
Spis treści

Wstęp .................................................................................................................. 11

Dorobek naukowy profesora doktora habilitowanego 
Zdzisława Juliana Winnickiego ....................................................................... 17

ROZDZIAŁ I
Cywilizacyjne dylematy w  polityce zagranicznej oraz bezpieczeństwa. 
Zarys teoretyczny paradygmatu cywilizacyjnego .......................................... 47
1. Koncepcje leżące u podstaw paradygmatu cywilizacyjnego .................. 47
2. Krytyka i rewizja paradygmatu  ............................................................... 55
3. Użyteczność paradygmatu cywilizacyjnego w  wyjaśnianiu  polityki 

zagranicznej i bezpieczeństwa  .................................................................. 60

ROZDZIAŁ II
Polityki zagraniczna i bezpieczeństwa państwa środkowoeuropejskiego – 
Republika Czeska  ............................................................................................ 63
1. Uwagi wstępne ........................................................................................... 63
2. Przynależność cywilizacyjno-kulturowa Republiki Czeskiej  ................. 64

2.1. Czechy we wspólnocie europejskiej ................................................. 64
2.2. Między Niemcami a Rosją ................................................................ 70
2.3. Czeska środkowoeuropejskość ......................................................... 73

3. Koncepcje i aktorzy polityk zagranicznej i bezpieczeństwa Republiki 
Czeskiej ....................................................................................................... 74
3.1. Podmioty polityk zagranicznej i bezpieczeństwa  ........................... 74

3.1.1. Prezydent Republiki Czeskiej ................................................ 75
3.1.2. Rząd  ......................................................................................... 78
3.1.3. Parlament Republiki Czeskiej  ............................................... 81

3.2. Koncepcja polityki zagranicznej Republiki Czeskiej i  Strategia 
bezpieczeństwa narodowego Republiki Czeskiej jako dokumenty 
definiujące wyzwania i  kierunki polityk zagranicznej i  bezpie-
czeństwa .............................................................................................. 81



8 Spis treści

4. Współczesne kierunki polityk zagranicznej i bezpieczeństwa Republiki 
Czeskiej ....................................................................................................... 85
4.1. Republika Czeska w Unii Europejskiej i NATO ........................... 86
4.2. Środkowoeuropejski wymiar polityki Republiki Czeskiej ............. 92
4.3. Niemcy i Rosja w politykach zagranicznej i bezpieczeństwa Repu-

bliki Czeskiej ...................................................................................... 96
4.4. Prawa człowieka  ................................................................................ 101

5. Podsumowanie  ........................................................................................... 102

ROZDZIAŁ III
Republika Serbii między Wschodem i Zachodem. Dylematy tożsamości 
pogranicza w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa  ................................. 105
 1. Uwagi wstępne ........................................................................................... 105
 2. Kierunki polityki zagranicznej .................................................................. 108
 3. Przynależność kulturowo-cywilizacyjna Serbii ........................................ 110
 4. Relacje Serbii z Unią Europejską ............................................................ 114
 5. Serbia – NATO i polityka neutralności ................................................... 115
 6. Relacje Serbii z Turcją .............................................................................. 116
 7. Relacje Serbii z Rosją ............................................................................... 119
 8. Linie podziału między Zachodem (UE, NATO) i Wschodem (Rosją, 

Chinami) ..................................................................................................... 122
 9. Kosowo – kość niezgody między UE, Rosją, Turcją? ............................ 126
10. Podsumowanie ............................................................................................ 130

ROZDZIAŁ IV
Mołdawia – polityka zagraniczna i bezpieczeństwa (de)konstruowanego 
narodu (i państwa) ........................................................................................... 133
1. Uwagi wstępne ........................................................................................... 133
2. Mołdawianie jako naród i podmiot stosunków międzynarodowych .... 135
3.  Konstytucyjni aktorzy polityki zagranicznej i bezpieczeństwa .............. 146
4. Tożsamość europejska ............................................................................... 148
5. Tożsamość bałkańska ................................................................................. 156
6. Tożsamość postradziecka i stosunek do Rosji ........................................ 157
7. Tożsamość czarnomorska i dunajska ....................................................... 164
8. Tożsamość rumuńska i frankofońska ....................................................... 165
9. Podsumowanie ............................................................................................ 171

ROZDZIAŁ V
Ukraina – pożegnanie wielowektorowości. Europeizacja polityki zagra-
nicznej i bezpieczeństwa .................................................................................. 173
1. Uwagi wstępne ............................................................................................. 173



9Spis treści

2. Odrodzenie tożsamości europejskiej w  cieniu mocarstwa  euroazja-
tyckiego ....................................................................................................... 175

3. Formalno-prawne podstawy zmian w relacjach Ukraina–UE w latach 
2014–2018.................................................................................................... 181

4. Intensyfikacja współpracy Ukraina – NATO .......................................... 186
5. Doktryna Wojskowa Ukrainy z 2015 roku – wymiar euroatlantycki .....  188
6. Ukraina – NATO – osiągnięcia na rzecz członkostwa  ......................... 190
7. Podsumowanie ............................................................................................ 193

ROZDZIAŁ VI
Białoruś – w poszukiwaniu własnej drogi ..................................................... 197
1. Uwagi wstępne ........................................................................................... 197
2. Cywilizacyjno-kulturowa tożsamość Białorusi ........................................ 209
3. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Białorusi .................................... 215

3.1. Podmioty polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Białorusi .......... 217
3.2. Polityka zagraniczna i  koncepcje bezpieczeństwa Republiki 

 Białoruś ............................................................................................... 223
4. Białoruś między Rosją a Unią Europejską ............................................. 229
5. Podsumowanie ............................................................................................ 235

Zakończenie....................................................................................................... 239

Bibliografia ........................................................................................................ 241

Streszczenie........................................................................................................ 263

Summary ............................................................................................................ 265

Резюме ................................................................................................................ 267

Noty o autorach ................................................................................................ 269



Wstęp

Niniejsza monografia stanowi hołd wdzięczności za wieloletnią pracę 
naukową Profesorowi zwyczajnemu doktorowi habilitowanemu Zdzisławowi 
Julianowi Winnickiemu. Prof. Z.J. Winnicki jest znanym badaczem pro-
blematyki wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dotyczących 
współczesnej białoruskiej myśli politycznej, polskiej mniejszości narodowej 
na Wschodzie, współczesnych stosunków polsko-białoruskich. W polu jego 
zainteresowań badawczych znajdują się również zagadnienia związane 
z ustrojem politycznym II Rzeczypospolitej oraz teorią cywilizacji. Odwo-
łując się do rozważań naukowych zaprezentowanych przez Prof. Z.J. Win-
nickiego w  artykule pt. Europa Środkowa czy Europa Środkowo-Wschod-
nia? Europejskie kręgi cywilizacyjne1 zespół Autorów niniejszej monografii 
zadecydował o podjęciu dyskusji naukowej dotyczącej wpływu dylematów 
cywilizacyjnych na kierunki polityki zagranicznej i bezpieczeństwa wybra-
nych państw Europy Środkowo-Wschodniej.

Odnosząc się do definicji polityki zagranicznej państwa, wskazać należy 
na „obszar aktywności państwa niezbędny do jego istnienia i  rozwoju” 
oraz „racje i  interesy, realizacja których jest możliwa poprzez aktywność 
w środowisku międzynarodowym”2. Natomiast polityka bezpieczeństwa jest 
rozumiana jako „ogół działań państwa i  jego instytucji mających na celu 
ochronę państwa i jego obywateli oraz realizację ich żywotnych interesów”3.

Analiza wskazanych polityk w  takich państwach jak Czechy, Serbia, 
Mołdawia, Ukraina oraz Białoruś skupiona jest głównie na wydarzeniach 
dotyczących współczesnych dziejów wskazanych państw, ale również 

1 Z.J. Winnicki, Europa Środkowa czy Europa Środkowo-Wschodnia? Europejskie kręgi 
cywilizacyjne, „Wschodnioznawstwo” 2017, s. 11–20, wcześniejsza wersja: idem, Uwagi 
o  cywilizacyjnych aspektach współczesnych stosunków międzynarodowych w Europie Środ-
kowo-Wschodniej, [w:] Studia z nauk społecznych i humanistycznych. Ex libris XX lat WNS, 
red. J. Juchnowski, M.S. Wolański, Wrocław 2008, s. 631–641.

2 T. Łoś-Nowak, Polityka zagraniczna w przestrzeni teoretycznej, [w:] Polityka zagraniczna. 
Aktorzy – potencjały – strategie, red. T. Łoś-Nowak, Warszawa 2011, s. 18.

3 J. Jarząbek, Militaryzacja subregionu Zatoki Perskiej w perspektywie teorii regionalnych 
kompleksów bezpieczeństwa, Warszawa 2019, s. 12.



12 Wstęp

z uwzględnieniem bieżących wydarzeń, co jest konieczne w badaniach sto-
sunków międzynarodowych. Odwołanie się do wyborów kulturowo-cywili-
zacyjnych, jako do zadeklarowania przynależności do świata zachodniego 
lub wschodniego przez państwa może okazać się w XXI wieku decyzją 
o zachowaniu suwerenności państwa lub jej utracie. Warto wspomnieć, iż 
akcentowanie kulturowych i/lub cywilizacyjnych przesłanek wpływających 
na aktorów międzynarodowych swój początek miało w latach 90. XX wieku 
i widoczne było zwłaszcza w pracach reprezentujących nurty neoliberalne 
i  konstruktywistów. Wśród autorów koncepcji wyróżnić należy m.in.: 
Samuela P. Huntingtona, Josepha S. Neya czy Aleksandra Wendta, a w pol-
skiej nauce Feliksa Konecznego. Autorzy niniejszej monografii zdają sobie 
sprawę z wielości czynników wpływających na kierunki polityki zagranicznej 
i bezpieczeństwa państwa, jednak uznają, że prezentowane ujęcie jest dość 
skromnie przedstawione w  rozważaniach współczesnych badaczy regionu 
Europy Środkowo-Wschodniej i dążą do uzupełnienia tej luki.

Państwa badanego regionu należą do państw małych lub średnich, tak 
pod względem terytorialnym, jak i demograficznym, wyróżnia się na tym 
tle Ukraina, która zajmuje największe terytorium oraz posiada największą 
liczbę mieszkańców, w  porównaniu z Czechami, Serbią, Mołdawią oraz 
Białorusią. Uwzględniając powyższe, sposoby prowadzenia polityki zagra-
nicznej i bezpieczeństwa takich państw mają swoją specyfikę.

Układ niniejszej monografii jest podporządkowany głównemu celowi 
rozważań, jakim jest próba wyjaśnienia wpływu czynnika cywilizacyjnego 
na kształtowanie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w państwach znaj-
dujących się na pograniczu „kręgów cywilizacyjnych” lub pod istotnym 
wpływem Federacji Rosyjskiej, która jest zaliczana przez Z.J. Winnickiego 
do „fenomenu odrębnej cywilizacji” oraz jest „podmiotem kreującym dok-
trynę euroazjatycką”4. Uszeregowanie poszczególnych rozdziałów obrazuje 
położenie oddzielnych państw, znajdujących się w drugim i  trzecim kręgu 
cywilizacyjnym – od Czech, jako państwa prezentującego najbardziej pro-
zachodni styl prowadzenia polityki zagranicznej do Białorusi – znajdującej 
się pod zdecydowanym wpływem Rosji. Warto także zwrócić uwagę na ważną 
cechę łączącą Czechy, Serbię, Mołdawię, Ukrainę  i Białoruś – wszystkie 
te państwa odzyskały swoją  suwerenność w wyniku rozpadu państw wie-
lonarodowych, co implikuje często ich priorytety w polityce zagranicznej 
i bezpieczeństwa.  

W pierwszym rozdziale monografii został przedstawiony zarys teore-
tyczny paradygmatu cywilizacyjnego, jako punkt wyjścia rozważań dotyczą-

4 Z.J. Winnicki, Europa Środkowa…, s. 19.
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cych specyfiki wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej. Zwrócona 
została także uwaga na koncepcje leżące u podstaw paradygmatu cywili-
zacyjnego, a  także odwołano się do najbardziej rozpoznawalnych nazwisk 
badaczy, utożsamianych z  poruszoną problematyką. Wielość koncepcji 
próbujących dokonać wyjaśnienia ładu światowego po zakończeniu drugiej 
wojny światowej spowodowało także reakcję w postaci krytyki i rewizji tego 
paradygmatu. Jak da się zauważyć, dyskusje te nie ustają, ale dzięki nim 
próba ujęcia cywilizacyjno-kulturowego polityki zagranicznej czy badania 
podłoża konfliktów międzynarodowych stanowi interesujący i ważny wątek 
w badaniach w dziedzinie nauki o stosunkach międzynarodowych.

Państwo środkowoeuropejskie jakim jest Republika Czeska zasadniczo 
nie należy do państw, gdzie wyjaśnienie kwestii przynależności cywilizacyjnej 
ma decydujący wpływ na los kraju, jednak wątek dotyczący dyskusji wizji 
rozwoju państwa w opcji „zachodniej” lub „wschodniej” da się także zauwa-
żyć. Źródła tych dyskusji znajdują się często w wydarzeniach historycznych, 
które zaważyły na długo na egzystencji państwa i narodu czeskiego. Dla-
tego też zachowanie dystansu i ostrożności wobec „silniejszych” (państw, 
mocarstw) w czeskim społeczeństwie jest pielęgnowane. Dążenie do podkre-
ślenia swojej tożsamości kulturowej, bliższej sąsiadom zachodnim i zupełnie 
odmiennej od Europy Wschodniej, nurtowało umysły licznych polityków 
czeskich, jak również idea ta odnajdywała zwolenników w społeczeństwie. 
W drugim rozdziale monografii została zaprezentowana szczegółowa ana-
liza aktywności instytucji prezydenta, parlamentu, rządu, ministerstw spraw 
zagranicznych, obrony narodowej i  spraw wewnętrznych jako podmiotów 
mających bezpośredni wpływ na kształtowanie polityki zagranicznej i bez-
pieczeństwa Republiki Czeskiej, jako państwa środkowoeuropejskiego. 

Dylematy tożsamościowe „państwa na rozdrożu”, jak często określano 
Serbię stanowią poważne wyzwania w polityce zagranicznej i bezpieczeń-
stwa tego państwa oraz hamują procesy integracyjne z UE. W trzecim roz-
dziale niniejszej monografii ukazano specyfikę decyzji politycznych, których 
dokonywali i dokonują poszczególni liderzy Serbii w XXI wieku. Ciężar 
wpływu różnych kultur i tradycji na to państwo oraz specyficzne położenie 
geopolityczne Serbii przyczyniają  się do tworzenia zbyt widocznych linii 
podziału państwa między Wschodem (Rosją) a Zachodem (UE). Próba 
balansowania w  polityce zagranicznej i  bezpieczeństwa Serbii pomiędzy 
UE, NATO a Rosją i Turcją powoduje, że państwo traci swój potencjał 
i możliwość przekształcenia „przekleństwa bycia na rozdrożu” w  zaletę.

W rozdziale czwartym została zaprezentowana analiza polityki zagra-
nicznej i  bezpieczeństwa Mołdawii – państwa o  wielu tożsamościach. 
Zmagania się ze spadkiem poradzieckim w przestrzeni politycznej i men-
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talnościowej, istnienie na terenie państwa „zamrożonego konfliktu”, silne 
wpływy kościoła prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego powodują, że 
Mołdawia nie może ostatecznie uwolnić się od wpływów Moskwy. W sferze 
deklaratywnej mołdawska elita polityczna chętnie wykorzystuje idee inte-
gracyjne z UE i NATO i korzysta z  europejskich przywilejów, natomiast 
w wymiarze praktycznym odnoszącym się do zasadniczych zmian w gospo-
darce narodowej i odejścia od radzieckiego modelu zarządzania państwem, 
sytuacja jest odmienna. Częsta zmienność diametralnie różniących się opcji 
na scenie politycznej Mołdawii powoduje, że państwo to zaczyna dryfować 
w  kierunku polityki wielowektorowości, co może oznaczać w  najbliższej 
perspektywie przewagę wpływów rosyjskich nad europejskimi. 

Pożegnanie się z polityką wielowektorowości, jak i wątpliwościami w dzie-
dzinie zachowania równowagi pomiędzy Wschodem a Zachodem nastąpiło 
na Ukrainie w wyniku agresji wojskowej ze strony Rosji. W piątym rozdziale 
monografii uwaga zostało skupiona na wydarzeniach mających miejsce 
w pięcioletnim okresie (2014–2018 i początek 2019 r.), który jest tożsamy 
z kadencją prezydenta Piotra Poroszenki i cechuje się zdecydowanymi zmia-
nami w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa państwa. Zdecydowany zwrot 
w stronę UE i NATO w polityce ukraińskiej i zauważalny wzrost sympatii 
proeuropejskich stał się odpowiedzią na próbę Rosji wyznaczenia strefy 
swoich wpływów. „Przymuszenie do przyjaźni” Ukrainy z Rosją na drodze 
konfliktu zbrojnego przyniosło wynik odmienny od oczekiwanego, państwo 
ukraińskie po raz pierwszy w  historii swojej suwerenności uznaje Rosję 
oficjalnie za państwo wrogie. Mimo iż dążenia Ukrainy do integracji z UE 
i NATO nie zostały poparte konkretnymi warunkami przyjęcia ze strony 
tych organizacji, to ustawodawca ukraiński poszedł o krok dalej – wnosząc 
do ustawy zasadniczej państwa normę o nieodwracalnym kierunku proeu-
ropejskim państwa. Taka decyzja ma spowodować, że w przyszłości próba 
zawrócenia Ukrainy z kierunku proeuropejskiego przez polityków mających 
inne zapatrywania strategiczne, będzie oznaczała naruszenie Konstytucji. 
Niezdecydowana polityka UE i NATO względem Ukrainy w warunkach 
trwającej wojny rosyjsko-ukraińskiej może grozić wkroczeniem „russkiego 
mira” w strefę wpływów „cywilizacji zachodniej”. 

Najbardziej wysunięta na wschód geograficznie jest Białoruś, państwo, 
elity polityczne którego potrafiły „zakonserwować” radziecki styl zarządza-
nia, symbolikę oraz nostalgię za imperium sowieckim. Uzależnienie gospo-
darcze, wojskowe i ideologiczne od Rosji powoduje, że decyzje o przyszłości 
tego państwa zapadają nie w Mińsku, lecz w Moskwie. Mimo wszystko, 
społeczeństwo białoruskie już nie wykazuje tak jednoznacznego poparcia 
dla polityki promoskiewskiej, gdyż wojna rosyjsko-ukraińska u granic Biało-
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rusi zmusza do burzenia utrwalonych stereotypów politycznych. W szóstym 
rozdziale monografii zaprezentowane zostały także rozważania dotyczące 
dylematów kształtowania się białoruskiej tożsamości narodowej, która wciąż 
jest niedookreślona. W przypadku polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, 
Republika Białoruś przywiązuje zdecydowanie większą wagę do współpracy 
z Federacją Rosyjską, pozostawiając przy tym pół-otwartą furtkę w  kie-
runku UE. 

Zamieszczona w  monografii szczegółowa bibliografia stanowi inte-
gralną część rozważań Autorów i  jest potwierdzeniem solidnej kwerendy 
przeprowadzonej na potrzeby niniejszej monografii. Streszczenia w języku 
angielskim i  rosyjskim mają na celu zachęcić do zapoznania się  z treścią 
prezentowanej pracy także Czytelnika poza granicami Polski. 

Należy zaznaczyć, że Autorzy od lat specjalizują się w problematyce 
dotyczącej polityki wewnętrznej i zagranicznej wybranych państw, do których 
odnoszą się w niniejszej monografii, ponadto wszyscy są członkami Zakładu 
Badań Wschodnich w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu 
Wrocławskiego, wieloletnim kierownikiem którego był prof. Z.J. Winnicki. 

Wrocław, marzec 2019 r.




