane, poniewa¿
to mo¿e powodowaæ frustracjê i prowadziæ do katastrofy. Chcia³bym
podkreœliæ, ¿e jest to mylny punkt widzenia. Jako ¿e zagro¿enie zosta³o
stworzone miêdzy wojnami nie z powodu frustracji, ale nadziei na udany odwet. Po 1945 roku upokorzenie by³o g³êbsze, ale rezultat zupe³nie
inny. G³ównym zadaniem jest wiêc dla nas pozbawienie rosyjskiej klasy
polityczn¹ jakichkolwiek pokus, jakichkolwiek iluzji co do mo¿liwoœci
wskrzeszenia Imperium.

.

Tak wiêc to nie polityka ³agodzenia, uznania rosyjskich ambicji
co do terenów postsowieckich mo¿e nam pomóc w unikniêciu zagro¿enia
przez neoimperialistyczn¹ politykê. To jest raczej jasne wykazanie,
¿e taka polityka jest iluzj¹. Kiedykolwiek UE czy NATO uznaj¹ rosyjskie
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ambicje na terenie postsowieckim, bêdzie to dzia³anie wbrew ich interesom. To jest inspiracja. Uznanie rosyjskich ambicji daje si³ê do spe³nienia tych ambicji.

.

Nie wierzê w demokratyzacjê Rosji, ale jeœli ktoœ wierzy, pierwszy
warunek, warunek sine qua non, demokratyzacji Rosji jest „zachodni” –
mam na myœli westernizacjê Ukrainy, Bia³orusi itd. Wszystkie kraje,
które znajdowa³y siê pod dominacj¹ rosyjsk¹, powinny zostaæ umiejscowione w takiej politycznej konstrukcji, która pokaza³aby decydentom na
Kremlu, ¿e rekonstrukcja ich Imperium jest niemo¿liwa. Z tego punktu
widzenia amerykañska obecnoœæ w Europie jest nieodzowna. I to jest
Ÿród³o naszego transatlantyzmu i proatlantyzmu. My ci¹gle myœlimy,
¿e skoro tylko 20 proc. ludzkoœci ¿yje w systemie demokratycznym i my
jesteœmy czêœci¹ tej spo³ecznoœci, to bez sensu jest staraæ siê konkurowaæ miêdzy sob¹, wewn¹trz tej spo³ecznoœci. Ci¹gle stajemy wobec wyzwañ o charakterze ,,Zachód i reszta”. Zatem solidarnoœæ, solidarnoœæ
transatlantycka jest koœæcem naszego wizerunku konstrukcji bezpieczeñstwa europejskiego.

.

Je¿eli chodzi o UE, to jest to raczej struktura ³agodnego bezpieczeñstwa, która nie powinna byæ przeceniana. Czasami mo¿emy s³yszeæ,
¿e jest to m³oda organizacja. Ale proszê pamiêtaæ: traktat w Maastricht
mia³ miejsce w 1991 roku. Je¿eli zrobimy porównanie z Lig¹ Narodów,
to jesteœmy w 1938 roku. To prawie koniec opowiadania. Nie mo¿emy
ci¹gle mówiæ, ¿e jesteœmy ci¹gle m³odzi (mo¿e w przysz³oœci). UE mo¿e
byæ potrzebna w projekcie d³ugodystansowym. I nie prawna struktura
organizacji jest wa¿na.

.

Dyskutowaliœmy o tym, ¿e Traktat Lizboñski – moim zdaniem –
nie ma tu nic do rzeczy. Bo gdybyœmy mieli g³owê dyplomacji europejskiej, by³by to tylko urzêdnik, faktycznie rzecznik Rady Europejskiej,
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a nie osoba rzeczywiœcie podejmuj¹ca decyzje. Z polskiego punktu
widzenia znacznie lepiej, gdy polityka zagraniczna jest zale¿na od kompetencji prezydencji, poniewa¿ mo¿emy spodziewaæ siê polskiej prezydencji, litewskiej prezydencji, estoñskiej prezydencji, itd. Je¿eli nie, je¿eli bêdzie neutralny miêdzynarodowy urzêdnik, bêdzie on znacznie
bardziej sk³onny do zajmowania siê globalnym ociepleniem czy huraganami na Pacyfiku ni¿ Rosj¹, poniewa¿ to nie jest aktor na scenie politycznej, który mo¿e dawaæ jakiœ opór wobec obcych wysi³ków.

.

G³ównym problemem UE jest raczej brak woli politycznej, brak
zdolnoœci do poœwiêcenia czegokolwiek, szczególnie zaœ do tego, aby
zdobywaæ poparcie opinii publicznej dla poœwiêceñ, aby osi¹gn¹æ cele,
ni¿ struktura polityczna. Ta struktura polityczna jest wystarczaj¹ca.
Nie mo¿emy zmieniæ tego drugiego czynnika, mianowicie politycznego
poparcia opinii publicznej, poprzez zmianê struktur politycznych. Tworzenie europejskiego kierownictwa przyczyni³oby siê raczej do podzia³u
w Europie miêdzy tych, którzy dostrzegaj¹ zagro¿enie ze Wschodu
i tych, którzy dostrzegaj¹ zagro¿enie z Po³udnia – imigracjê na przyk³ad,
niestabiln¹ sytuacjê w basenie Morza Œródziemnego.

.

Tak wiêc g³ówny i ostatni wniosek brzmi: powinniœmy byæ œwiadomi, ¿e 27 pañstw cz³onkowskich ma ró¿ne mo¿e nie interesy, ale
priorytety. ¯yczymy wszystkim najlepiej, ale oczywiœcie nie jest niespodziank¹, ¿e Hiszpanie wymyœlili Proces Barceloñski, a Finowie wymyœlili Wymiar Pó³nocny. To jest uwarunkowane geograficznie i nie mo¿na
tego zmieniæ. Musimy nauczyæ siê, jak ¿yæ z tymi ró¿nicami w UE, jak
korzystaæ z mechanizmu, ale nie mo¿emy powiedzieæ, ¿e bêdzie to g³ówny instrument zajmowania siê Rosj¹. Niestety. I to dlatego bezpieczeñstwo transatlantyckie jest podstawow¹ koncepcj¹ polskiej wizji architektury bezpieczeñstwa europejskiego.
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