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Wstęp 

W powojennej historii procesów integracyj-

nych w Europie rezultat brytyjskiego referendum z 

2016 roku w sprawie opuszczenia Unii Europejskiej 

był wydarzeniem bez precedensu. Do 23 czerwca 

2016 roku Unia Europejska uznawana była za pod-

miot stabilny, przewidywalny i co najważniejsze 

atrakcyjny tak dla jej państw członkowskich, jak i 

państw aspirujących do członkostwa. Decyzja Bry-

tyjczyków oraz późniejszy proces negocjacji wpro-

wadził w Europie dużą niepewność nie tyle w za-

kresie tego, czy UE przetrwa czy nie, ale w jakim 

stopniu brexit przełoży się na bezpieczeństwo pozo-

stałych państw członkowskich. Założyć bowiem 

należy, że Unia Europejska jest – zgodnie ze szkołą 

prezentowaną przez zwolenników teorii realistycz-

nej - instrumentem w rękach jej państw członkow-

skich, służącym przede wszystkim im, a dopiero 

później integracji samej w sobie. Nie należy więc 

zakładać, że UE jest dobrem najwyższym dla 

wszystkich stolic państw członkowskich. Jest 

oczywiście największym dobrem, jakie Europa dała 

Europie, ale nie jest podmiotem nieomylnym i nie 

do zastąpienia. Zaledwie pięć lat po brytyjskim re-

ferendum trudno jest też stawiać jednoznaczne tezy, 

czy – jak na razie – pojedyncze wydarzenie, jakim 

było opuszczenie Unii Europejskiej przez Wielką 

Brytanię zintensyfikuje proces pogłębiania dezinte-

gracji, zapoczątkuje stan jej rozpadu, a może – 

wprost przeciwnie – będzie impulsem i generatorem 

zmian, który ostatecznie okaże się zbawieniem dla 

integracji europejskiej.  

 Kierunek w jakim będzie zmierzać Unia 

Europejska po brexicie ma szczególne znaczenie 

dla państw, które stosunkowo niedawno dołączyły 

do tej organizacji. Przykładami są Polska, Czechy, 

Węgry i Słowacja, znane w naukach politycznych 

pod pojęciem Grupy Wyszehradzkiej (V4). Państwa 

te z jednej strony bardzo wiele zyskały dzięki 

członkostwu w Unii Europejskiej, zaś z drugiej 

strony w świetle trwających procesów dezintegra-

cyjnych mogą wiele stracić, nie mówiąc już o przy-

padku rozpadu Unii Europejskiej, o której pisze 

część badaczy współczesnych stosunków między-

narodowych1. Nie należy bowiem przechodzić obo-

jętnie obok tez mówiących o potencjalnie negatyw-

nych konsekwencjach brexitu. Przez wiele lat tak 

Unia Europejska, jak i jej państwa członkowskie nie 

 
1 I. Kearns, Collapse: Europe After The European Union, 

Biteback Publishing, London 2018. 
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traktowali poważnie możliwości opuszczenia jej 

przez któreś z państw, nawet mimo pojawienia się 

w traktacie lizbońskim artykułu 50., umożliwiają-

cego dokonanie takiego kroku. W konsekwencji 23 

czerwca 2016 roku zaskoczeni byli wszyscy od Unii 

Europejskiej jako organizacji zaczynając, przez jej 

państwa członkowskie, a na samej Wielkiej Brytanii 

kończąc. Skutki ów zaskoczenia mogliśmy obser-

wować w prowadzonych w chaosie negocjacjach 

mających uregulować Brytyjskie opuszczenie UE. 

Instytucje unijne, jak i państw członkowskie winny 

więc wyciągnąć konkretne wnioski z przypadku 

Wielkiej Brytanii i przygotować się na ewentualne 

podobne wydarzenia.  

 Celem niniejszego artykułu jest próba uka-

zania przyszłości Unii Europejskiej po brexicie z 

uwzględnieniem perspektywy Grupy Wyszehradz-

kiej. Tezą zaś opracowania jest konstatacja, że w 

najbliższych latach nie należy się spodziewać grun-

townej reformy UE. Wynika to zarówno ze słabości 

unijnych instytucji oraz bierności i niepewności 

wśród państw członkowskich, co do dalszych kon-

sekwencji pandemii covid-19. Państwa wy-

szehradzkie nie są w tym względzie wyjątkiem, 

choć ze względu na swoją specyfikę i kontestacyjną 

postawę części z nich, mogą chcieć bardziej kształ-

tować międzyrządową formułę współpracy. 

 

Brexit – kłopot dla Europy i Grupy Wy-

szehradzkiej? 

 Mimo faktu wskazanego we wstępie niniej-

szego artykułu, a odwołującego się do elementu 

zaskoczenia związanego z brexitem, tak naprawdę 

dla ekspertów analizujących stosunki międzynaro-

dowe ów zaskoczenia być nie powinno. Starając się 

analizować brytyjskie początki w kontynentalnej 

Europie nie trudno zauważyć drastycznych różnic 

między brytyjskim a kontynentalnym sposobem 

realizacji i oceny integracji europejskiej. Dla konty-

nentalnych państw członkowskich ówczesnych 

Wspólnot Europejskich, integracja europejska była 

narzędziem konsolidacji i współpracy, z lekką nutą 

mesjanizmu politycznego i szansy na zbudowanie 

dużego projektu politycznego w powojennej Euro-

pie. Brytyjczycy z kolei od samego początku dys-

kusji o integracji europejskiej byli „obok”. Jeszcze 

dużo przed dołączeniem do Wspólnot, które miało 

miejsce 1 stycznia 1973 roku, Winston Churchill 

mówił o Wielkiej Brytanii jako łączniku między 

Stanami Zjednoczonymi a Europą. Później, już w 

warunkach członkostwa premier Margareth Tha-
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tcher budowała niezależną pozycję państwa brytyj-

skiego, w dużej kontrze do postrzegania procesu 

integracji przez państwa kontynentalnej Europy, 

czego efektem był między innymi wywalczony tzw. 

rabat brytyjski. Zauważmy też, że moment objęcia 

rządów przez Żelazną Damę wzniósł brytyjski eu-

ropesceptyzym na znacznie wyższym poziom. Fak-

tycznie od 1979 roku brytyjskie członkostwo we 

Wspólnotach Europejskiej, czy mówiąc prościej 

tzw. kwestia europejska stała się jednym z najgoręt-

szych tematów w polityce wewnętrznej Wielkiej 

Brytanii2. To w czasach jej rządów doszło do 

ukształtowania, a później wzmocnienia trwającego 

faktycznie do 1997 roku (wybory wygrała Partia 

Pracy, a premierem został Tony Blair) – „brytyj-

skiej logiki integracji”, opierającej się na odrzuce-

niu pozaekonomicznych obszarów współpracy i 

budowy ponadnarodowych struktur politycznych. Z 

kolei już w warunkach członkostwa w Unii Euro-

pejskiej, przychylny jej premier David Cameron 

twierdził, że był zwolennikiem integracji, ale z ko-

lei na brytyjskich zasadach. Fundamentem tych 

zasad było brytyjskie postrzeganie integracji euro-

pejskiej jako procesu. Podczas gdy dla państw kon-

 
2 D. Gowland, A. Turner, A. Wright, Britain and European 

Integration Since 1945. On the sidelines, London 2010, s. 107. 

tynentalnych kluczowym działaniem było jego po-

głębianie, które z natury rzeczy powoduje coraz to 

większą ingerencję instytucji europejskich w krajo-

we systemy prawne, to dla Brytyjczyków jednym z 

priorytetowych działań było jego blokowanie. Wy-

nikało to z faktu, iż dla Londynu integracja europej-

ska była wyłącznie narzędziem służącym do osią-

gnięcia konkretnego celu, który jednak posiadał 

swoje ograniczenia. Jednym z nich był wymiar spo-

łeczny, zobrazowany między innymi skalą akcepta-

cji zwykłych Brytyjczyków dla pogłębiania integra-

cji w ramach Unii Europejskiej i konsekwencji nie 

tyle dla mieszkańców Londynu, Manchesteru czy 

Liverpoolu, ale Corby, Coalville czy Belton. Anali-

zując więc brytyjski wymiar członkostwa w UE, nie 

sposób nie odnieść wrażenia, iż koncentrował się on 

głównie na tych obszarach, które przynosiły Lon-

dynowi największe zyski. Mowa tu o wspólnym 

rynku i wynikającym z niego rachunku zysków i 

strat dla brytyjskiej gospodarki. Relacje polityczne 

stanowiły wyłącznie obudowę mocno instrumental-

nego traktowania Unii Europejskiej, przy jednocze-

snym braku silnego zaangażowania w ideę tworze-

nia czegoś więcej - i to o politycznym charakterze - 

niż tylko wspólnego rynku z korzyścią dla Londy-

nu. 
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 Wielka Brytania była krajem, która przecie-

rała drogę związaną z praktycznym zastosowaniem 

art. 50. Zauważmy, że jego treść sprawia, że to pań-

stwo członkowskie jest inicjatorem procesu związa-

nego z opuszczeniem Unii Europejskiej, a nie od-

wrotnie. Zwolennicy teorii realistycznej postrzegają 

stosunki międzynarodowe jako pole bilardowe, 

gdzie kulami są państwa, które przemieszczają się 

po torach swoich interesów narodowych. W kontek-

ście brexitu Wielka Brytania była nie tylko ową 

kulą, ale stała się także twórcą zasad w tej integra-

cyjnej grze. Brytyjczycy dokonali konsumpcji przy-

słowiowego „zakazanego owocu” w postaci art. 50 i 

przełamali tabu mówiące, że integracja europejska 

to proces jednokierunkowy. Przetarli tym samym 

innym państwom członkowskim drogę do ich ewen-

tualnego exitu.  Należy bowiem pamiętać, że Unia 

Europejska z lat 90. XX wieku i Unia Europejska z 

2021 roku to dwa zupełnie inne podmioty i nie cho-

dzi tu o aspekt podmiotowości prawnomiędzynaro-

dowej, którą nadał traktat z Lizbony. Ryska na 

szkle atrakcyjności, bezgranicznego zaufania i tra-

towania jej jako biblijnej ziemi obiecanej staje się 

coraz większa i wyraźniejsza. Unia coraz częściej 

postrzegana jest jako organizacja nieskuteczna, 

działająca w interesie wyłącznie najsilniejszych 

państw członkowskich, ingerując w sprawy dedy-

kowane wyłącznie państwom członkowskim. To 

zaś powoduje, że mimo nadal płynących korzyści z 

procesu integracyjnego, zaczynają odradzać się w 

części państw członkowskich UE egoizmy narodo-

we. Zauważmy, że w państwach takich, jak Polska, 

Węgry czy Włochy niewiele brakuje, aby zmienić 

nastawienie do członkostwa w UE, a przynajmniej 

zmienić oficjalną narrację na poziomie politycz-

nym.  Wielka Brytania pokazała, jak należy rozma-

wiać z Unią Europejską i jak to robić na swoich 

warunkach, a w ostateczności, jak ją opuścić, bez 

patrzenia na unijne instytucje i stolice państw 

członkowskich. Trudno jest oczywiście zakładać, że 

w ciągu najbliższych kilku lat Warszawa, Buda-

peszt czy Rzym mogą powielić brytyjską drogę do 

samodzielności międzynarodowej, jednak to na nich 

skoncentrowana będzie uwaga większości obserwa-

torów procesu integracji europejskiej.   

 Szczególną grupą państw, które w przyszło-

ści mogą czerpać z brytyjskich doświadczeń (nie-

koniecznie w kontekście chęci opuszczenia UE, ale 

sposobu uprawiania polityki europejskiej) są tzw. 

nowe państwa członkowskie, czyli te, które wstąpi-

ły do UE w 2004, 2007 i 2013 roku. Szczególne 

miejsce zajmują w tej grupie państwa wyszehradz-
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kie. Państwa te inaczej niż Wielka Brytania i tzw. 

stare państwa członkowskie postrzegają sam brexit i 

jego konsekwencje. Odmienność postrzegania przy-

czyn brexitu przez państwa Europy Zachodniej a 

państwa Europy Środkowej, do jakich zaliczają się 

„państwa członkowskie” Grupy Wyszehradzkiej 

wynika z co najmniej kilku uwarunkowań. Pierw-

szym z nich są odmienne powojenne doświadczenia 

historyczne. Podczas gdy Brytyjczycy czerpali z 

dobrodziejstw Planu Marshalla państwa takie, jak 

Polska, Węgry, czy Czechosłowacja trwały w uza-

leżnieniu od Związku Radzieckiego, który wyklu-

czał prorozwojową integrację. Drugim uwarunko-

waniem jest „staż” członkowski w UE. O ile Bry-

tyjczycy do 2016 roku doświadczyli wszystkiego, z 

czym wiąże się proces integracji europejskiej, o tyle 

państwa wyszehradzkie w zasadzie w dalszym cią-

gu uczą się zasad panujących w tej organizacji. 

Trzecim uwarunkowaniem jest poziom rozwoju 

Wielkiej Brytanii a państw Grupy Wyszehradzkiej. 

Do momentu członkostwa gospodarka Wielkiej 

Brytanii była jedną z największych w Unii Europej-

skiej, podczas gdy gospodarki państw wyszehradz-

kich w dalszym ciągu musiały (i nadal muszą) go-

nić europejską czołówkę. To ostatnie uwarunkowa-

nie sprowadza się do ważnej przesłanki, dla której 

wyszehradzka czwórka zdecydowała się do łączyć 

do UE – było nią szerokorozumiane ujęcie bezpie-

czeństwa. Wielka Brytania w przeciwieństwie do 

krajów wyszehradzkich od dziesięcioleci uważa 

siebie za państwo samowystarczalne i zdolne do 

samodzielnej aktywności w stosunkach międzyna-

rodowych w sposób umożliwiający wywieranie 

konkretnego wpływu na innych aktorów. Z perspek-

tywy realizmu politycznego możemy uznać, że jest 

to państwo strategicznie bezpieczne, bez względu 

na okoliczności zachodzące w jej otoczeniu. Z kolei 

państwa V4 tego bezpieczeństwa szukały. Przypo-

minając sobie euforię, z jaką Polska wchodziła do 

Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku można było 

odnieść wrażenie, iż wraz z tym wydarzeniem koń-

czą się wszystkie problemy i trudności Polski jako 

aktora politycznego w Europie. W społeczeństwo 

panowało przekonanie, że dołączenie do tej euro-

pejskiej rodziny zapewni mu niezbędne bezpieczeń-

stwo polityczne, ekonomiczne, społeczne, militarne 

i każde inne, a poziom dobrobytu w znaczący spo-

sób się podniesie. Przed 2004 roku dla Polski i po-

zostałych państw wyszehradzkich Unia Europejska 

była weberowskim typem idealnym współpracy 

międzynarodowej, która zapewni tym krajom roz-

wój i przyniesie bezpieczeństwo. Spłycając wniosek 
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można uznać, że o i państwa V4 chciały przystąpić 

do UE, to Wielka Brytania do Wspólnot Europej-

skich raczej musiała, o ile chciała „czuwać” nad 

rozwojem kontynentalnej Europy.  

 Dlaczego więc brexit należy uznać za pro-

blem dla tej części Europy? Wyjście Wielkiej Bry-

tanii z Unii Europejskiej w zamyśle państw Grupy 

Wyszehradzkiej stanowiło osłabienie i zarazem 

podważenie stabilności europejskiego systemu bez-

pieczeństwa i to na każdej z płaszczyzn, tj. poli-

tycznej, gospodarczej, społecznej czy militarnej. 

Stąd też dla państw wyszehradzkich brexit nie tylko 

był niezrozumiały, ale dla części stolic był wielkim 

zaskoczeniem, generującym zmiany w strategii po-

lityki zagranicznej. Takim państwem w 2016 roku 

była Polska. Przytoczyć wystarczy w tym miejscu 

fragment expose Witolda Waszczykowskiego, ów-

czesnego ministra spraw zagranicznych, który na 

początku 2016 roku powiedział: „Będziemy utrzy-

mywać dialog i regularne konsultacje na różnych 

szczeblach z najważniejszymi partnerami europej-

skimi – w pierwszej kolejności z Wielką Brytanią, z 

którą łączy nas nie tylko rozumienie wielu ważnych 

elementów agendy europejskiej, ale także podobne 

podejście do problemów bezpieczeństwa europej-

skiego. Wspólna percepcja problemów europejskich 

została potwierdzona w czasie mojej niedawnej 

wizyty w Zjednoczonym Królestwie”3. Jak wynika 

z tego fragmentu, Wielka Brytania miała być dla 

Polski rządzonej przez prawicowy blok skupiony 

wokół Prawa i Sprawiedliwości głównym partne-

rem współpracy w polityce europejskiej. Co istotne, 

nie był to chwilowy zwrot w polityce zagranicznej 

proponowany przez polityków wywodzących się z 

tej partii, ale ideą i logiką polityki europejskiej le-

żącej u podstaw jej funkcjonowania4. Ponadto, nie 

tylko dla Polski, ale i np. dla Czech i Węgier w 

pewnym momencie ich historii członkostwa w UE 

Wielka Brytania – jako zwolennik międzyrządowej 

metody współpracy w ramach UE – była uznawana 

za państwo wspierające ich dążenia do ograniczenia 

pogłębiania procesu integracyjnego. Stąd też brexit 

nie tylko zabrał im państwo od czasu do czasu my-

ślące tak, jak Warszawa, Praga czy Budapeszt, ale 

także wzmocnił siłę odziaływania Niemiec i Fran-

cji, czyli państw wobec, których politykę nierzadko 

kontestowano we wszystkich tych trzech stolicach. 
 

3 Pełna treść expose Witolda Waszczykowskiego, 

https://www.rp.pl/Rzad-PiS/160129236-Pelna-tresc-expose-

Witolda-Waszczykowskiego.htmlykowskiego [do-

stęp:10.06.2021]. 
4 A. Chojan, Fundamenty ideowe i cele polityki zagranicznej 

Prawa i Sprawiedliwości z perspektywy 2005 roku, „Myśl 

Ekonomiczna i Polityczna”, nr 1, 2016. 

 

https://www.rp.pl/Rzad-PiS/160129236-Pelna-tresc-expose-Witolda-Waszczykowskiego.htmlykowskiego
https://www.rp.pl/Rzad-PiS/160129236-Pelna-tresc-expose-Witolda-Waszczykowskiego.htmlykowskiego
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Wielka Brytania, jako państwo największe z tych 

kontestujących potrzebę pogłębiania procesu inte-

gracyjnego, stanowiło silne lobby także dla państw 

wyszehradzkich, ale i pewnego rodzaju równowagę 

przed zbyt entuzjastycznym (czy nawet bezreflek-

syjnym) podejściem do kształtu i przyszłości Unii 

Europejskiej. Wielu euroentuzjastów nie doceniało 

bowiem faktu istnienia „drugiego, bardziej konte-

stującego” zespołu państw członkowskich i ich kon-

try wobec euroentuzjastów. Jeszcze w 2006 roku 

Stefan Meller, minister spraw zagranicznych w 

pierwszym rządzie Prawa i Sprawiedliwości w la-

tach 2005-2006 napisał, że  „euforyczny euroentu-

zjazm, usprawiedliwiony do pewnego stopnia w 

okresie, gdy decydowała się kwestia członkostwa w 

Unii Europejskiej (…) kontynuowany dzisiaj, sta-

nowiłby z pewnością zagrożenie. Osłabiałby przede 

wszystkim wolę i możliwości skutecznego udziału 

w konkurencji międzynarodowej”5. W świetle tej 

wypowiedzi i prób przełożenia jej na wydarzenia po 

2016 roku, brexit stanowił osłabienie konkurencji 

międzynarodowej w postaci przeciwwagi dla 

wpływów Berlina i Paryża. W mojej ocenie trudno-

ści i słabości z jakimi boryka się Unia Europejska w 

 
5 S. Meller, Język polityki i racja stanu, „Rzeczpospolita” z 1–

2.IV.2006. 

zasadzie od fiaska traktatu konstytucyjnego z 2004 

roku wynikają nie tylko z faktu przyjęcia w tym 

czasie 13 nowych państw i wejścia w życie traktatu 

lizbońskiego, ale także z braku tzw. europeistyki 

krytycznej i umiejętnego balansowania między 

oczekiwaniami a możliwościami do oddziaływania 

instytucji europejskich tak w wewnętrznej polityce 

unijnej, jak i w stosunkach zewnętrznych. Na te 

kwestie uwagę bardzo często (np. w kontekście 

kryzysu migracyjnego) zwracały uwagę zarówno 

państwa wyszehradzkie, jak i Wielka Brytania, 

uznając je za problem systemowy w procesie inte-

gracji.  

  

Słabości Unii Europejskiej a brexit  

w perspektywie państw  

Grupy Wyszehradzkiej 

 Czas członkostwa w UE państw Grupy Wy-

szehradzkiej jest okresem dużych zawirowań w 

stosunkach międzynarodowych. Kryzys finansowy 

z lat 2007-2011, kryzys migracyjny z lat 2015-

2019, a także nie do końca sprawdzone rozwiązania 

traktatu lizbońskiego podkopały fundamenty Unii 

Europejskiej w polityce wewnętrznej i zewnętrznej. 

W zasadzie, od wspomnianego traktatu konstytu-

cyjnego częściej prowadzi się dyskusje dotyczące 
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dezintegracji6 niż rozwoju procesu integracji euro-

pejskiej. Wielu obecnych problemów UE, które 

doprowadziły także do brexitu upatruje się w trak-

tacie lizbońskim, który miał stać się nowym otwar-

ciem dla integracji europejskiej, a wygenerował 

więcej problemów niż jego twórcy mogli się spo-

dziewać. Już na etapie uzgadniania jego treści po-

jawiły się rozbieżności między „starymi” a „nowy-

mi” państwami członkowskimi UE, zaś szczególnie 

kontestującą postawę przyjęły Polska i Czechy. 

Jacek Pawlicki pisząc o traktacie lizbońskim uznał, 

że „obnażył jeszcze bardziej wszelkie grzechy 

UE… Cudu nie ma, Europa ani nie jest silniejsza, 

ani nie mówi wciąż jednym głosem, a instytucje 

działają tak, jak działały – wcale nie lepiej” (Paw-

licki 2010). Wewnętrzna słabość Unii Europejskiej, 

zwiększająca tendencje dezintegracyjne sprowadza 

się między innymi do przejrzystości w podejmowa-

niu decyzji przez instytucje unijne. Między innymi 

o tym dyskutowano na szczycie w Bratysławie we 

wrześniu 2016 roku – pierwszym nieformalnym 

spotkaniu bez Wielkiej Brytanii. Z kolei w sytuacji, 

 
6 G. Majone, Rethinking the Union of Europe Post-Crisis: has 

Integration Gone Too Far?, Cambridge University Press, 

Cambridge 2014; A. Cianciara, W poszukiwaniu alternatyw-

nych modeli integracji: Europa jako klub klubów, „Myśl Eko-

nomiczna i Polityczna”, nr 4, 2015.  

 

gdy brytyjski parlament po raz drugi odrzucił plan 

premier May, Słowaccy politycy mówili, że chaos 

brexitowy jest dowodem na to, że UE i jej instytu-

cje powinny zostać zreformowane.  

 David Cameron próbując ratować członko-

stwo Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej wskazał 

jego zdaniem trzy główne słabości/wyzwania tej 

organizacji, a które jego zdaniem powinny stać się 

jej impulsem do zmian. Chcąc dać UE szansę do 

refleksji i podjęcia inicjatywy w 2013 roku mówił o 

problemach strefy euro, które były pokłosiem trud-

nych czasów kryzysu finansowego. Inną wskazaną 

przez niego słabością/wyzwaniem była pogarszają-

ca się międzynarodowa konkurencyjność Unii Eu-

ropejskiej. Uważał, że UE jako organizacja stoi w 

miejscu i nie widać w niej progresu. Nie docenił 

jednak tego, że to wewnętrzne tarcia (generowane 

także przez Brytyjczyków) między państwami 

członkowskimi UE znajdowały odzwierciedlenie w 

międzynarodowym postrzeganiu Unii jako całości, 

spójności jej polityki zagranicznej, a przede 

wszystkim w jej skuteczności. Ową spójność powi-

nien nadać już wspomniany traktat lizboński. Tak 

się jednak nie stało. W zamian za to ogromną słabo-

ścią UE jest przede wszystkim brak woli politycz-

nej, aby wzmacniać ją na świecie. Traktat lizboński 
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doprowadził do stworzenia nowych komórek orga-

nizacyjnych odpowiedzialnych za stosunki ze-

wnętrzne, pogłębiając tym samym ich zbiurokraty-

zowanie, jednak w niewielkim tylko stopniu wpły-

nęło to na skuteczność unijnej polityki międzynaro-

dowej. Przykładowo w pierwszych latach obowią-

zywania traktatu lizbońskiego zastanawiano się, czy 

na przykład Europejska Służba Działań Zewnętrz-

nych może stanowić nowe otwarcie w politycznej 

integracji UE7. W tej chwili już wiemy, że przeło-

mu nie było. Unii nie udaje się wcielić w życie 

przyjętych przez siebie dokumentów, czego przy-

kładem może być tzw. Strategia lizbońska, która 

miała sprawić, że unijna gospodarka będzie najbar-

dziej konkurencyjną na świecie. Słusznie więc pisał 

profesor Józef M. Fiszer, że „świat gubi się nie tyl-

ko w europejskiej „szczytologii”, ale też nie wierzy 

w Unię mówiącą jednym głosem, a mocarstwa 

światowe robią interesy z poszczególnymi pań-

stwami Unii Europejskiej, a nie całością, czego ja-

skrawym przykładem może być Rosja. Prowadzi to 

do polaryzacji państw członkowskich Unii i poczu-

 
7 A. Chojan, Europejska Służba Działań Zewnętrznych–postęp 
czy regres w politycznej integracji Europy?, „Myśl Ekono-

miczna i Polityczna”, nr 1, 2012. 

cia zagrożenia ich suwerenności”8. Jako trzecią sła-

bość/wyzwanie dla UE David Cameron wskazał 

przepaść między organizacją a obywatelami. Ów-

czesny brytyjski premier odwoływał się do braku 

demokratycznej odpowiedzialności i zgody, co wy-

raźne było odczuwalne w Wielkiej Brytanii. Wielu 

autorów pisało, że Unia Europejska zatraciła ducha 

przekazanego przez Ojców Założycieli, opartego w 

pierwszej kolejności na ludziach, a dopiero później 

na gospodarce i całym tym unijno-

administracyjnym aparacie. Zdaniem części eksper-

tów tylko „zbudowanie europejskiego społeczeń-

stwa obywatelskiego będzie gwarancją dalszego 

rozwoju Unii Europejskiej i bezpiecznej, wolnej od 

konfliktów oraz wojen Europy”9. Jego budowa mo-

że być możliwa wyłącznie w sytuacji zapewnienia 

pokoju, bezpieczeństwa i dobrobytu. Dokumentem, 

który próbuje te kwestie diagnozować i nakreślać 

jest Globalna Strategia na rzecz Polityki Zagranicz-

nej i Bezpieczeństwa z 2016 roku. Strategia ta ma 

bowiem wyraźnie unijnocentryczny wydźwięk, tj. 

koncentruje się przede wszystkim na interesach 

 
8 J.M. Fiszer, Co z suwerennością Polski po dziesięciu latach 

członkostwa w Unii Europejskiej?, „Myśl Ekonomiczna i 

Polityczna”, nr 2, 2014, s. 232. 
9 J.M. Fiszer, Skutki członkostwa w Unii Europejskiej dla 

suwerenności i tożsamości kulturowej Polski, „Myśl Ekono-

miczna i Polityczna”, nr 1-2, 2011, s. 186. 
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samej Unii Europejskiej, jej państw członkowskich 

i co istotne – na obywatelach. Przywódcy państw 

Grupy Wyszehradzkiej nie raz zwracali uwagę na 

potrzebę wsłuchiwania się w głos europejskich 

obywateli i podejmowanie działań na rzecz popra-

wy ich dobrobytu i bezpieczeństwa. W treści 

wspólnego oświadczenia przywódców z czerwca 

20016 roku stwierdzili: „Nie uda nam się odnieść 

sukcesu, jeśli nie stworzymy prawdziwej Unii zau-

fania; obawy naszych obywateli musza być wysłu-

chane: nasi obywatele muszą widzieć, że Unia jest 

twarda w kwestiach wspólnego bezpieczeństwa 

wewnętrznego i zewnętrznego”10. Niemniej nie ma 

wśród państw wyszehradzkich pełnej zgody co do 

przyszłego kształtu Unii Europejskiej, co jasno wy-

brzmiało w 2016 roku w czasie Forum Ekonomicz-

nego w Krynicy. Podczas gdy Jarosław Kaczyński i 

Wiktor Orban w trakcie Forum Ekonomicznego w 

Krynicy w 2016 roku otwarcie mówili o potrzebie 

kontrrewolucji moralnej w UE, to Bohuslav Sobot-

ka i Robert Fico zwracali uwagę na zupełnie inne 

akcenty, jak chociażby wzrost dobrobytu w pań-

stwach V4 uzyskany dzięki członkostwu w UE.   

 
10 Joint Statement of the Heads of Governments of the Vise-

grad Group Countries: Towards Union of Trust and Action, 

28.06.2016. 

 Wszystkie kwestie poruszone przez Davida 

Camerona można uznać za elementy składowe we-

wnątrzunijnego kryzysu. Jego przezwyciężeniu nie 

pomaga polityka części państw członkowskich, 

zmierzających w większym stopniu do unarodowie-

nia swoich polityk wewnętrznych i zagranicznych, 

podając za przykład kraje Grupy Wyszehradzkiej. 

Część z nich (Polska i Węgry) otwarcie kontestują 

potrzebę uwspólnotowienia polityki zagranicznej i 

bezpieczeństwa UE. Trudno bowiem wyobrazić 

sobie, aby Warszawa i Budapeszt – kraje nieufne i 

niechętne wobec procesu pogłębiania integracji 

europejskiej – zmieniły metody osiągania celów w 

polityce zagranicznej i bezpieczeństwa. Szczegól-

nego znaczenia w tym miejscu nabiera podejście 

Brytyjczyków do polityki bezpieczeństwa i związa-

nych z tym konsekwencji dla Europy Środkowo-

Wschodniej, także w kontekście państw Grupy Wy-

szehradzkiej. Wielka Brytania dobrze zdaje sobie 

sprawę z charakterystyki środowiska bezpieczeń-

stwa, na którą składają się między innymi zagroże-

nie hybrydowe ze strony Federacji Rosyjskiej, ter-

roryzm międzynarodowy, zagrożenia dla cyberbez-

pieczeństwa czy niekontrolowane migracje ludno-

ści, które były jednym z „paliw” kampanii zwolen-

ników brexitu. Na szczególne podkreślenie zasługu-
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je stosunek Brytyjczyków do polityki Federacji 

Rosyjskiej. W Strategii Bezpieczeństwa Narodowe-

go Wielkiej Brytanii z listopada 2015 r. stwierdza 

się, że Rosja stała się bardziej agresywna, autory-

tarna i nacjonalistyczna, coraz bardziej definiując 

się w opozycji do Zachodu11. Brytyjski realizm w 

kontekście środowiska bezpieczeństwa zakładał 

przede wszystkim ograniczanie możliwości oddzia-

ływania Federacji Rosyjskiej w regionie Europy 

Środkowo-Wschodniej. Jak twierdzi jeden z eksper-

tów w XX wieku władze brytyjskie zdawały sobie 

sprawę ze znaczenia Europy Środkowo-Wschodniej 

dla bezpieczeństwa Europy i świata. W ich interesie 

leżało posiadanie w regionie suwerennych państw, 

które byłyby skutecznym buforem oddzielającym 

Niemcy od Rosji12. Wydawać by się więc mogło, że 

brak Brytyjczyków w UE będzie generował szkodę 

dla państw Europy Środkowo-Wschodniej, w tym 

Grupy Wyszehradzkiej.  Jednak Londyn jasno arty-

kułował, że to Sojusz Północnoatlantycki, a nie 

Unia Europejska jest dla niego ostoją tzw. twardego 

 
11 National Security Strategy and Strategic Defence and Secu-

rity Review 2015 A Secure and Prosperous United Kingdom, 

London 2015, s. 18. 
12 Ł. Jureńczyk, The United Kingdom Towards the Military 

Security of Poland and the Baltic States in the 20th and 21st 
Centuries, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego”, 

2020, s. 140. 

bezpieczeństwa, co z kolei leży w zgodzie z polity-

ką państw wyszehradzkich.  

Istotnym czynnikiem ukazującym brytyjskie 

zaangażowanie w Sojuszu Północnoatlantyckim był 

stosunek Londynu do inicjatyw obronnych w ra-

mach Unii Europejskiej. Wielka Brytania od dawna 

udaremniała wysiłki UE na rzecz rozwijania wła-

snych zdolności z obawy przed dublowaniem się 

zadaniami z NATO. Inicjatywy służące tworzeniu 

europejskiej armii uważała za szkodliwe dla siebie i 

generalnie dla bezpieczeństwa międzynarodowego. 

Brytyjska nieufność wobec inicjatyw obronnych UE 

często opierała się na dwojakim charakterze, tj. 

przekonaniu, że zagrażają one suwerenności naro-

dowej i prawdopodobnie w żadnym wypadku nie 

zadziałają. Podobnie rzecz się ma w przypadku czę-

ści państw wyszehradzkich, jak Polska, Czechy czy 

Słowacja, które istotę swojej polityki bezpieczeń-

stwa upatrują jednak w Sojuszu Północnoatlantyc-

kim. Chęć wyłączenia polityki bezpieczeństwa spod 

wpływów UE była widoczna już wcześniej, np. w 

kontekście amerykańsko-polsko-czeskiej tarczy 

antyrakietowej, planowanej w okresie rządów G.W 

Busha w Stanach Zjednoczonych oraz Prawa i 

Sprawiedliwości w Polsce.  



 Nr 02 

2021 

(43) 
 

 

ZAKŁAD EUROPEISTYKI 

INSTYTUT STUDIÓW POLITYCZNYCH PAN 

Scenariusze rozwoju Unii Europejskiej po brexi-

cie z perspektywy Grupy Wyszehradzkiej 

Wielu ekspertów i analityków zastanawia 

się, jak może wyglądać rozwój Unii Europejskiej po 

brexicie. Nie inaczej dzieje się także w Europie 

Środkowej. Wszystkie teorie przedstawiane, jako 

coś pewnego należy uznawać za political fiction niż 

realną politykę. Niemniej warto pokusić się o próbę 

określenia potencjalnych scenariuszy rozwoju Unii 

Europejskiej ukazując je także z perspektywy pań-

stw wyszehradzkich.  

Brexit jako początek końca lizbońskiej Unii Euro-

pejskiej 

 Tajemnicą poliszynela jest, że część państw 

wyszehradzkich nie jest zadowolona z postanowień 

traktatu lizbońskiego (chociaż się na nie zgodziły), 

gdyż z jednej strony dają one zbyt dużo uprawnień 

unijnym instytucjom, a z drugiej ograniczają swo-

bodę państw członkowskich. Zasadniczym więc 

pytaniem, które winno być zadane unijnym elitom 

politycznym dotyczy tego, jakie wnioski zostały 

wyciągnięte z referendum brexitowego, negocjacji i 

w końcu ostatecznego wyjścia Brytyjczyków z UE? 

Czy przypadkiem lizbońska Unia Europejska nie 

jest zbyt daleko od nicejskiej UE, do której państwa 

V4 wstępowały w 2004 roku? O ile polizbońska 

Unia zmierza w stronę pełzająceg federalizmu, o 

tyle brexit dla np. Węgier i Polski może stać się 

paliwem do poszerzania eurosceptycyzmu i 

wzmacniania retoryki opartej na suwerenności, a 

mówiąc wprost do renacjonalizacji ich polityk za-

granicznych, ale nie tylko ich. Wzmocnieniem tych 

kierunków może być na także stanowisko Włoch, a 

ich ostateczny rezultat znajdzie wyraz w propozy-

cjach reform traktatowych wzmacniające między-

rządową formułę współpracy. Zalążkiem takich 

tendencji było spotkanie Morawiecki-Orban-Salvini 

w kwietniu 2021 roku w Budapeszcie.  

Brexit jako stagnacja i niewiadoma 

 Drugim z możliwych scenariuszy jest sta-

gnacja, czyli brak zmian w logice polityki europej-

skiej i pójście na zwarcie instytucji unijnych z czę-

ścią państw członkowskich, w tym państw wy-

szehradzkich, np. w obszarze praworządności jak to 

ma miejsce w przypadku Polski i Węgier. Lizboń-

ska Unia Europejska bardzo mocno ingeruje w poli-

tyki wewnętrzne państw członkowskich. Klamrą 

spinającą i zarazem chroniącą proces integracyjny 

przed rozkładem będzie w tym miejscu z jednej 

strony Europejski Fundusz Odbudowy, powołany 

do walki z konsekwencjami pandemii Covid-19, 

którego wielkimi beneficjentami będą państw a V4 
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na czele z Polską, a z drugiej możliwość rozszerze-

nia UE o nowe państwa z regionu Bałkanów Za-

chodnich. Teza, że brexit może doprowadzić do 

stagnacji procesu integracyjnego, a nawet wrzucić 

go w bliżej nieokreślony wymiar znajduje potwier-

dzenie chociażby w dokumencie przedstawionym 

przez Komisję Europejską w 2017 roku. Biała 

Księga o przyszłości UE zawierała 5 scenariuszy jej 

rozwoju, obejmując rozluźnienie integracji, UE 

wielu prędkości, jak i federację. Urzędnicy Komisji 

Europejskiej mówili, że jej treść traktują ją jako 

„akt urodzenia UE 27 państw”. Tymczasem jak 

spojrzymy na dotychczasowy rezultat pobrexito-

wych zmian, to nie są nawet na etapie planowania 

nowej rodziny, a co dopiero na etapie wydawania 

aktów urodzenia. To co się w UE stało, to wzmoc-

nienie – przy znacznym udziale państw V4 - kon-

cepcji Europy wielu prędkości, której dalszy rozwój 

będzie nie korzystny zwłaszcza dla państw pokroju 

Polski, Czech, Węgier. Scenariusz ten zakłada bo-

wiem powoływanie grup państw, które mogłyby 

tworzyć "koalicje chętnych", aby ściślej współpra-

cować w niektórych dziedzinach, jak polityka 

obronna, bezpieczeństwo wewnętrzne, podatki czy 

sprawy socjalne, a więc dokonywać sektorowego 

pogłębiania integracji europejskiej. O ile dla Sło-

waków pogłębianie integracji nie stanowi większe-

go problemu, o tyle dla trzech pozostałych państw 

już tak. Trudno jest w tym momencie zaprzeczyć, 

że na kanwie unii wielu prędkości nie będzie kolej-

nego „exitu”.  

Brexit jako inspiracja zmian 

 Wydaje się, że państwa V4 są zgodne co do 

potrzeby przeprowadzenia zmian ustrojowych w 

Unii Europejskiej. Różnią się zaś ich konceptuali-

zacją i oczekiwaniami, zwłaszcza w wymiarze na-

rodowym. Paradoksalnie z wszystkich państw V4, 

to Słowacja jest najbliżej unijnego mainstreamu, a 

najdalej od wyszehradzkiej kontestacji. Niemniej, 

także z Bratysławy słychać było głosy o potrzebie 

reform i zmian. Mówiąc o scenariuszu zmiany nale-

ży cofnąć się do wypowiedzi D. Camerona z 2013 

roku. Zwracał on uwagę na fundamentalne proble-

my Unii Europejskiej, ale rozpatrywał je nie z 

punktu widzenia UE jako organizacji międzynaro-

dowej, ale z perspektywy państwa członkowskiego i 

konsekwencji związanych z dalszym „dryfowa-

niem” procesu integracyjnego. Odwrócenie procesu 

integracji europejskiej w tym kontekście odnosiło 

się do potrzeby jego modyfikacji pod kątem ocze-

kiwań państwa członkowskiego, zaś art. 50 TUE 

stanowił prawny instrument jego praktycznego 
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przeprowadzenia. Wydaje się więc, że o ile brexit 

będzie inspiracją zmian w sposobie funkcjonowania 

UE, to będzie on wymuszony z perspektywy siły 

art. 50 TUE, a nie racjonalnej chęci do zmian w 

instytucjach europejskich. Unia chcąc przynajmniej 

zachować pozycję – według tego scenariusza – nie 

może pozwolić na kolejny „exit”. Pytaniem otwar-

tym i zagadnieniem na inne opracowanie naukowe 

pozostaje zaś taka zmiana norm traktatowych, które 

pozwalałby unijnym instytucjom wykluczać pań-

stwa członkowskie – np. na wzór art. 6 Karty Naro-

dów Zjednoczonych. Z perspektywy 2021 roku wy-

daje się to jednak być politycznym marzeniem niż 

polityczną rzeczywistością. Niemniej, w 1993 roku 

gdy wchodził w życie traktat z Maastricht też nikt 

nie myślał obowiązującym od 2009 roku art. 50.  

Zakończenie 

 Niezwykle trudno jest pisać o Unii Europej-

skiej po brexicie zaledwie rok od jego formalnego 

wejścia w życie. Warto jednak dyskutować i zasta-

nawiać się nad możliwymi scenariuszami. I nie 

zawsze fakt posiadania niepokornego państwa 

członkowskiego musi oznaczać hamowanie procesu 

integracyjnego. Tak, jak posiadanie przez Unię Eu-

ropejską w swoich szeregach państw wyszehradz-

kich z doświadczeniem radzieckiej okupacji i trud-

nej historii, pozwala patrzeć na sprawy europejskie 

z większym dystansem i wrażliwością, tak też waż-

ne, aby w jej strukturze były tak „trudne politycz-

nie” państwa, jak Wielka Brytania. David Cameron 

chcąc wygrać wybory w Wielkiej Brytanii zaczął 

grać w bardzo niebezpieczną grę toczoną na fali 

eurosceptycyzmu i antyunijnych nastrojach wśród 

Brytyjczyków, która w ostatecznym rozrachunku go 

przerosła i skończyła się największym kryzysem 

instytucjonalnym w powojennej historii integracji 

europejskiej. Patrząc na tempo, w jakim unijni 

przywódcy przymierzają się do zmian w UE, a tak-

że uwzględniając uwarunkowania międzynarodowe 

i ekonomiczne wywołane pandemią Covid-19, 

trudno jest oczekiwać gruntownym i drastycznych 

reform. Wydaje się więc, że scenariusz stagnacji 

projektu europejskiego jest najbardziej realny i pa-

radoksalnie na trudne pocovidowe czasy najbardziej 

bezpieczny. I nawet tak dla jednych sceptyczne, a 

dla drugich realistyczne państwa Grupy Wy-

szehradzkiej nie są w stanie zaprezentować żadnej 

alternatywy, czy nawet propozycji modyfikacji pro-

jektu europejskiego. Żadna z czterech wyszehradz-

kich stolic przez ostatnie 5 lat nie zaprezentowała 

własnej wizji rozwoju integracji europejskiej. Punk-
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towanie zmian i obarczanie winą Niemców i Fran-

cusów, to niestety za mało.  
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