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Grupa Wyszehradzka w polityce
zagranicznej Polski
– między współpracą a rywalizacją

W latach 90. XX wieku współpraca w ramach Grupy
Wyszehradzkiej (V4) stanowiła ważne ogniwo polityki zagranicznej Polski.
Państwa Grupy starały się zrealizować główny, wspólny cel jakim była
integracja ze strukturami zachodnioeuropejskimi - NATO i Unią
Europejską. Cel ten udało się zrealizować 1 maja 2004 roku, kiedy to
wszystkie państwa uzyskały status członków UE. Dla Polski aktywność w
ramach Grupy Wyszehradzkiej od początku była traktowana jako jeden z
ważniejszych instrumentów współpracy regionalnej, służący rozszerzaniu
obszaru bezpieczeństwa na inne państwa regionu1. Cel ten nie uległ
zmianie także po przystąpieniu do UE. Jednak idealistyczne postrzeganie
współpracy w Grupie V4, jako czynnika wyraźnie wzmacniającego
zamierzenia międzynarodowe Polski, jest błędne. W ciągu 25 lat Grupa
przechodziła wiele kryzysów, nierzadko stając się obciążeniem dla
poszczególnych państw członkowskich. Stąd celem niniejszego
opracowania jest ukazanie ewolucji Grupy Wyszehradzkiej, ze
szczególnym uwzględnieniem okresu po 1 maja 2004 roku. Zasadniczym
założeniem jest stwierdzenie, iż przyczyn zmiany/osłabienia współpracy w
ramach Grupy nie należy upatrywać wyłącznie w kolejno następujących
zmianach uwarunkowań geopolitycznych jej państw członkowskich (np.
członkostwo w UE), ale także, albo i przede wszystkim, w zróżnicowaniu
celów ich polityk zagranicznych, modyfikowanych przez kolejne rządy oraz
obowiązującej formie współpracy w ramach V4. Należy bowiem pamiętać,
że Grupa Wyszehradzka jest jedynie nieformalnym zrzeszeniem 4 państw,
tj. Polski, Czech, Słowacji i Węgier.
1. Grupa Wyszehradzka w latach 1991-2004
Początki współpracy wyszehradzkiej datuje się na lata
80. XX wieku, zatem nie sposób ukazać całej jej genezy w niniejszym
opracowaniu2. To wtedy odbywały się nielegalne spotkania polskiej,
węgierskiej i czechosłowackiej opozycji, podczas których zdecydowano o
potrzebie stworzenia nowych ram współpracy tych państw w celu
umacniania ich pozycji w regionie3. Pierwsze nieformalne propozycje
współpracy pojawiły się po tzw. Jesieni Ludów. Jedną z nich była ta
przedstawiona przez Zbigniewa Brzezińskiego wiosną 1989 roku. Jej istotą
był powrót do koncepcji powołania polsko-czechosłowackiej konfederacji,

na wzór podobnych inicjatyw z okresu II wojny światowej4. Nowe elity
polityczne państw wyszehradzkich stopniowo dojrzewały do potrzeby
stworzenia nowej struktury współpracy regionalnej. Przez lata pozbawione
przez
Związek
Radziecki
możliwości
aktywnej
współpracy
międzynarodowej coraz śmielej budowały swoją niezależną pozycję w
Europie oraz poszukiwały nowych gwarancji bezpieczeństwa, tym razem
opartych na zachodnioeuropejskich fundamentach współpracy.
Otwarcie o potrzebie zacieśnienia współpracy po raz pierwszy
mówiono w trakcie wizyty premiera Tadeusza Mazowieckiego w Pradze w
styczniu 1990 roku. Wydarzeniem dającym faktyczny początek współpracy
wyszehradzkiej było spotkanie w Wyszehradzie w dniach 12-15 lutego
1991 roku, gdzie podpisano Deklarację o współpracy Rzeczypospolitej

Polskiej, Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej i Republiki
Węgierskiej w dążeniu do integracji europejskiej. Mimo początkowych
ambitnych planów zacieśniania relacji między państwami, najpierw
Trójkąta Wyszehradzkiego, a od 1 stycznia 1993 Grupy Wyszehradzkiej,
coraz częściej do głosu dochodziły różnice między Polską, Czechami,
Słowacją i Węgrami, na przykład w kwestii instytucjonalizacji współpracy.
Najbardziej minimalistyczne podejście prezentowały Czechy. Władze w
Pradze uznawały, że rozszerzanie współpracy wyszehradzkiej może
opóźnić realizację ich interesów narodowych. Na drugim biegunie znalazła
się Polska, dostrzegająca w Grupie Wyszehradzkiej instrument szybszego
zrealizowania celów polityki zagranicznej po 1990 roku oraz element
zwiększający integrację państw środkowoeuropejskich po rozpadzie ZSRR.
Postawy Słowaków i Węgrów były stosunkowo niejednoznaczne. Dla tych
pierwszych V4 była swego rodzaju mostem łączącym ich z Europą
Zachodnią, zaś dla tych drugich stanowiła raczej zalążek rozwoju
współpracy gospodarczej. Postawy te nie tylko wprowadzały niepewność
między członkami Grupy, ale także osłabiały jej spójność. Do osłabienia
spójności Grupy Wyszehradzkiej przyczyniły się również decyzje
podejmowane przez Unię Europejską i Sojusz Północnoatlantycki. W 1991
roku, kiedy zawiązywała się współpraca wyszehradzka, Polska, Czechy,
Węgry i Słowacja występowały jako blok państw. Tymczasem
wprowadzenie przez UE tzw. kryteriów kopenhaskich doprowadziło do
zindywidualizowania dążeń integracyjnych. Podobnie wyglądała kwestia

członkostwa w NATO po wejściu w życie programu Partnerstwa dla Pokoju,
do którego każde z państw V4 przystępowało indywidualnie5.
Doprowadziło to do „uśpienia” współpracy wyszehradzkiej aż do 1998
roku. Na ożywienie Grupy wpływ miały z jednej strony zmiany polityczne
na Słowacji i w Czechach, gdzie władzę objęli kolejno Mikulas Dzurinda i
Milos Zeman, a z drugiej strony brak członkostwa w NATO dla Słowacji. W
kolejnych latach Czechy, Polska i Węgry wspierały natowskie dążenia
Bratysławy, a także współdziałały na drodze do uzyskiwania członkostwa
w UE6. Cel ostateczny, czyli pełne członkostwo w strukturach
zachodnioeuropejskich został osiągnięty w 2004 roku (członkostw
wszystkich państw w UE oraz dołączenie Słowacji do NATO). W części
opracowań naukowych poświęconych historii Grupy Wyszehradzkiej
zwraca się uwagę na jej pozytywny wkład w uzyskanie członkostwa w UE
przez Polskę, Czechy, Węgry i Słowację. Warto jednak podkreślić, że o ile
w sensie ilościowym cel V4 z 1991 roku został w pełni zrealizowany, o tyle
sposób „dochodzenia do UE” należy traktować w kategoriach sukcesu
każdego państwa z osobna. Negocjacje akcesyjne były bowiem
prowadzone indywidualnie z każdym państwem Grupy i w ściśle
wyznaczonym obszarach. Rola Grupy Wyszehradzkiej jako całości była w
tym obszarze znikoma, by nie powiedzieć żadna. Niemniej, w 2004 roku
termin Grupa Wyszehradzka przywoływał wyłącznie pozytywne emocje, a
przez część badaczy w Polsce był uznawany za markę, którą należy
docenić i stawiać za wzór7. Członkostwo w UE wyczerpało dotychczasowy
cel istnienia V4. Pojawiły się więc pytania o jej przyszłość i ewentualne
nowe pola współpracy. W opinii wielu było czymś naturalnym, że może
ona stanowić skuteczne pole wymiany informacji i forum konsultacyjne w
warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, a głosy wieszczące koniec
współpracy wyszehradzkiej były zdecydowanie przedwczesne.
2. Lata 2005-2007 – rząd Prawa i Sprawiedliwości
Wydawało się, że współpraca wyszehradzka nabierze rozpędu
po dojściu do władzy w Polsce Prawa i Sprawiedliwości w 2005 roku.
Idealistyczne podejście tej partii do rozwoju współpracy państw V4
zakładało, że dla Polski będzie ona wzmocnieniem jej siły głosu w Unii
Europejskiej i skuteczną koalicją państw służącą lobbowaniu za polskimi

inicjatywami. Z kolei dla Czech, Słowacji i Węgier miała być
odzwierciedleniem posiadania za sojusznika jednego z największych
państw członkowskich UE, skłonnego wspierać interesy kluczowe z punktu
widzenia tych państw. Politycy PiS podkreślali potrzebę zacieśnienia
współpracy Grupy V4 w obszarze integracji europejskiej, o czym mówił
m.in. premier Kaziemierz Marcinkiewicz w trakcie obchodów 15. rocznicy
współpracy wyszehradzkiej8, zorganizowanych 10 października 2006 roku.
Ówczesne polskie władze wychodziły z założenia, że spójna polityka w
ramach Grupy mogła znacząco podnieść poziom efektywności polityki
zagranicznej Polski (np. wobec polityki Federacji Rosyjskiej), a także
zniwelować wpływy dużych państw członkowskich UE. Był to jeden z
głównych celów polityki europejskiej rządu Prawa i Sprawiedliwości w
latach 2005-2007. Twierdzenia te wydają się potwierdzać matematyczne
wyliczenia siły głosów w Radzie Unii Europejskiej w tym czasie. Zauważmy,
że suma głosów państw V4 w Radzie UE równała się sumie głosów Niemiec
i Francji, co obrazuje poniższa tabela.
Tabela 1. Podział głosów w Radzie Unii Europejskiej w
zestawieniu grupa V4 – Niemcy i Francja w latach 2005-2007
Państwo

Niemcy
Francja

Liczba
głosów w
Radzie UE
29
29

Suma:

58

Państwo V4

Liczba głosów w
Radzie UE

Polska
Czechy
Słowacja
Węgry
Suma:
Źródło: opracowanie własne.

27
12
7
12
58

Podobnie rzecz się miała w przypadku konfiguracji sojuszu
państw: Niemcy-Wielka Brytania, Niemcy-Włochy, Francja-Włochy,
Francja-Niemicy, Francja-Wielka Brytania czy Włochy-Wielka Brytania.
Innymi słowy, siła głosu państw V4 niwelowała możliwość bilateralnych
sojuszy dużych państw członkowskich UE. Dodatkowo, w sytuacji, gdyby
do sojuszu V4 udałoby się pozyskać Litwę, to siła głosy tej koalicji

równałaby się 65 do 58 na korzyść V4+Litwa. W odniesieniu zaś do
pogłębiania procesu integracji europejskiej, które dla rządu PiS stanowiło
jedno z priorytetowych celów polityki europejskiej, istotne znaczenie
mogło także mieć pozyskanie do współpracy V4 państwa o podobnych
poglądach, jak Wielka Brytania. Wtedy realizacja wizji PiS w polityce
europejskiej byłaby jeszcze bardziej prawdopodobna. Sojusz państw
V4+Wielka Brytania wyrównywał siłę głosów Niemiec, Francji i Włoch, a
w przypadku wyłącznie porozumienia bilateralnego, np. Niemiec z Francją
miał nad nim przewagę 29 głosów.
Atrakcyjność i efektywność powyższych wyliczeń potwierdzała
część polskich polityków, także po oddaniu władzy przez PiS, jak chociażby
Radosław Sikorski twierdzący w 2013 roku, że Grupa Wyszehradzka plus
inne państwa to struktura, która najlepiej się sprawdza9. Jednak Polska w
latach 2005-2007 nie wykorzystała należycie instrumentu w postaci grupy
V4. Rząd PiS kreował Polskę na najważniejszego aktora politycznego w
Europie Środkowej i Wschodniej, wyraźnie uwypuklając przy tym ambicje
odgrywania roli 6 co do wielkości państwa UE. Nie do końca było to zgodne
z ambicjami i działaniami pozostałych państw V4. Ta niepotrzebnie
kreowana wyższość wobec pozostałych członków Grupy tworzyła
dychotomiczne, nie zawsze korzystne dla Polski, uwarunkowanie jej
polityki zagranicznej. Z jednej strony, w sytuacjach, w których
występowały rozbieżności między Polską a pozostałymi państwami V4, to
Warszawa nie podejmowała dyskusji, a w sprawach w których mógł być
zawarty sojusz, oczekiwała automatycznego poparcia ze strony państw V4.
Pojawiło się słuszne przekonanie, że współpraca wyszehradzka jest
pożyteczna, ale nie zawsze skuteczna. Odzwierciedleniem tego były m.in.
negocjacje perspektywy finansowej w grudniu 2005 roku, kiedy to każde
państwo już na tym etapie realizowało własne założenia i dążyło do
realizacji własnych celów. Inny przykład to odmienny stosunek do polityki
energetycznej Moskwy i wynikających z niej implikacji dla państw
europejskich. Z tego powodu nie udało się rządowi premiera
Marcinkiewicza uzyskać poparcia m.in. dla energetycznego "paktu
muszkieterów". Nie udało się także stworzyć realnego i skutecznego
sojuszu przeciwko budowie Gazociągu Północnego. Ponadto, żadne

państwo V4 nie wzięło udziału w organizowanym przez prezydenta
Kaczyńskiego szczycie energetycznym w maju 2007 roku w Krakowie.
Z perspektywy czasu wydaje się więc, że poza bliskością
geograficzną i składanymi deklaracjami, państwa V4 więcej różniło niż
łączyło, co było szczególnie zauważalne na płaszczyźnie postrzegania
integracji europejskiej i przyszłego kształtu UE. Polska, podobnie jak
Czechy, przyjęła postawę pronarodową, której naczelną ideą była obrona
suwerenności i ograniczenie niemiecko-francuskich wpływów10. Wyrazem
tej postawy było bezterminowe odrzucanie przez Polskę akcesji do strefy
euro. Z kolei w ten narodowy paradygmat nie wpisywała się polityka
Słowacji i Węgier, bardziej skłonnych do pogłębiania integracji
europejskiej. Podczas gdy rządzone przez prawicę Polska i Czechy
zmierzały do wzmocnienia roli państwa w Unii Europejskiej, to Słowacja i
Węgry, w których rządziły partie lewicowe, były skłonne wzmacniać
wspólnotowy wymiar integracji. Z tego względu trudno było znaleźć nie
tyle poparcie, co zrozumienie dla części spraw ważnych z punktu widzenia
polskiej racji stanu. Przykładem tych problemów była dyskusja nad
kształtem instytucjonalnym UE i związanym z tym systemem liczenia
głosów w Radzie UE. O ile Polska wykazywała postawy proregionalne,
związane z koniecznością wzmocnienia głosu mniejszych państw
członkowskich, jak Czechy, Słowacja czy Węgry, chcąc tym samym osłabić
siłę głosu Niemiec i Francji, o tyle pozostałe państwa V4 nie podzielały
tego stanowiska. Wyjątkiem były Czechy i prezydent Vaclav Klaus,
składający deklarację poparcia systemu pierwiastkowego na spotkaniu V4
w dniu 18 czerwca 2007 roku. Innym przykładem rozbieżności w
postrzeganiu integracji europejskiej był proces ratyfikacji Traktatu z
Lizbony, który został niezwłocznie zatwierdzony przez Słowację i Węgry,
podczas gdy Polska i Czechy zwlekały z ratyfikacją.
W sprawach budzących mniej wątpliwości i stanowiących
mniejsze obciążenie dla wielostronnej współpracy państw panował
konsensus. Państwa V4 zgodnie współpracowały przy rozszerzeniu strefy
Schengen w 2007 roku czy też przy realizacji Europejskiej Polityki
Sąsiedztwa11. Na szczególne podkreślenie zasługuje spójność stanowisk
wobec reżimu prezydenta Łukaszenki na Białorusi12. Rządowi PiS,
znanemu z krytycznego stosunku do sytuacji na Białorusi, pozwoliło to

uniknąć zarzutów o realizację partykularnych interesów, związanych np. z
problemami mniejszości polskiej w tym kraju.
Efektywność współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej w
latach 2005-2007 była daleka od oczekiwanej. Już w 2006 roku nastąpił
spadek aktywności Grupy jako całości, a każde z jej państw koncentrowało
się na realizacji partykularnych interesów w polityce europejskiej. Był to
jednak czas nauki funkcjonowania w nowych, europejskich warunkach
politycznych. Mimo że ogólne kierunki polityk zagranicznych państw V4
pozostały niezmienne i stosunkowo spójne, to zmianie uległ sposób ich
realizacji i wzajemne postrzeganie. W przypadku Polski nie chodziło
wyłącznie o jej funkcjonalną postawę, czy to państwa małego, średniego
czy jednego z liderów UE, kreującego się na "szóstą siłę w UE". Zmiana
postrzegania Polski przez państwa V4 była z jednej strony wynikiem
przyjętej filozofii polityki zagranicznej wybranej przez rząd PiS i prezydenta
Kaczyńskiego. Wydaje się, że sposób jej prowadzenia, nastawiony w dużej
mierze na konfrontację w Unii i negatywną narrację wobec Rosji, nie do
końca odpowiadał pozostałym państwom Grupy. Zauważmy, że w latach
2005-2007 jedynym prawdziwym sojusznikiem Polski były Czechy i
prezydent Vaclav Klaus, a i to nie we wszystkich sprawach. Natomiast na
Węgrzech i Słowacji rządziły ugrupowania lewicowe, skłonne zacieśniać
współpracę w UE i niechętne wchodzeniu w otwarty spór z Rosją.
3. Lata 2007-2015 – rządy koalicji PO-PSL
Kiedy jesienią 2007 roku władzę w Polsce przejmowała
koalicja Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego
jasnym było, że rola Grupy Wyszehradzkiej w polityce zagranicznej Polski
ulegnie zmniejszeniu. Partie te opowiadały się za zacieśnieniem
współpracy z Niemcami i Francją oraz włączeniem Polski w nurt
europejskiej polityki zgodnej z logiką tych dwóch państw. W gruncie rzeczy
jedynym polem współpracy, mogącym przynajmniej utrzymać poziom
zaangażowania z lat 2005-2007, było bezpieczeństwo energetyczne.
Deklarowana chęć pogłębienia współpracy w tym zakresie była
konsekwencją kryzysu gazowego ze stycznia 2009 roku, kiedy straty
poniosły także państwa V4, zwłaszcza Słowacja. Jednak mimo
podejmowanych inicjatyw intensyfikacji współpracy w obszarze
bezpieczeństwa energetycznego (organizacja spotkania szefów rządów

państw V4 w Wieliczce 3 czerwca 2009 roku13), udało się zawiązać
spójnego sojuszu, zdolnego nie tylko chronić państwa V4 w zakresie
bezpieczeństwa energetycznego, ale także wzmocnić współpracę w
kwestiach niezwiązanych z energetyką. To, co charakteryzowało miejsce
państw V4 w polityce zagranicznej Polski w latach 2007-2015 to wzajemna
nieufność. Kraje Grupy nie do końca wiedziały, jakie zamiary wobec nich
ma Polska i czego mogą się spodziewać. O ile jeszcze w 2004 roku politycy
tych państw liczyli na wsparcie Polski w polityce europejskiej, o tyle 5 lat
później postrzegali Warszawę bardziej w kategoriach potencjalnego
zagrożenia niż wsparcia. Stąd też wśród części państw Grupy coraz śmielej
dyskutowano o konieczności redefinicji współpracy w ramach V4, bądź też
o potrzebie zbudowania dla niej skutecznej alternatywy. W tym kontekście
trzeba wspomnieć o tzw. trójkącie sławkowskim, powstałym z inicjatywy
czeskiego wiceministra spraw zagranicznych Petra Drulaka. W styczniu
2015 roku premierzy Austrii, Czech i Słowacji podpisali deklarację o
powołaniu nowej platformy współpracy, której rdzeniem miała zostać
Austria. Przez blisko 2 lata funkcjonowania tej struktury trudno jest
wskazać konkretne efekty jej prac, jednak dla Polski powinien być to
pierwszy sygnał ostrzegawczy o zachwianiu współpracy w ramach V4.
Wydaje się, że koalicyjny rząd PO-PSL zlekceważył problem i nie
przedstawił
żadnej
konkretnej propozycji:
nie
zaproponował
instytucjonalizacji współpracy w Grupie Wyszehradzkiej, która mogłaby
przynajmniej utrzymać jej spójność, ani też nie zaproponował spotkania w
formacie V4+Austria. W opinii wielu, taka postawa ukazywała nie tylko
obojętność co do dalszych losów Grupy, ale także całkowite przesuniecie
priorytetów polityki zagranicznej z obszaru środkowoeuropejskiego na
zachodnioeuropejski. Rzecz jasna, nie należy demonizować znaczenia
trójkąta sławkowskiego czy prób włączenia Austrii w prace V4, ale z punktu
widzenia współpracy regionalnej nie można tych wydarzeń lekceważyć.
Pod koniec rządów PO-PSL wydawało się, że spoiwem V4 będzie zawarcie
koalicji przeciwko kwotowemu podziałowi imigrantów, narzuconemu przez
Unię Europejską. Tymczasem Polska na spotkaniu ministrów spraw
wewnętrznych UE we wrześniu 2015 roku głosując za tą propozycją,
podjęła zupełnie inną decyzję niż pozostałe państwa Grupy. Problemem
wydaje się jednak nie to, jaką decyzję podjął ówczesny polski rząd, ale w

jaki sposób została ona przekazana partnerom z V4. Brak należytych
konsultacji i przysłowiowe „mydlenie oczu” mocno nadwyrężyło wizerunek
i wiarygodność Polski w Budapeszcie, Pradze i Bratysławie. Był to kolejny
dowód na to, że współpraca w ramach V4 zanika, a podziały nie mają już
tylko charakteru bilateralnego, ale są przenoszone na forum UE. W okresie
rządów koalicji PO-PSL, Polska zaczęła „myśleć” w sposób
zachodnioeuropejski, tym samym odsuwając na dalszy plan interes
regionu.
4. Grupa Wyszehradzka po wyborach w 2015 roku
Kiedy w październiku 2015 roku doszło do zmiany rządu
w Polsce wydawało się, że nastąpi reaktywacja współpracy w ramach
Grupy Wyszehradzkiej. I rzeczywiście w kontekście polityki migracyjnej
głos państw V4 jest względnie spójny, czego dowodzi wspólna deklaracja
z września 2016 roku, zawierająca propozycję "elastycznej solidarności"
przy podziale uchodźców14. Poza sprawami gospodarczymi i
energetycznymi, problematyka migracyjna stanowi jeden z głównych
celów polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej, zaś sama Grupa była
często określana jako priorytet polityki zagranicznej Polski w pierwszym
roku rządów Prawa i Sprawiedliwości15. W ostatnich miesiącach, głównie
dzięki polskiej aktywności, zaczęto postrzegać V4 jako blok państw, który
posiada mniej lub bardziej trafny pomysł na rozwiązanie kryzysu
migracyjnego i przyszłość UE. Ograniczeniami w jego realizacji są: brak
silnego i zinstytucjonalizowanego przywództwa, niespójność Grupy oraz
zbyt radykalne postawy Polski i Węgier. Wszystkie państwa V4 dostrzegają
potrzebę modernizacji Unii Europejskiej, jednak rozdźwięk co do sposobów
jej reformy doprowadził do podziału Grupy na dwa obozy: polskowęgierski i czesko-słowacki. Jego ilustracją było Forum Ekonomiczne w
Krynicy w 2016 roku. Podczas gdy Jarosław Kaczyński i Wiktor Orban
mówili o potrzebie "kontrrewolucji moralnej", zakładającej także zmianę
traktatów europejskich, to Bohuslav Sobotka i Robert Fico zajmowali zgoła
odmienne stanowisko, odcinając się od tak radykalnych wypowiedzi16. Dla
Czechów i Słowaków Unia Europejska jest ucieleśnieniem gospodarczospołecznego sukcesu, jaki kraje te odniosły po 2004 roku. Roberto Rico w
trakcie spotkania w Krynicy powiedział: państwa V4 to kraje sukcesu. A
sukces był możliwy także dzięki członkostwu w UE17. Praga i Bratysława

nie podzielają też ostrej retoryki wobec Niemiec. Czescy i słowaccy politycy
uważają Niemcy za stabilizatora polityki europejskiej i jedyne państwo
zdolne zażegnać kryzys w Europie. Nie tylko nie zamierzają wchodzić z
nimi w konflikt, ale zmierzają do umocnienia relacji bilateralnych, zaś
współpraca wyszehradzka nie może tych relacji w żadnej sposób osłabiać.
Ograniczeniem
współpracy
w
ramach
Grupy
Wyszehradzkiej jest także stosunek do Federacji Rosyjskiej. Podczas gdy
Polska pod rządami Prawa i Sprawiedliwości kontynuuje negatywną
narrację z lat 2005-2007, o tyle Czechy, Słowacja i Węgry prowadzą
znacznie bardziej koncyliacyjną politykę wobec władz w Moskwie.
Przykładem są m.in. apele o ograniczenie sankcji nałożonych na Rosję po
zajęciu Krymu oraz wizyty Milosa Zemana18 i Roberta Fico w Moskwie, czy
też słynna wizyta Władimira Putina w Budapeszcie w lutym 2015 roku.
Niemniej, na gruncie obecnych problemów w Europie wydaje się, że
„sprawa rosyjska” nie jest w stanie ostatecznie podzielić państw V4 i
zniweczyć wysiłków podjętych na rzecz rozwiązania kryzysu migracyjnego.
Nie ulega jednak wątpliwości, że rząd Prawa i Sprawiedliwości w wielu
kwestiach przeszacował możliwości oddziaływania na państwa V4 i nie do
końca trafnie zdiagnozował cele ich polityk zagranicznych. Ponadto, sojusz
polsko-węgierski budowany jest na niestabilnych fundamentach,
zakładających wspólne wizje polityczne przywódców Prawa i
Sprawiedliwości i węgierskiego Fideszu. Jakiekolwiek zmiany personalne w
tych ugrupowaniach mogą go nie tylko osłabić, ale i zakończyć.
Co jednak istotne, w przeciwieństwie do lat 2005-2007, Polska
zmieniła sposób komunikowania się z państwami V4. Zdecydowano się
odejść od polityki narzucania swojej wizji stosunków regionalnych,
starając się budować bardziej partnerskie relacje między członkami Grupy.
W długim okresie może to poprawić zdolności sojusznicze Polski w
istotnych dla niej kwestiach europejskich.
***
W rezultacie, nie należy negować istnienia Grupy
Wyszehradzkiej, ale trzeba też przemyśleć polskie zaangażowanie w jej
ramach. Wobec braku instytucjonalizacji współpracy, zasadniczym
wyznacznikiem aktywności poszczególnych państw Grupy jest z jednej

strony koniunkturalne nastawienie do współpracy wyszehradzkiej (czego
przykładem była postawa Czech w latach 90. XX wieku, które kwestię
członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim traktowały indywidualnie), a
z drugiej cele polityki zagranicznej przywódców poszczególnych państw.
Tu za przykład należy podać rządy Vladimira Meciara na Słowacji, wyraźnie
przeciwnego współpracy wyszehradzkiej, czy też rządy koalicji PO-PSL i
realizowanie piastowskiej koncepcji polityki zagranicznej przez Donalda
Tuska i Radosława Sikorskiego, de facto pomijającej obszar wyszehradzki.
Obecna polityka wobec V4 przypomina to, co Hans
Morgenthau nazwał polityką prestiżu. Jej celem ma być wpłynięcie na
postrzeganie danego kraju jako aktywnego aktora stosunków
międzynarodowych, zdolnego kształtować swoje geopolityczne otoczenie.
Najbardziej realnym scenariuszem dla przyszłego kształtu V4 jest
stagnacja, działania deklaratywne i podejmowanie inicjatyw ad hoc. O
skuteczności polskiego rządu w kontekście zacieśniania współpracy
regionalnej przekonamy się w trakcie negocjacji perspektywy finansowej
na lata 2020-2026. W opinii wielu będzie to swoisty test dla spójności
Grupy Wyszehradzkiej. Obecnie Czesi i Słowacy nie chcą być utożsamiani
z "kontrrewolucyjną" polityką Polski i Węgier, która z ich punktu widzenia
może bezpośrednio uderzyć w ich interesy narodowe. Stąd też poszukują
alternatyw, w postaci m.in. wcześniej wspomnianego trójkąta
sławkowskiego.
Kończąc, należy jednoznacznie podkreślić, że ukazywanie
Grupy Wyszehradzkiej jako spójnego bloku państw jest błędem. Państwa
te, mimo podobnej historii i zbliżonych potencjałów, realizują własne cele
w polityce międzynarodowej, zaś współpraca regionalna może je
wzmacniać bądź hamować. Do 2004 roku cztery państwa miały wspólny
cel w postaci członkostwa w Unii Europejskiej i do tego czasu ich politykę
można oceniać jako względnie spójną. Po 1 maja 2004 roku współpracę
stopniowo wypierała rywalizacja, co z małymi wyjątkami ma miejsce do
dziś. Nie zmienia to jednak faktu, że Grupa Wyszehradzka jest nadal
potrzebna jako regionalna platforma wymiany myśli czy rozwiązywania
sporów. Warto, aby kolejne rządy państw V4 o tym pamiętały.
J. Gajewski, Regionalizm w polityce bezpieczeństwa Polski 1989-2000, [w:] R. Kuźniar (red.), Polska polityka
bezpieczeństwa 1989-2000, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2001, s. 253-254.
1

Szerzej na temat genezy Grupy Wyszehradzkiej patrz: B. Góralczyk, Współpraca Wyszehradzka: geneza,
doświadczenia, perspektywy, Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych, Warszawa 1999.
3
F. Gołembski, A. Kupich, Grupa Wyszehradzka, [w:] S. Parzymies (red.), Europejskie struktury współpracy,
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2000, s. 189.
4
Szerzej patrz: W. Malendowski, Współpraca wojskowa Polski z państwami Grupy Wyszehradzkiej, „Przegląd
Zachodni” 1998, nr 2, s. 69 i in.
5
A. Czyż, Grupa Wyszehradzka – 20 lat współpracy, „Athenaeum”, nr 42/2014, s. 19.
6
Patrz szerz. K. Gawron-Tabor, Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej w procesie integracji europejskiej w
latach 1989-2009, Dom Wydawniczy Duet, Toruń 2013.
7
Ibidem, s. 20.
8
K. Marcinkiewicz, The Visegrad Declaration 15 years later, [w:] The Visegrad Group. A Central European
Constellation. Publication on the Occasion of the 15th Anniversary of the Visegrad Group, IVF, Bratislava 2006,
s. 18–19.
9
Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2013 roku.
10
P. Grudziński, Państwo inteligentne. Polska w poszukiwaniu międzynarodowej roli, Wydawnictwo Adam
Marszałek, Toruń 2008, s. 123-124.
11
Joint Political Statement of the Visegrad Group on the Strengthening of the European Neighbourhood Policy,
GAERC Brussels, 22.I.2007.
12
Szczególną aktywność w sprawie Białorusi okazywała Słowacja, dla której państwo to stało się jednym z
najważniejszych obszarów jej polityki zagranicznej. Po uzyskaniu członkostwa w NATO i UE, słowackie władze
podkreślały, że kolejnym zadaniem była praca na rzecz rozszerzania obszaru demokracji, wolności, pokoju i
stabilności, M. Gniazdowski, Białoruś w słowackiej polityce zagranicznej. Implikacje dla współdziałania w
Europie Środkowej, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, nr 2, 2006, s. 37-64.
13
Spotkanie dotyczyło w głównej mierze problematyki infrastruktury energetycznej, potrzeby rozwinięcia
współpracy atomowej oraz próby ustalania wspólnych stanowisk wobec polityki energetycznej Federacji
Rosyjskiej.
14
Zgodnie z zasadą tzw. elastycznej solidarności, zdolność do przyjmowania uchodźców i imigrantów powinna
być adekwatna m.in. do rozwoju gospodarczego danego kraju i możliwości jego rynku pracy.
15
Grupa Wyszehradzka kluczowa w pierwszym roku rządów w polityce zagranicznej, „Rzeczpospolita” z
15.11.2016 r.
16
Znamienne jest także to, że przed Forum Ekonomicznym w Krynicy, na corocznym spotkaniu czeskich
ambasadorów w Pradze dyskutowano na temat potrzeby zacieśnienia współpracy z Niemcami i aktywizacji tzw.
trójkąta sławkowskiego.
17
J. Haszczyński, Rośnie rola Grupy Wyszehradzkiej, „Rzeczpospolita” z 14.09.2016.
18
Jako jedyny przywódca europejski był obecny w Moskwie na obchodach Dnia Zwycięstwa w 2015 roku.
2

