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Przedmowa

Szanowni Państwo,
oddajemy w Państwa ręce publikację przygotowaną z okazji 
30-lecia współpracy wyszehradzkiej. Trzydziesta rocznica 
istnienia Grupy Wyszehradzkiej sprzyja pogłębionej refleksji 
zarówno nad jej dotychczasowymi osiągnięciami, jak i nad 
jej dalszą ewolucją.

Jako obywatele państw Grupy Wyszehradzkiej możemy 
z pewnością być dumni, że udało nam się zrealizować nasz 
zasadniczy cel: w pełni włączyć Polskę, Czechy, Słowację i Wę-
gry w nurt procesu integracji europejskiej i euroatlantyckiej, 
którego symbolami są nasze aktywne członkostwa w Unii 



 Patryk Błaszczak
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Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckim. Ten sukces, 
oznaczający fundamentalną zmianę w układzie geopolitycz-
nym, który od wieków stanowił przekleństwo naszego regio-
nu, nie wyczerpał jednak formuły współpracy państw Grupy 
Wyszehradzkiej, które nadal łączy świadomość podobnych 
wyzwań społecznych i gospodarczych, zrozumienie wartości 
płynących z solidarności regionalnej, a także wola realiza-
cji wspólnych celów w polityce europejskiej i zagranicznej.

W Polsce powstanie Grupy Wyszehradzkiej, a następnie 
utrzymanie jej aktywności i znaczenia pomimo radykalnej 
zmiany sytuacji geopolitycznej i gospodarczej tworzących 
ją państw, uważane jest za istotne osiągnięcie polskiej poli-
tyki zagranicznej. Cieszy również fakt, że idea współpracy 
wyszehradzkiej zaistniała i utrwala się w świadomości spo-
łecznej w naszych państwach, choć ciągle jeszcze w stopniu 
niewystarczającym.

Dynamika procesów politycznych w Europie i jej otocze-
niu wymusza na państwach Grupy Wyszehradzkiej z jednej 
strony elastyczność, a z drugiej – podejście strategiczne. 
Dotyczy to przede wszystkim potrzeby skoncentrowania 
wysiłków na realizowaniu takich celów, jak zapewnienie na-
szym państwom bezpieczeństwa i korzystnych warunków 
do rozwoju poprzez w pełni partnerskie stosunki w ramach 
Unii Europejskiej i NATO. Istotne znaczenie odgrywa w tym 
kontekście zewnętrzny wymiar Grupy Wyszehradzkiej, któ-
ry służy umacnianiu pozycji całego regionu Europy Środ-
kowowschodniej na kontynencie. Działania wzmacniające 
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spójność regionu, w wymiarze zarówno politycznym, jak 
i gospodarczym, wpisują się w szerszą strategię rozwoju osi 
północ–południe obejmującej państwa nordyckie, bałtyckie, 
wyszehradzkie, karpackie oraz bałkańskie, ze szczególnym 
uwzględnieniem infrastruktury transportowej, energetycz-
nej i telekomunikacyjnej. Przyjmując taką strategię, jako 
Grupa Wyszehradzka, mamy szansę w pełni zrealizować 
nasz potencjał z pożytkiem nie tylko dla naszych państw 
i regionu Europy Środkowej, ale także dla całej Unii Euro-
pejskiej.

Mamy nadzieję, że zawarte w tej publikacji informacje 
przybliżą wszystkim zainteresowanym istotę współpracy 
wyszehradzkiej, jej początki, cele oraz wyzwania, jakim mu-
sieliśmy stawić czoła w ostatnich trzech dekadach. Liczymy 
również, że za sprawą zawartych w publikacji opracowań 
łatwiejsze będzie zrozumienie nie tylko Grupy Wyszehradz-
kiej, ale i znaczenia współpracy regionalnej jako istotnego 
wymiaru integracji europejskiej.

Patryk Błaszczak
Narodowy Koordynator

Współpracy Wyszehradzkiej
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
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Emil Brix, austriacki historyk i dyplomata, słusznie zauwa-
żył, że od upadku żelaznej kurtyny Europa definiuje się we-
wnętrznie i zewnętrznie za pomocą coraz to nowych granic, 
symbolicznych i rzeczywistych. Granice nie tylko opisują 
wzajemne stosunki, ale także pozwalają ująć w ramy toż-
samość1. Wydarzenia 1989 r. znacząco wpłynęły na układ 
geopolityczny w Europie, zwłaszcza w Europie Środkowej. 
Nowo powołane demokratyczne władze starały się prze-
zwyciężać podziały będące wynikiem porządku pojałtań-

1 E. Brix, Z powrotem w Europie Środkowej. Eseje i szkice, Kraków 2012, s. 147-148.
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skiego, ustabilizować sytuację na Starym Kontynencie oraz 
zapewnić rozwój i bezpieczeństwo społeczeństwom. W tych 
wysiłkach zdecydowana większość państw decydowała się 
na współpracę. Zjawisko to określono mianem „nowego 
regionalizmu”2. Dobrym tego przykładem było powołanie 
w 1991 r. Trójkąta Wyszehradzkiego. Po rozpadzie Czechosło-
wacji w 1993 r. organizację tę nazwano Grupą Wyszehradz-
ką (V4). Warto podkreślić, że Grupa Wyszehradzka nie jest 
organizacją formalną, choć od 1999 r. posiada uregulowany 
sposób działania przyjęty w dokumencie „Zakres współpracy 
wyszehradzkiej”3. Jedyną wspólną instytucją Grupy Wyszeh-
radzkiej jest Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki z sie-
dzibą w Bratysławie, utworzony przez członków V4 w 2000 r.

Ideą Trójkąta Wyszehradzkiego, potem Grupy Wyszeh-
radzkiej, miało być połączenie doświadczeń i sił w celu 
przezwyciężenia skutków epoki komunizmu i wejście 
w struktury euroatlantyckie. Procesy integracyjne, zgodnie 
z myślą Brixa, można postrzegać jako przekraczanie granic, 
oddzielających różne kultury i tożsamości, w tym politycz-
ne i społeczne. Z tego powodu w „Deklaracji o współpracy 
Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej, Rzeczypospo-
litej Polskiej i Republiki Węgierskiej w dążeniu do integra-
cji europejskiej”, przyjętej 15 lutego 1991 r. w Wyszehradzie, 

2 A. Czyż, S. Kubas, Państwa Grupy Wyszehradzkiej: pomiędzy przeszłością a teraźniej-
szością. Wybrane aspekty polityki wewnętrznej i zagranicznej, Katowice 2014, s. 9.

3 Contents of Visegrad Cooperation 1999, http://www.visegradgroup.eu/coopera-
tion/contents-of-visegrad-110412 [30.05.2020].

http://www.visegradgroup.eu/cooperation/contents-of-visegrad-110412
http://www.visegradgroup.eu/cooperation/contents-of-visegrad-110412
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zawarto twierdzenie, że Węgry, Polska, Czechy i Słowacja 
przynależą do zachodniego kręgu kulturowego, a cały region 
w swej mozaice obyczajów mógłby stanowić miniaturę Eu-
ropy jako takiej. Według dokumentu idea współpracy tych 
państw wywodzi się ze wspólnej tożsamości, dziedzictwa 
kulturowego i duchowego, wspólnych tradycji religijnych 
oraz wzajemnych wpływów gospodarczych4.

Choć współpraca najpierw w ramach Trójkąta Wyszeh-
radzkiego, a potem Grupy Wyszehradzkiej była w pierwszej 
kolejności realnym projektem współdziałania w celu prze-
zwyciężania doświadczenia komunizmu, to od momentu 
powołania towarzyszył jej bogaty dyskurs na temat tożsamo-
ści regionu. Deklaracja, podobnie jak twórcy porozumienia, 
odwoływała się do koncepcji Europy Środkowej, funkcjo-
nującej początkowo w piśmiennictwie niemieckim (niem. 
Mitteleuropa), a następnie czeskim. W okresie międzywo-
jennym temat ten podejmował Tomáš Garrigue Masaryk. 
W wymiarze czeskim, podobnie jak węgierskim, rozważania 
na temat Europy Środkowej często powstawały na tle mitu 
habsburskiego5. Echa takiego podejścia można zaobserwo-
wać w latach 70. i 80. w twórczości takich pisarzy i eseistów, 

4 Deklaracja o współpracy Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej, Rzeczypospo-
litej Polskiej i Republiki Węgierskiej w dążeniu do integracji europejskiej, 15.02.1991, 
http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=artic-
le&id=14734&Itemid=778 [09.09.2020].

5 M. Zelenka, Koncepcja Europy Środkowej w kontekstach słowiańsko-węgierskich, 
„Porównania” 2011, nr 8, s. 117.
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jak György Konrád, Jenő Szűcs, Czesław Miłosz oraz przede 
wszystkim Milan Kundera i Václav Havel. Ostatni z wymie-
nionych twórców w kolejnym dziesięcioleciu, w czasie jednej 
ze swoich pierwszych wizyt zagranicznych już jako prezy-
dent Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej, przema-
wiając przed polskim parlamentem w Warszawie 25 stycznia 
1990 r., przekonywał, że Europa Środkowa ma historyczną 
szansę stać się fenomenem politycznym. Jednak podobnie 
jak w przypadku polityki wewnętrznej, Havel z trudnością 
przekładał swoją myśl polityczną na konkretny program6.

Nie zmienia to jednak faktu, że współpraca wyszehradz-
ka w dużej mierze wypełniła założenia przyjęte w deklara-
cji podpisanej w węgierskim mieście Wyszehrad (Visegrád). 
Przyczyniła się do integracji państw ze strukturami UE. 
Projekt regionalnej kooperacji ewoluował z kolejnymi wy-
zwaniami, które pojawiały się przed Europą Środkową. Wraz 
z nimi zmieniały się zarówno cele strategiczne współpracy, 
jak i dyskurs towarzyszący Grupie Wyszehradzkiej. Wska-
zanie głównych tendencji w sposobach myślenia o V4 na 
przestrzeni ostatnich 30 lat jest zadaniem tego tekstu.

6 A. Kaczorowski, Havel. Zemsta bezsilnych, Warszawa 2014, s. 373.
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Wspólnota kulturowa jako koncept polityczny
Zrzeszenie Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej, Rze-
czypospolitej Polskiej i Republiki Węgierskiej było w pew-
nym stopniu urzeczywistnieniem koncepcji, która rozwinęła 
się w latach 70. i 80. w tekstach pisarzy wywodzących się 
z Europy Środkowej. Jej najbardziej popularną wykładnią 
był esej „Zachód porwany albo tragedia Europy Środkowej” 
Milana Kundery, opublikowany w 1983 r. we francuskim pi-
śmie „Le Debat”, a następnie w 1984 r. w amerykańskim „The 
New York Review of Books”. Europa Środkowa Milana Kun-
dery to obszar kulturowy składający się z małych narodów, 
które nie tworzą jednej ustalonej przestrzeni z tego powodu, 
że wydarzenia historyczne zmieniały jej granice. Kundera 
podkreślał przynależność Europy Środkowej do zachodniego 
kręgu kulturowego i jednocześnie jej odmienność od Wscho-
du, a więc ZSRR: „geograficznie […] jest środkiem, kultural-
nie – Zachodem, a politycznie – od 1945 roku – Wschodem”7. 
Co więcej, pisarz wskazywał, że nie ma „nic bardziej obcego 
Europie Środkowej z jej umiłowaniem różnorodności niż 
jednostajna, ujednolicająca i centralizująca Rosja”8.

Po 1989 r. Kundera nie zgadzał się na przedruk tekstu „Za-
chód porwany…”. Jednak temat tożsamości regionu rozwijał 
w oparciu o analizę historii powieści, co dodatkowo podkre-

7 M. Kundera, Zachód porwany albo tragedia Europy Środkowej, „Zeszyty Literackie” 
1984, nr 5, s. 15.

8 Ibidem.
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śliło kulturowy wymiar jego rozważań. Wyodrębnił gatunek 
powieści środkowoeuropejskiej – odmianę powieści europej-
skiej, wzbogaconą o esej filozoficzny, głęboką refleksję nad 
egzystencją człowieka oraz charakteryzującą się wysoką 
wrażliwością na okoliczności dziejowe: I i II wojnę światową, 
rozpad Austro-Węgier, traktat monachijski, postanowienia 
konferencji jałtańskiej. Zdaniem Kundery powieść środko-
woeuropejska jest reprezentowana przez takich twórców, 
jak Franz Kafka, Jaroslav Hašek, Hermann Broch, Robert 
Musil czy Witold Gombrowicz, którzy wykazywali szczegól-
ną wrażliwość na wydarzenia historyczne9.

W latach 80. w podobnym tonie jak Milan Kundera wy-
powiadali się także inni literaci, np. Czesław Miłosz, zakła-
dający kulturową jedność Europy Środkowej z Zachodem, 
oraz węgierski mediewista Jenő Szűcs, poszukujący w hi-
storycznych analizach legitymizacji dla samodzielnego ist-
nienia regionu10. Tę wspólną cechę w koncepcjach różnych 
autorów można zaobserwować już na poziomie tytułów ich 
dzieł, będących jednocześnie metaforycznymi określeniami 
Europy Środkowej – w „Zachodzie porwanym…” u Kundery, 
w „Innej Europie” u Czesława Miłosza, „Młodszej Europie” 
u Jerzego Kłoczowskiego. Argumentacja, jaką posługiwał się 

9 Idem, Sztuka powieści. Esej, przeł. M. Bieńczyk, Warszawa 2004; F. M. Cataluccio, 
Filozofia Kundery i jego stosunek do historii, [w:] Kundera. Materiały z sympozjum 
zorganizowanego w Katowicach w dniach 25-26 kwietnia 1986 r., red. J. Illg, Londyn 
1986, s. 69.

10 Cz. Miłosz, O naszej Europie, „Kultura” 1986, nr 4, s. 4.
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Kundera, ale i inni pisarze, wywodziła się przede wszystkim 
z analizy historii i tekstów kultury, po części także z analiz 
językowych. W mniejszym stopniu opierała się na religii. 
Marginalne znaczenie miały odniesienia do polityki. Europa 
Środkowa była więc fenomenem historyczno-kulturowym. 
Widoczne jest to także w słownictwie, którym posługiwa-
no się w ramach tego dyskursu. Pisano i mówiono o naro-
dach, ewentualnie krajach, ale nie o państwach. Wynikało to 
z osobistych zainteresowań pisarzy, w tym przede wszyst-
kim Kundery, ale także z faktu, że dyskurs ten, oparty na 
paradygmacie kulturowym, skierowany był głównie do elit 
intelektualnych Zachodu, zaznajomionych z twórczością 
pisarzy środkowoeuropejskich, i właśnie w tych kręgach 
odniósł największy sukces. Świadczą o tym liczne odwoła-
nia do „Zachodu porwanego…”, w tym także w o wiele póź-
niejszych tekstach, zwłaszcza francuskich i amerykańskich 
eseistów, a więc pochodzących z dwóch krajów, w których 
w pierwszej kolejności został opublikowany esej i gdzie zdo-
był największą popularność.

W latach 80. głos w dyskusji zabrał także Václav Havel11. 
Zainspirowany esejem Kundery, pierwszy raz pisał o Eu-
ropie Środkowej w 1985 r. w tekście „Anatomia pewnej po-
wściągliwości” (cz. „Anatomie jedné zdrženlivosti”), którego 

11 Warto dodać, że polityczna kariera Havla w pewnym stopniu rozpoczęła się 
w 1968 r. – od słynnej polemiki z tekstem Milana Kundery Czeski los. Zob. A. Ka-
czorowski, Havel…, s. 193-204.
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głównym celem było udzielenie odpowiedzi na pytanie, dla-
czego środkowoeuropejscy dysydenci i tamtejsze społeczeń-
stwa nie darzyli zaufaniem zachodnich ruchów pokojowych. 
W eseju czuć było echa nadziei rozbudzonych przez Michaiła 
Gorbaczowa na utworzenie „jakiejś” strefy państw neutral-
nych pośrodku Europy12. Havel określił region jako duchowy, 
kulturowy i mentalny fenomen, który został ukształtowa-
ny przez doświadczenia historyczne. Późniejszy prezydent 
Czechosłowacji jako specyficzne dla Europy Środkowej wy-
mieniał sceptycyzm, ironię, autoironię, w tym czarny humor, 
i połączenie w specyficzną całość komizmu i tragizmu. Warto 
dodać, że autoironia była wyznacznikiem środkowoeuropej-
skości także dla węgierskiego dysydenta György Konráda, 
który swoje rozważania o tożsamości regionalnej, podobnie 
jak Havel, wpisywał w mit habsburski. W latach 80. pisarzom 
i myślicielom z Europy Środkowej – Havlowi, Kunderze, Kon-
rádowi czy Miłoszowi, nie chodziło zatem o dokładne zdefi-
niowanie Europy Środkowej, lecz raczej o wskazanie zjawisk 
i mechanizmów charakteryzujących region13.

Kilka lat później Havel, po objęciu stanowiska prezy-
denta, argumentował, że obszar ten cechuje się nie tylko 
podobnym doświadczeniem historycznym i kulturowym, 
ale także wspólną naturą interesów w polityce zagranicznej 
i podobnymi wyzwaniami w polityce wewnętrznej. Havel 

12 Ibidem, s. 347.
13 M. Zelenka, op.cit., s. 122.
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wyszedł ze słusznego założenia, że Zachód na początku lat 
90. miał tendencję do postrzegania Europy Środkowej jako 
całości14. Z tego powodu opowiadał się za wspólnymi wysił-
kami państw regionu na rzecz integracji europejskiej.

Prezydent Czechosłowacji był jednym z głównych pomy-
słodawców współpracy wyszehradzkiej. Propozycję współ-
działania – przekucia koncepcji kulturowej w polityczny 
fenomen – zawarł w swoim przemówieniu przed parlamen-
tem RP w styczniu 1990 r. Kolejnym krokiem zmierzającym do 
powołania Trójkąta Wyszehradzkiego był szczyt w Bratysła-
wie, zwołany przez Havla na 9 kwietnia 1990 r. Nie przyniósł 
on jednak oczekiwanych rezultatów z uwagi na stanowisko 
Węgier, znajdujących się w przededniu pierwszych demo-
kratycznych wyborów15. Przełomowym wydarzeniem było 
podpisanie deklaracji o współpracy wyszehradzkiej, która we 
fragmentach odwoływała się wprost do głównych punktów 
debaty o Europie Środkowej prowadzonej w latach 80. XX 
wieku. Osłabienie wysiłków Havla nastąpiło po rozpadzie 
Czechosłowacji. Prezydent Republiki Czeskiej powiedział 
wówczas, że Czechy i Słowacja w pierwszej kolejności po-
winny zbudować stosunki między sobą, a dopiero w dalszej 
kolejności z innymi państwami.

14 J. Dienstbier, Visegrád, „Mezinárodní polityka” 1999, nr 2, s. 4.
15 Biuro Spraw Międzynarodowych i Unii Europejskiej, Informacja na temat Grupy 

Wyszehradzkiej, Kancelaria Sejmu, 2012, s. 3.
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Warto dodać, że idea kooperacji politycznej „małych naro-
dów Europy Środkowej” miała swoich przeciwników, którzy 
twierdzili, że brakuje jej pragmatyzmu i politycznego uzasad-
nienia. Argumentowano, że pomysł trójstronnej współpracy 
powstał wśród myślicieli Karty 77, osób zainspirowanych pi-
śmiennictwem węgierskiego prawnika, polityka i teoretyka 
polityki Istvána Bibó czy też członków polskiej Solidarno-
ści. Rudolf L. Tökés, węgierski historyk i politolog, ostrze-
gał przed tworzeniem niebezpiecznego precedensu. Jego 
zdaniem dysydenci z lat 80. nie powinni przekładać ówcze-
snych marzeń i nadziei na wielostronne umowy w zakresie 
współpracy w nowej rzeczywistości politycznej16. W Repu-
blice Czeskiej wyrazicielem sceptycznego stanowiska wobec 
współpracy wyszehradzkiej był premier Václav Klaus. Na 
początku 1993 r. padły z jego ust znamienne słowa, przedru-
kowane w wielu opiniotwórczych czasopismach regionu: 
„Wyszehrad nie dotyczy Czechów”17.

16 H. Poláčkova, Regional Cooperation in Central Europe: Poland, Hungary, Czech Re-
public and Slovakia: from Visegrad to CEFTA, „Perspectives” 1994, nr 3, s. 118.

17 A. Boros, J. Jagodziński, E. Krzemień, W. Maziarski, Trzech bez Czech, „Gazeta Wy-
borcza”, 11.01.1993, https://classic.wyborcza.pl/archiwumGW/113041/TRZECH-BEZ-
-CZECH [01.06.2020].
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Wobec integracji unijnej
Narracje o środkowoeuropejskiej przestrzeni jako części 
cywilizacji Zachodu, zawarte w deklaracji wyszehradzkiej, 
powróciły do dyskursu o Europie w pierwszych latach XXI 
wieku – w kontekście rozszerzenia struktur UE o państwa 
Grupy Wyszehradzkiej. Sięganie do tego typu argumentacji 
było zasadne z kilku powodów. Pisarze środkowoeuropejscy 
cieszyli się relatywnie dużą popularnością wśród zachodniej 
publiczności. Projekt rozszerzenia struktur UE o państwa 
V4 musiał zostać zaakceptowany społecznie, jednak w Eu-
ropie Zachodniej idea ta nie we wszystkich środowiskach 
cieszyła się popularnością. W dużej mierze wynikało to z nie-
ufności do wszystkiego, co przypominało o dziedzictwie 
„obozu socjalistycznego”. W pewnym stopniu obszar Europy 
Środkowej, zwłaszcza w latach 90., był postrzegany jako po-
tencjalna beczka prochu18. Z tego powodu Republika Czeska, 
Polska i Węgry, w mniejszym stopniu Słowacja, konstruując 
swój wizerunek na arenie międzynarodowej, odwoływały się 
do retoryki zbliżonej do tej z lat 80., a więc do argumentacji 
wskazującej na wielowiekową przynależność tych krajów 
do zachodniego kręgu kulturowego.

Koncepcja, w myśl której państwa Grupy Wyszehradz-
kiej stanowiłyby wspólnotę kulturową wpisaną w szerszy 

18 J. Rupnik, Europa środka, tłum. J. Kapusta, „Gazeta Wyborcza”, 06.05.1994, nr 104, s. 15. 
Tekst dostępny na stronie https://classic.wyborcza.pl/archiwumGW/152451/EU-
ROPA-SRODKA [01.06.2020].

https://classic.wyborcza.pl/archiwumGW/152451/EUROPA-SRODKA
https://classic.wyborcza.pl/archiwumGW/152451/EUROPA-SRODKA
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kontekst cywilizacji zachodniej, została zaadaptowana do 
postkomunistycznych realiów, a także do projektu integra-
cji z NATO i UE. Jednocześnie wobec faktu, że nadrzędnym 
celem polityki zagranicznej Republiki Czeskiej, Polski, Sło-
wacji19 i Węgier była integracja ze strukturami zachodnimi, 
współpraca regionalna zeszła na dalszy plan. Trafnie ujął 
to György Konrád, który stwierdził, że „Wyszehrad jest in-
teresujący bardziej jako przedpokój, a nie cel sam w sobie”20.

Zjawisko to wyjątkowo widoczne było w Republice Cze-
skiej. Václav Havel, który był nie tylko jednym z inicjatorów 
współpracy wyszehradzkiej, ale – jak można sądzić – począt-
kowo także szczerym wyznawcą idei środkowoeuropejskiej, 
w 1994 r. podchodził do tej kwestii już mniej entuzjastycz-
nie. Po spotkaniu w Pradze z Billem Clintonem, ówczesnym 
prezydentem USA, powiedział, że „kiedy rozwiązywaliśmy 
Układ Warszawski i RWPG, starając się jak najszybciej wy-
prowadzić wojska radzieckie, musieliśmy wspólnie demon-
strować i manifestować. Dzisiaj już nie trzeba ciągnąć za 
jeden sznurek. Czasy się zmieniły”21. W późniejszym okresie 
prezydent Republiki Czeskiej dodał, że „minął czas wielkich 
wspólnych deklaracji, manifestów, szczytów, którymi de-

19 Droga Słowacji do członkostwa w UE przebiegała nieco odmiennie niż pozosta-
łych państw V4. Na ten temat zob. Ł. Lewkowicz, Słowacja, [w:] 15 lat państw Euro-
py Środkowej w Unii Europejskiej. Raport, red. A. Kuczyńska-Zonik, T. Stępniewski, 
Prace Instytutu Europy Środkowej 5/2019, s. 41-58.

20 G. Konrád, Wielkie wyzwanie. Europa Środkowo-Wschodnia po komunizmie, 
przeł. K. i B. Góralczykowie, Warszawa 1994, s. 142.

21 Za: A. Czyż, S. Kubas, op.cit., s. 173.
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monstrowaliśmy nierozerwalną jedność, potrzebną w czasie 
wspólnego wyzwalania się z sowieckiej hegemonii”, a jed-
nocześnie zapewniał, że różnice pomiędzy krajami V4, jakie 
„stopniowo zaczęły się ujawniać, nie są powodem do prze-
rwania dialogu, lecz przeciwnie – jego zintensyfikowania”22.

Państwa V4 rywalizowały ze sobą zwłaszcza na kilka lat 
przed rozszerzeniem UE w 2004 r. W dyskursie skierowanym 
zarówno do zachodnich decydentów, jak i do zachodniego 
społeczeństwa starano się dowieść, że jeden kraj jest bardziej 
„cywilizowany” niż inne lub że jest stabilniejszym obszarem 
dla inwestycji zachodniego kapitału. Dla każdego z państw 
tak idea Europy Środkowej, jak też porozumienie wyszeh-
radzkie oznaczały co innego. Dla Polski były przeciwwagą 
dla trudnego położenia między Rosją a Niemcami, dla Sło-
wacji – szansą na wyjście z politycznej izolacji i stanie się 
pełnoprawnym członkiem regionu. Jednocześnie w związ-
ku z tym, że w intelektualnym koncepcie Europa Środkowa 
była „ziemią niczyją”, Węgry, Czechy i Polska wskazywały na 
siebie jako na środkowoeuropejskiego lidera23. Zjawisko to 
pozostało charakterystyczne dla władz państw Grupy Wy-
szehradzkiej. Paradoksalnie może to sprzyjać kooperacji – 
porozumienie nie jest zdominowane przez żadne z państw.

22 Ibidem.
23 I. Rév, The Postmortem Victory of Communism, „Daedalus” 1994, t. 123, nr 3, 

s. 166-167.
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Faktem zasługującym na uwagę jest zwrócenie się 
w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku części przedstawi-
cieli konserwatywnych środowisk inteligenckich, np. fran-
cuskich, ku Europie Środkowej (w składzie: Polska, Czechy, 
Słowacja, Węgry, ewentualnie Litwa) i upatrywanie w niej 
antidotum na różne problemy i konflikty społeczne kra-
jów „starej UE”. Zadaniem takich głosów było dostarcze-
nie przekonujących argumentów tym kręgom politycznym 
i społecznym, które niechętnie odnosiły się do przyjęcia do 
UE w 2004 r. państw Europy Środkowej. Przedstawicielką 
takiego podejścia była wówczas francuska filozofka polity-
ki Chantal Delsol, która w różnego rodzaju wypowiedziach 
i tekstach w obliczu rozszerzenia UE analizowała działa-
nia opozycjonistów w dawnych krajach bloku wschodniego 
(głównie w Polsce i Czechosłowacji), a także poglądy wybra-
nych przez nią filozofów pochodzących z tego regionu, np. 
Józefa Tischnera24.

Francuska badaczka na podstawie refleksji nad rozwo-
jem transformacji politycznej w tych krajach po 1989 r., która 
w jej opinii przebiegała w oparciu o filozofię przebaczenia 
(cytowała m.in. słynną wypowiedź Havla: „setki tysięcy ko-
munistów nie są innym niż my gatunkiem”), wyciągała wnio-
ski o personalistycznej oraz jednocześnie zdystansowanej 
i krytycznej postawie ontologicznej, charakterystycznej dla 
tego regionu. Łączyła ją z właściwą np. dla Milana Kundery 

24 Ch. Delsol, Éloge de la singularité. Essai sur la modernité tardive, Paris 2007, s. 13.
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i Václava Havla postawą autoironiczną, która zapobiegała 
afirmacji własnego punktu widzenia, co jej zdaniem prze-
jawiało się również w życiu politycznym. Taką kondycję 
Europy Środkowej przeciwstawiła sytuacji zachodu konty-
nentu, pogrążonego w nihilizmie i relatywizmie, dodatkowo 
zmagającego się z kryzysem godności oraz przekonanego 
o słuszności własnej perspektywy postrzegania rzeczywi-
stości25. Historyczno-filozoficzne rozważania Delsol przekła-
dała na program polityczny, który zakładał decentralizację 
ośrodków nadających ton polityce UE, a więc przesunięcie 
ich m.in. w kierunku Wyszehradu.

Wizja Europy Środkowej Delsol spotkała się z krytyką. 
Podkreślano przede wszystkim utopijność jej spojrzenia oraz 
ograniczenie perspektywy do środkowoeuropejskich elit in-
telektualnych, zaś w wymiarze geograficznym ograniczenie 
regionu do Polski, Węgier i Czech. W swojej filozofii polityki 
Delsol analizowała Europę Środkową de facto przez pryzmat 
głównie czeskich i polskich intelektualistów, w mniejszym 
stopniu węgierskich. Taki obraz i granice Europy Środkowej 
były również efektem polityki dyplomatycznej realizowanej 
przez Polskę i Węgry oraz przede wszystkim Republikę Cze-

25 R. Gontarczyk, Dostrzegłby podobne braki – Rozmowa z Chantal Millon-Delsol, „Ga-
zeta Wyborcza”, 27.05.2010, http://krakow.wyborcza.pl/krakow/1,35811,1463163.
html?disableRedirects=true [01.06.2020]. Przegląd poglądów Chantal Delsol na 
temat Europy Środkowej przedstawiłam w tekście: A. Stolarz, W poszukiwaniu 
tożsamości europejskiej. Chantal Delsol dyskurs o Europie, „Rocznik Instytutu Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej” 2011, t. 9, z. 1, s. 97-112.
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ską. Sprzyjała temu także ogromna popularność prezydenta 
Václava Havla w Europie Zachodniej i USA26.

Po 2004 r. wielu obserwatorów przewidywało schyłek 
współpracy w ramach V4. Główny cel zawarty w deklaracji 
przyjętej w 1991 r. przez władze Czech i Słowacji oraz Polski 
i Węgier został osiągnięty. Poszczególne państwa coraz bardziej 
koncentrowały się na własnych priorytetach, które różniły się 
od siebie. Taki stan rzeczy wielokrotnie był przyczynkiem do 
krytyki współpracy wyszehradzkiej. W ciągu mniej więcej ko-
lejnych 10 lat w regionie debatowano nie tylko nad przyszłością 
V4, ale także – po raz kolejny – nad tożsamością Europy Środ-
kowej i jej wkładem w działalność UE. Paradoksalnie, dyskusje 
te wymownie pokazały potrzebę istnienia Europy Środkowej, 
którą posiadają jej mieszkańcy27, nawet jeśli granice tejże Eu-
ropy Środkowej miałby pozostać wyobrażone.

Wspólne doświadczenia
W dyskursie na temat Europy Środkowej prowadzonym po 
wstąpieniu państw V4 do UE, zarówno na poziomie regionu, 
jak i w szerszym europejskim kontekście, można zauważyć 
dwie podstawowe tendencje. Pierwsza z nich to utożsamia-
nie Europy Środkowej z Republikę Czeską, Słowacją, Pol-
ską i Węgrami, co w dużej mierze wynikało z sukcesu linii 

26 Zob. A. Kaczorowski, Powrót do Europy Środkowej? Pamięci prof. Oskara Haleckie-
go (1891-1973), „A teraz Europa Środkowa” 2012, nr 1, s. 13-14.

27 M. Kořan, Forum on ‘Central Europe’: Introduction, „Perspectives” 2010, t. 18, nr 2, s. 57.
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dyplomacji tych państw, prowadzonej w obliczu akcesji. 
Druga z tendencji to ponowne próby redefinicji tożsamości 
regionalnej. Podobnie jak w latach 80. i 90. XX wieku, także 
w pierwszych dziesięcioleciach XXI wieku tożsamość Eu-
ropy Środkowej określano w kategoriach „inności”28. Tym 
razem Europa Środkowa była inna niż Bałkany oraz Eu-
ropa Wschodnia, zaś po 2014 r. wyraźnie różniła się także 
od Europy Zachodniej. Tym, co łączyło te tendencje, było 
przekonanie o wspólnej tożsamości regionalnej opartej na 
podzielanych wartościach, głęboko zakorzenionych w kul-
turach narodowych29. Wśród nich można wskazać m.in. 
przywiązanie do idei państwa narodowego oraz do religii, 
zarówno w jej wymiarze sakralnym, jak i jako symbolu danej 
kultury narodowej, oraz specyficzny stosunek do przeszłości 
własnego narodu, polegający na skłonności do analizowa-
nia wydarzeń i procesów społecznych w kontekście historii 
danego narodu30.

Wielu uczestników dyskursu o Europie Środkowej, wy-
powiadając się o jej tożsamości, odwoływało się do katego-
rii wspólnego doświadczenia historycznego. Na analizie 
historycznej opierał się esej Kundery, rozważania Havala, 
Konráda czy też Delsol. Podobne założenia miała deklaracja 
wyszehradzka, co dodatkowo podkreśliło miejsce jej przyję-

28 Ibidem, s. 58.
29 R. Zenderowski, Na temat wartości środkowoeuropejskich, „Przegląd Sejmowy” 

2017, nr 4, s. 137.
30 Ibidem, s. 140, 142, 145.
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cia – węgierskie miasto Wyszehrad, miejsce wyszehradzkich 
zjazdów władców Węgier, Polski i Czech (1335, 1338/1339). Gru-
pa Wyszehradzka jest jednym z niewielu przykładów sojuszu 
regionalnego, którego powstanie uzasadniano wspólną prze-
szłością. Co ciekawe, założenia dotyczące przyszłości, a więc 
cel, w którego osiągnięciu miała pomóc współpraca wyszeh-
radzka, pozytywnie wpłynęły na stosunki sąsiedzkie pomię-
dzy państwami i społeczeństwami regionu. Dzięki wysiłkom 
na rzecz integracji ze strukturami UE, a później w jej ramach, 
zintensyfikowano współpracę transgraniczną i wymianę han-
dlową, stworzono warunki sprzyjające wzajemnemu zatrud-
nianiu pracowników oraz współpracy kulturowej i naukowej.

Zwrot w stronę rozwijania więzi społecznych w ramach 
Grupy Wyszehradzkiej można obserwować w drugim etapie 
działalności porozumienia. W pierwszych latach V4 opierała 
się na założeniach politycznych, jak budowa systemów de-
mokratycznych, wdrażanie nowych rozwiązań prawnych 
oraz tworzenie liberalnych gospodarek w celu przystąpienia 
do struktur UE. Po początkowym okresie koncentracji na 
kwestiach politycznych, Grupa Wyszehradzka stopniowo 
kierowała się w stronę wspierania różnych projektów kul-
turalnych, badawczych i edukacyjnych, a także zacieśniania 
kontaktów między społecznościami wyszehradzkimi, ku 
czemu podstawą było wspólne doświadczenie historyczne31.

31 Zob. np. wypowiedź z 2014 r. Perta Drulaka, wiceministra spraw zagranicznych Re-
publiki Czeskiej: PISM, Wyszehrad nie pełni roli geopolitycznej, oprac. A. Skorupska,  
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Takie zadanie spełnia Międzynarodowy Fundusz Wy-
szehradzki (ang. International Visegrad Fund – IVF32) z sie-
dzibą w Bratysławie, powołany 9 czerwca 2000 r. Fundusz 
ma służyć kultywowaniu tożsamości Europy Środkowej 
poprzez promowanie i zachęcanie do bliższej współpracy 
między państwami i społeczeństwami Grupy Wyszehradz-
kiej. Dofinansowuje wspólne projekty kulturalne, naukowe 
i edukacyjne, wymianę młodzieży, współpracę transgranicz-
ną oraz w zakresie promocji turystyki. Ważnym jego kom-
ponentem jest przyznawanie stypendiów magisterskich 
i podyplomowych wybranym studentom na 1 lub 2 semestry. 
O stypendium mogą ubiegać się obywatele następujących 
krajów i terytoriów: Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, 
Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Czechy, Gruzja, Kosowo, 
Macedonia, Mołdawia, Polska, Rosja, Serbia, Słowacja, Ukra-
ina i Węgry. Strategiczne miejsce na polu współpracy wy-
szehradzkiej posiada także Think Visegrad – V4 Think Tank 
Platform, sieć think tanków analizująca kluczowe kwestie 
dla państw Grupy Wyszehradzkiej33.

Przywołane projekty z zakresu współpracy społecznej, 
podobnie jak sama V4, funkcjonują w otoczeniu międzyna-
rodowym, państw Bałkanów oraz Europy Wschodniej. Jest 

https://pism.pl/konferencje/Wyszehrad_nie_pe_ni__roli_geopolitycznej 
[09.09.2020].

32 Oficjalnym językiem Funduszu jest język angielski.
33 Należy dodać, że kolejny zwrot w stronę realizacji wspólnych celów politycznych 

miał miejsce na przełomie 2015 i 2016 r. w obliczu kryzysu migracyjnego.

https://pism.pl/konferencje/Wyszehrad_nie_pe_ni__roli_geopolitycznej
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to kolejny charakterystyczny sposób myślenia o Grupie Wy-
szehradzkiej, który rozwinął się w pierwszym dziesięcioleciu 
XXI wieku. Formatowi V4+ nadano ramy w deklaracji z Kro-
mieryża, podpisanej 12 maja 2004 r. Od tego czasu w agen-
dzie wyszehradzkiej systematycznie pojawiają się spotkania 
z partnerami z Europy (np. Austrii) i świata (np. Korei Połu-
dniowej). Projektem, w który w sposób szczególny zaangażo-
wana jest Grupa Wyszehradzka, jest Partnerstwo Wschodnie. 
Program zainaugurowano w Pradze w 2009 r. podczas cze-
skiej prezydencji Rady Unii Europejskiej.

Podsumowanie
Simona Škrabec, słoweńska literaturoznawczyni i tłumacz-
ka, w swoim wpływowym tekście związanym z ideą Europy 
Środkowej, odnoszącym się do przestrzeni posthabsburskiej, 
stwierdziła, że „pisać o Europie Środkowej to znaczy pisać 
o historii pewnego regionu geograficznego, o współobecno-
ści wykluczających się lub dopełniających tożsamości, które 
walczą o dominację nad innymi lub o przetrwanie w swo-
istym partykularyzmie, które ścierają się lub współpracują, 
wszystko zależy od konkretnego momentu historycznego”34. 
Choć słowa słoweńskiej badaczki nie odnoszą się konkretnie 
do obszaru Grupy Wyszehradzkiej, to z powodzeniem mo-
głyby posłużyć do zbudowania jej charakterystyki. Grupa ta 

34 S. Škrabec, Geografia wyobrażona. Koncepcja Europy Środkowej w XX wieku, 
przeł. R. Sasor, Kraków 2014, s. 31.
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nigdy nie tworzyła politycznego monolitu. Państwa zrzeszo-
ne w ramach V4 posiadały partykularne cele i interesy oraz 
dążyły do ich osiągnięcia, czasem kosztem sąsiada. Współ-
praca w ramach V4 nabiera rozpędu zwłaszcza w momen-
tach kryzysowych i w takich okolicznościach jest najbardziej 
efektywna. Mimo wewnętrznej różnicy interesów, państwa 
członkowskie niejednokrotnie potrafiły wypracować wspól-
ne stanowisko. Potwierdza to tezę wspomnianego na wstę-
pie Emila Brixa, że nie zawsze jest konieczne, aby państwa 
partnerskie przyjmowały identyczne polityki35.

Celem Trójkąta Wyszehradzkiego nie było samo w sobie 
urzeczywistnienie idei Europy Środkowej, pewnej mitycz-
nej, wyobrażonej wspólnoty, która istnieje w literaturze, lecz 
powołanie grupy, która dbałaby o wspólne interesy, zwłasz-
cza w zakresie integracji euroatlantyckiej. Choć współpraca 
w tym obszarze nie zawsze była pozbawiona przeszkód, to 
wspólny cel został osiągnięty. Proces ten wyraźnie pokazał, 
że każda forma kooperacji, żeby mogła działać, musi opierać 
się na podobnych podstawach aksjologicznych zaangażowa-
nych podmiotów. Jest to potencjał, z którego może obecnie 
korzystać Grupa Wyszehradzka, zarówno na gruncie są-
siedzkiej współpracy, jak i w ramach UE.

35 E. Brix, The significance of the Visegrád Group for the EU, 09.03.2018, http://www.
erstestiftung.org/en/significance-visegrad-group-eu/ [09.09.2020].

http://www.erstestiftung.org/en/significance-visegrad-group-eu/
http://www.erstestiftung.org/en/significance-visegrad-group-eu/
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Grupa Wyszehradzka obchodzi 30-lecie swojego istnienia. 
W 1991 r. utworzono nieformalne gremium konsultacyjne, 
najpierw w ramach Wyszehradzkiej Trójki, a następnie, po 
rozpadzie Czechosłowacji – Czwórki. Było to symboliczne 
nawiązanie do czternastowiecznej idei, kiedy w latach 1335-
1339 odbywały się w Wyszehradzie zjazdy organizowane 
przez Karola Andegaweńskiego. Udział w nich brali także 
król Czech (Jan Luksemburczyk) oraz król Polski (Kazimierz 
Wielki). Interesujące jest to, że kolejne zjazdy przed pra-
wie siedmiuset laty miały za zadanie budowanie wspólnoty 
w oparciu o porozumienie – dotyczące m.in. spornych kwe-

Dominik Héjj

Wpływ wybranych aspektów 
dziedzictwa historycznego 
na funkcjonowanie 
Grupy Wyszehradzkiej



Dominik Héjj

Prace IEŚ  •  Nr 10/202036

stii terytorialnych. Uczestnicy zjazdów wyrzekli się działań 
zbrojnych we wzajemnych relacjach i starali się rozwiązywać 
konflikty na drodze pokojowej. Kres takiemu sposobowi roz-
strzygania sporów przyniosły wojny husyckie.

Na współczesne dziedzictwo historyczne Grupy Wy-
szehradzkiej – rozumianej jako obszar Europy Środkowej, 
oddziaływały wydarzenia mające miejsce na przestrzeni 
kilku wieków. Mowa tutaj o okresie średniowiecza, charak-
teryzującym się wojnami, epidemiami, zmianami granic, ale 
także o momencie objęcia władzy przez dynastię Habsbur-
gów oraz o etapie budowy imperium, które w skład swoje-
go państwa wcielało ziemie (bądź ich części) leżące dziś na 
terenie wszystkich państw członkowskich V4. To również 
tragedia dwóch wojen światowych oraz powojennego ładu 
jałtańskiego, który cały region włączył do strefy pozostającej 
pod kontrolą ZSRR. Aby zrozumieć V4, trzeba poznać histo-
rie tworzących ją krajów, ich historyczne, bardzo odmienne 
doświadczenia. Grupa Wyszehradzka jest składową różnych 
historii, także w okresie powojennym, co dostrzec można 
chociażby w różnicach występujących w poszczególnych 
państwach w okresie komunistycznym.

W niniejszym eseju podjęte zostaną przede wszystkim 
dwa wątki historyczne, które mają wpływ na stosunek Wę-
gier do V4. Pierwszy z nich to transformacja ustrojowa, która 
trwała już w momencie tworzenia podwalin pod współ-
pracę wyszehradzką, drugi to traktat z Trianon, podpisany 
w czerwcu 1920 r. Mimo że to drugie zagadnienie nie jest 
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zbyt często poruszane w opracowaniach, to jednak dobrze 
pokazuje, jak dziedzictwo przeszłości wpłynęło na współ-
pracę. W wyniku Trianon Węgry utraciły 2/3 powierzchni, 
a poza nowymi granicami państwa znalazło się ok. 63% lud-
ności – tak etnicznych Węgrów, jak i innych narodowości za-
mieszkujących Królestwo. Węgierska diaspora w dużej części 
pozostała także na obszarze Słowacji, która w wyniku rozpa-
du Czechosłowacji 1 stycznia 1993 r. stała się samodzielnym 
podmiotem w polityce międzynarodowej. Wątek ten ukazuje, 
w jaki sposób udało się w imię ponadgranicznej współpracy 
przezwyciężyć istotne ograniczenia w możliwości rozwoju 
V4. Stanowi to oczywiście jedynie niewielką część uwarun-
kowań występujących we współpracy regionalnej.

Dziejowa wspólnota  
– transformacja polityczna
Utworzenie Grupy Wyszehradzkiej w 1991 r. przypadło na 
szczególny moment w historii państw inicjujących tę for-
mułę współpracy. We wszystkich rozpoczęła się już trans-
formacja ustrojowa, a większość z nich była już w pełni 
suwerenna. Kryterium suwerenności rozumiane jest tu jako 
przeprowadzenie niezależnych wyborów parlamentarnych 
oraz stopień zaawansowania negocjacji dotyczących wyjaz-
du wojsk radzieckich z każdego z krajów (Czechosłowację 
i Węgry opuściły one w czerwcu 1991 r., Polskę w 1993 r.).

Kiedy w lutym 1991 r. odbywał się szczyt inicjujący Gru-
pę Wyszehradzką, Czechosłowacja, Polska i Węgry z jednej 
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strony musiały dostosowywać się do nowych realiów w oto-
czeniu międzynarodowym, z drugiej zaś chciały same te 
nowe realia tworzyć w regionie Europy Środkowej. Warto 
w tym miejscu przytoczyć tytuł deklaracji podpisanej w lu-
tym 1991 r.: „Deklaracja Rzeczypospolitej Polskiej, Czeskiej 
i Słowackiej Republiki Federacyjnej, Republiki Węgierskiej 
w dążeniu do integracji europejskiej”. Jasne stało się, że nad-
rzędny cel Trójkąta Wyszehradzkiego to zbliżenie z Zacho-
dem i doprowadzenie do ostatecznego wyswobodzenia się 
spod wpływów ZSRR. Tytuł deklaracji wskazywał na chęć 
oddziaływania zdecydowanie bardziej „na zewnątrz” aniżeli 
„do wewnątrz”. Aby móc dążyć do współpracy z instytucjami 
zachodnimi, konieczne było przyśpieszenie wyjścia trzech 
państw z Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej oraz Ukła-
du Warszawskiego. Podmioty wchodzące w skład Grupy 
Wyszehradzkiej starały się budować bezpośrednie kontak-
ty z państwami zachodnimi, uniezależniając się tym samym 
od dotychczasowej podległości wobec ZSRR. W otoczeniu 
V4 występowały głębokie przeobrażenia, mające miejsce 
w Związku Radzieckim, które doprowadziły m.in. do kryzy-
su w relacjach handlowych poszczególnych państw z ZSRR.

Na początku lat 90. każde z państw nowej Grupy Wyszeh-
radzkiej złożyło już wnioski tak o członkostwo w Radzie Euro-
py, jak i stowarzyszenie z Europejską Wspólnotą Gospodarczą. 
W każdym z nich prowadzone były dyskusje dotyczące przy-
szłości układu bezpieczeństwa w Europie, a ich następstwem 
była akcesja do NATO. Biorący udział w inicjatywnym szczycie 
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w Wyszehradzie czuli na sobie dziejową odpowiedzialność 
za losy Europy Środkowej. Po dziesięcioleciach ucisku wiara 
w nieodwracalną demokratyzację przeplatała się z pytaniem, 
co stałoby się, gdyby układ polityki międzynarodowej ponow-
nie się zmienił. Grupa Wyszehradzka stała się narzędziem 
wspierającym politykę zagraniczną poszczególnych państw 
członkowskich. Z perspektywy Zachodu dostrzegalne były 
konflikty pomiędzy państwami najpierw V3, a następnie V4. 
Chodzi tu m.in. o sytuację węgierskiej mniejszości w Cze-
chosłowacji, a po 1993 r. na Słowacji. W tym kontekście Vác-
lav Havel, który stał się głównym inżynierem porozumienia 
Grupy Wyszehradzkiej, zaproponował budowanie platformy 
współpracy, która stawia na to, co łączy, a nie na to, co dzieli.

Eksperyment z przejściem od socjalizmu do kapitalizmu, 
a także od autorytaryzmu do demokracji liberalnej, któ-
ry został zapoczątkowany w  Europie Środkowo-Wschod-
niej, nie miał pierwowzoru, był procesem unikalnym, co 
jest specyficzną cechą tego regionu1. Sprzeciw wobec syste-
mu komunistycznego narastał najsilniej w tych państwach, 
w których mieliśmy do czynienia z egzogennym charakterem 
ustroju. Wszystkie zmiany w państwach satelickich ZSRR 
w początkowym etapie transformacji mogły przebiegać je-
dynie za wiedzą i zgodą Związku Radzieckiego. Członkowie 

1 Por. B. Dobek-Ostrowska, Proces demokratyzacji Europy Środkowo-Wschodniej – 
przesłanki i przebieg, [w:] Demokracje Europy Środkowo-Wschodniej w perspekty-
wie porównawczej, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wrocław 1997, s. 19.
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Grupy Wyszehradzkiej pomimo różnic podjęli się budowy 
amorficznej wspólnoty, która w swoich założeniach nigdy 
nie była formalnie zinstytucjonalizowana. Państwa Europy 
Środkowej jawiły się jako samodzielny i autonomiczny gracz 
na arenie międzynarodowej.

Zdaniem L. Diamonda państwo jako wspólnota politycz-
na przestała w ostatnich dziesięcioleciach komunizmu re-
prezentować jakikolwiek wspólny interes narodowy. Z kolei 
upadek państw komunistycznych pozostawił po sobie rzesze 
ówczesnych elit politycznych mających za nic nowe prawo, 
„wyposażonych za to w umiejętności i bezwzględność po-
trzebną do gromadzenia szybko i bezprawnie ogromnego 
bogactwa. Pozwalając im na takie działanie, ryzykowano 
dyskredytację całego nowego porządku”2. Na początku trans-
formacji w poszczególnych krajach członkowskich Grupy 
Wyszehradzkiej nie było żadnych przesłanek, które potwier-
dzałyby, że mające miejsce głębokie przekształcenia politycz-
ne będą z pewnością trwałe i że zostaną zaakceptowane przez 
wszystkich aktorów politycznych, tak w poszczególnych 
krajach Europy Środkowej, Zachodniej, jak i w samym ZSRR.

Według S. Huntingtona demokratyzacja Europy Środko-
wo-Wschodniej końca lat 80. była konsekwencją przemian 
w polityce radzieckiej, co zaczęło się po 1985 r., czyli po doj-

2 L. Diamond, Democracy and Economic Reform: Tensions, Compatibilities, and Stra-
tegies for Reconciliation, [w:] Economic Transition in Eastern Europe and Russia, red. 
E.P. Lazear, Stanford 1995, s. 131.
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ściu do władzy Michaiła Gorbaczowa. Odrzucił on doktry-
nę Leonida Breżniewa, przez co niejako zezwolił na pewną 
liberalizację polityki wewnętrznej oraz zmianę podejścia do 
obozu radzieckiego. Dał do zrozumienia, że Związek Radziec-
ki nie będzie interweniował w wewnętrzne sprawy państw 
regionu, jeśli te zechcą podjąć próby reform, a podmioty nie-
zdecydowane – zachęcał do przemian. Czynnik zewnętrzny, 
który miał zasadniczy wpływ na większość państw bloku 
radzieckiego, nie był jednak tak istotny w przypadku Pol-
ski i Węgier, gdzie przemiany rozpoczęły się od wewnątrz3.

Analizę wspólnego dziedzictwa historycznego można 
byłoby poprowadzić dwutorowo – z jednej strony w war-
stwie pewnej dziejowej powinności współpracy, z drugiej 
różnic w interpretacji historii poszczególnych aktorów po-
litycznych wchodzących w skład V3, a następnie V4. Warto 
zauważyć, że na początku 1990 r. zacieśnianie współpracy 
w Europie Środkowej nie było do końca pewne, gdyż „wśród 
czechosłowackich elit politycznych funkcjonowały inne po-
glądy w kwestii przyszłej kooperacji w Europie Środkowo-
-Wschodniej. Minister spraw zagranicznych J. Dienstbier 
i premier M. Czalfa wyrażali obawy, że utworzenie jakiej-
kolwiek «małej Europy» w regionie utrudni wchodzenie do 
«Wielkiej Europy»”4. W Czechosłowacji istniała koncepcja, 

3 B. Dobek-Ostrowska, op.cit., s. 18.
4 R. Grodzki, Strategiczne porozumienia ponad podziałami – Grupa Wyszehradzka 

jako przykład integracji i emancypacji w ramach Unii Europejskiej, „Przegląd Stra-
tegiczny” 2016, nr 9, s. 375.
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zgodnie z którą miano utworzyć dunajsko-adriatycką stre-
fę współpracy, do której w naturalny sposób nie należała 
Polska5. Co interesujące, podobne stanowisko prezentował 
prezydent Havel, który na zorganizowanym w kwietniu 
1990 r. w Bratysławie spotkaniu z parlamentarzystami z Wę-
gier i Polski podzielił region Europy Środkowej na Północ 
i Południe. W prezentowanej przezeń koncepcji do Europy 
Środkowej miały zostać zaliczone państwa naddunajskie, na-
leżące do basenu Morza Adriatyckiego. Polska, według Havla, 
należała do Północy, a jej rola polegała na „organizowaniu 
sojuszu wokół Morza Bałtyckiego razem z wybijającymi się 
na niepodległość Litwinami, Łotyszami i Estończykami”6.

Historia Trianon a Grupa Wyszehradzka
W relacjach pomiędzy poszczególnymi państwami Grupy 
Wyszehradzkiej panowało istne „rozdwojenie jaźni”. Z jed-
nej strony państwa Europy Środkowej poszukiwały możli-
wości współpracy i budowania sojuszu, który pozwoliłby im 
zwiększyć siłę oddziaływania na Europę Zachodnią, z drugiej 
zaś kwestie związane ze wspólną historią, które przez okres 
funkcjonowania systemu komunistycznego pozostawały 
niczym „uśpione demony”, miały wpływ na aktualny stan 
Wyszehradzkiej Trójki, a następnie Czwórki.

5 Ibidem.
6 P. Bajda, Grupa Wyszehradzka w architekturze bezpieczeństwa Europy, Warsaw In-

stitute, 24.09.2018, https://warsawinstitute.org/pl/grupa-wyszehradzka-w-archi-
tekturze-bezpieczenstwa-europy/ [10.08.2020].
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Można postawić tezę, że temat Trianon, a w zasadzie – wę-
gierskiej diaspory do 2015 r. w pewien sposób determinował 
zaangażowanie Węgier w inicjatywę V4 i być może nie bezpo-
średnio, ale jednak mocno na nie oddziaływał. Literatura po-
święcona zagadnieniu V4 w zasadniczej mierze skupia się na 
wskazywaniu punktów wspólnych bądź wyzwań stojących 
przed państwami „stowarzyszonymi”. Można też zetknąć się 
z rozważaniami na temat różnic w stanowiskach poszczegól-
nych partnerów. Brak jest jednak refleksji nad tym, jak długą 
drogę udało się pokonać dzięki podjęciu otwartej współpracy 
w ramach układu, w którym w podziale ziem jednego z człon-
ków brali udział pozostali sygnatariusze. Polsce w wyniku 
Trianon przypadło 569 km2 b. ziem Królestwa Węgier. Rela-
cje z Polską nigdy nie były jednak determinowane przez ten 
układ. W naturalny sposób Trianon w największym zakresie 
oddziaływał na relacje węgiersko-słowackie, i temu zagad-
nieniu poświęcona jest ta część pracy.

W okresie komunistycznym zagadnienie Trianon w ogó-
le nie występowało, był to wręcz temat tabu. Spowodowane 
było to tym, że komunistyczny porządek świata otwarcie wy-
stępował przeciwko myśli nacjonalistycznej, co pozostawało 
konsekwencją prowadzenia polityki „dobrosąsiedztwa” oraz 
internacjonalizmu w bloku wschodnim. Polityka ta oparta 
była na próbie jednoczenia „mas pracujących” oraz budo-
wie solidarności ponad granicami państw pozostających we 
wschodniej strefie wpływów. Wzajemne relacje pomiędzy 
krajami – przynajmniej deklaratywnie – oparte były na zro-
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zumieniu, pokoju i przyjaźni. W rzeczywistości stanowiły one 
zasłonę dla zamrożonych konfliktów, m.in. relacji węgiersko-
-rumuńskich czy węgiersko-czechosłowackich, współcześnie 
węgiersko-słowackich7. Upadek systemu komunistycznego 
po kilkudziesięciu latach internacjonalistycznego zniewo-
lenia umożliwił odcięcie się od dawnej symboliki, a także 
budowanie nowej, suwerennej tożsamości, prawa do samo-
stanowienia oraz niezależności. W literaturze przedmiotu 
można znaleźć pogląd, że oczywiste stało się, iż myśl nacjo-
nalistyczna będzie na Węgrzech głównym wyróżnikiem bu-
dowania i podkreślania odrębności. Poszukiwano „punktu 
zaczepienia”, w oparciu o który udałoby się zbudować nową 
świadomość społeczną8. W przypadku Trianon kluczem do 
zrozumienia tej narodowej traumy są utracone ziemie, ale 
przede wszystkim pozostający poza granicami Węgrzy.

W momencie zawiązywania Grupy Wyszehradzkiej w lu-
tym 1991 r. mijało 11 miesięcy, odkąd József Antall, ówczesny 
premier Węgier, wypowiedział znamienne słowa, iż jest pre-
mierem piętnastu milionów obywateli, którzy go wybrali. 
Czynił to jako premier i lider Węgierskiego Forum Demokra-
tycznego (MDF), ugrupowania, które zwyciężyło w pierwszych 
wolnych wyborach parlamentarnych. Antall był politykiem, 
który jako pierwszy upomniał się o kwestię węgierskiej dia-

7 Por. G. Egry, Otthonosság és idegenség. Identitáspolitika és nemzetfelfogás Ma-
gyarországon a rendszerváltás óta, Budapest 2010, s. 35-36.

8 Ibidem.
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spory. Jego przeciwnicy zarzucają mu wręcz, że była ona dla 
niego ważniejsza niż reformy gospodarki i finansów publicz-
nych przebiegających niezwykle powolnie i z perturbacjami.

Obstrukcja inicjatywy wyszehradzkiej przez premiera 
Słowacji Vladimíra Mečiara w latach 1994-19989 wśród nega-
tywnych konsekwencji przyniosła ze sobą także pogorszenie 
relacji węgiersko-słowackich. Jedną z przyczyn był stosunek 
Mečiara do węgierskiej mniejszości. W czasie jednej z wizyt 
ówczesnego premiera Węgier Gyuli Horna (1994-1998) pre-
mier Słowacji miał kazać Hornowi „zabierać sobie” swoich 
Węgrów razem z ich wszystkimi problemami. Według Mečia-
ra rolą Słowacji było budowanie pomostu pomiędzy Wscho-
dem a Zachodem. Co interesujące, tożsame uczucie niechęci 
wobec Grupy Wyszehradzkiej okazywał także premier Czech 
w latach 1992-1998 – Václav Klaus. W jego opinii Czechy były 
państwem przynależnym do Europy Zachodniej, nie zaś do 
Europy Środkowo-Wschodniej.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że kolejnym politykiem, 
który ubiegał się o prawa dla węgierskiej diaspory, był Viktor 
Orbán, pełniący po raz pierwszy funkcję premiera w latach 
1998-2002. W 2000 r. uchwalona została ustawa wprowadza-
jąca Kartę Węgra (obowiązująca od 2001 r.), która stanowiła 
podwaliny pod późniejszą ustawę z 2010 r. (weszła w życie 

9 Vladimír Mečiar był premierem republikańskiego rządu na Słowacji jeszcze przed 
rozpadem Czechosłowacji. Sprawował ten urząd w latach 1990-1991, od 1992 do 
rozpadu Czechosłowacji, a następnie od 1 stycznia 1993 z kilkumiesięczną prze-
rwą (marzec-grudzień) do 1998 r.
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w 2011 r.) o podwójnym obywatelstwie. Jednak to właśnie od 
1998 r. widać było zdecydowane ożywienie formatu wyszeh-
radzkiego, kiedy spotkania prezydentów zostały zastąpione 
konsultacjami na poziomie szefów gabinetów.

Motorem napędowym współpracy wyszehradzkiej, co wy-
nikało także wprost z deklaracji z 1991 r., były dwa elementy: 
przystąpienie do NATO, które na pewnym etapie nie było naj-
ważniejsze dla Słowacji, a także członkostwo w UE, co w pew-
nym momencie nie stanowiło priorytetu ani dla Słowacji, ani 
dla Węgier. Zwykło się jednak przyjmować, że właśnie te dwa 
cele stanowiły clou funkcjonowania V4. Wraz z przystąpie-
niem do NATO (Węgry w 1999 r., Słowacja w 2004 r.), a także 
do UE (1 maja 2004) osiągnięte zostały główne cele postawione 
przed V4. Stąd też decyzja o pewnej reorientacji inicjatywy na 
format V4+, zgodnie z którym państwa Grupy Wyszehradz-
kiej miały służyć przykładem i pomocą państwom w okresie 
ustrojowej tranzycji, przekazując im (głównie krajom bałkań-
skim) swoiste know-how skutecznej transformacji.

W latach 2002-2010, tj. w okresie, kiedy na Węgrzech rzą-
dziła lewicowo-liberalna koalicja Węgierskiej Partii Socja-
listycznej i Związku Wolnych Demokratów (MSZP-SzDSz), 
temat Trianon w żaden sposób nie wpływał na rozwój re-
lacji w ramach V4, zagadnienie to nie miało bowiem dla 
rządu w Budapeszcie żadnego znaczenia, podobnie zresztą 
jak kwestia diaspory. Co więcej 5 grudnia 2004 r., kiedy z ini-
cjatywy Fideszu odbywało się referendum także w kwestii 
przyznania diasporze podwójnego obywatelstwa, premier 
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Ferenc Gyurcsány zachęcał do jego bojkotu. Do urn poszło 
mniej niż 50% uprawnionych, co wiązało się z nieważnością 
plebiscytu.

Diaspora i pamięć o Trianon stały się jednymi z central-
nych elementów polityki w 2010 r. wraz z objęciem rządów 
przez koalicję Fidesz-KDNP. Politycy z premierem Orbánem 
na czele dążyli do upodmiotowienia i prawnego włączenia 
diaspory w poczet węgierskich obywateli10. Spotkało się to 
z ostrą reakcją ówczesnego premiera Słowacji Roberta Ficy11. 
Polityk ten mówił w czasie kampanii wyborczej w 2010 r., 
która zbiegła się wówczas z obchodami 90. rocznicy Trianon, 
odbywającymi się po raz pierwszy w ramach Narodowego 
Dnia Jedności, że „Węgrzy przyjdą, zabiorą dom, ziemię, sa-
mochody i pracę”. Zdaniem Ficy węgierskie ustawodawstwo 
miało być dowodem rewizjonizmu, który niósł ze sobą plagi 
i zagrożenia dla życia (Słowaków). Wskazał wreszcie, że „to, 
co dzieje się w Republice Węgierskiej, to zagrożenie dla ist-
nienia Słowacji, a jeśli parlament przyjmie ustawę, to musi 
liczyć się ze stanowczą odpowiedzią Słowacji na węgierski 
rewizjonizm i nacjonalizm, które stały się dzisiaj oficjalną 
polityką w Budapeszcie”. Fico zaznaczył także, że rewizjo-
nizm jest narzędziem do ożywienia marzenia, w domyśle – 
o powrocie do Wielkich Węgier.

10 W latach 2014-2019 przyznano diasporze węgierskiej zamieszkującej ziemie po-
łożone na obszarze b. ziem Królestwa Węgier milion obywatelstw.

11 Robert Fico pełnił urząd premiera dwukrotnie, od lipca 2006 do lipca 2010 r., 
a także od kwietnia 2012 do marca 2018 r.



Dominik Héjj

Prace IEŚ  •  Nr 10/202048

Relacje węgiersko-słowackie pozostawały w tamtym 
okresie w poważnym kryzysie. Jednak ich negatywne kon-
sekwencje uległy ograniczeniu, gdy Robert Fico przestał 
być premierem w lipcu 2010 r. Kiedy został nim ponownie 
w kwietniu 2012 r., kwestia węgierskiej diaspory była już roz-
wiązana, a zatem de facto nie było przeciwko czemu protesto-
wać. Współpraca na forum Grupy Wyszehradzkiej, pomimo 
antagonizmów węgiersko-słowackich, była skuteczna, po-
dobnie jak koordynacja stanowisk w sprawach europejskich.

W 2015 r. Orbán i Fico wielokrotnie spotykali się jako pre-
mierzy, podejmując szereg działań konsultacyjnych w za-
kresie koordynacji polityk wobec kryzysu migracyjnego. 
Stanowiska tych dwóch stolic od początku były zbieżne 
– w pełni odrzucały one unijną politykę wobec migracji. 
Podobną opinię podzielały także władze czeskie. Zbliżenie 
węgiersko-słowackie, które wówczas nastąpiło, utrzymuje 
się do dziś. Obchody 95. rocznicy Trianon przebiegały w zu-
pełnie innej narracji, zdecydowanie mniej rewizjonistycznej 
aniżeli wcześniej. Chociaż węgierska mniejszość na Słowa-
cji formalnie nie może posiadać obywatelstwa innego niż 
słowackie, czego konsekwencją jest m.in. brak praw wybor-
czych na Węgrzech, to zagadnienie to usunięto z oficjalnej 
agendy węgiersko-słowackiej. Temat po prostu zniknął. Ko-
ordynowano wspólną politykę na forum UE, Węgrzy popie-
rali słowacką inicjatywę zaskarżenia mechanizmu relokacji 
uchodźców do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, 
sami taką skargę złożyli kilkadziesiąt godzin po Słowakach. 
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Po wyborach parlamentarnych jesienią 2015 r., w konse-
kwencji których doszło do zmiany ekipy rządzącej w Polsce, 
współpraca V4 uległa zacieśnieniu, a koordynacja polityk 
europejskich przebiegała bezproblemowo.

Setna rocznica Trianon, 4 czerwca 2020 r. przypadła na 
trudne realia związane z globalną pandemią SARS-CoV-2. 
W związku z tym centralne obchody, w tym odsłonięcie 
pomnika Trianon w Budapeszcie, zostały przeniesione na 
20 sierpnia, święto narodowe Węgier. Jednak ze względu 
na panującą pandemię zaplanowano je w nieco mniejszym 
formacie.

Na Słowacji w przeddzień rocznicy Trianon na zamku 
w Bratysławie odbyło spotkanie zorganizowane przez pre-
miera Słowacji Igora Matoviča. Celem było wspólne upa-
miętnienie wydarzenia historycznego, które przecież miało 
konsekwencje także dla Słowacji. Ten akt dobrej woli ze stro-
ny władz słowackich został jednak zakłócony przez przed-
stawicieli Koalicyjnej Partii Węgrów (MKP), którzy złożyli na 
ręce Matoviča moratorium z radykalnymi żądaniami doty-
czącymi wręcz tworzenia podwalin pod autonomię. Komen-
tując to spotkanie w jednym z wywiadów, premier Słowacji 
porównał postawę MKP do naplucia na wyciągniętą przez 
kogoś rękę. Podkreślił, że nikt nie będzie się tak zwracać ani 
do niego, ani do Słowaków. MKP jest ugrupowaniem jawnie 
wspieranym przez węgierski Fidesz, a także przez samego 
premiera Węgier. MKP nie przekroczyła progu wyborczego 
w wyborach parlamentarnych, które odbyły się na Słowacji 
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w lutym 2020 r. Można domniemywać, że takie postępowanie 
polityków MKP nie miałoby miejsca, gdyby nie przyzwole-
nie najwyższych kręgów politycznych w Budapeszcie. Sam 
Orbán o relacjach węgiersko-słowackich nie wspomina w in-
nym świetle niż gospodarczym, co pozostaje znamienne dla 
atmosfery współpracy.

Pomimo tego incydentu kilka dni później Igor Matovič 
zwrócił się do Węgrów i powiedział, że historia Królestwa 
Węgier – z racji przynależnych im słowackich ziem – jest 
częścią wspólnej węgiersko-słowackiej historii, do której 
należy odnosić się z odpowiednim szacunkiem. W mediach 
społecznościowych premier Matovič zwrócił się w języku 
węgierskim do mniejszości węgierskiej na Słowacji, infor-
mując, że pragnie przeprosić za wszystkie krzywdy, jakich 
doświadczyli w swoim życiu w związku z odmówieniem im 
prawa do używania ojczystego języka. Następnie wyraził 
przekonanie, że z pewnością uda im się wspólnie przejść do 
nowego etapu, kiedy każdy będzie miał prawo do posługi-
wania się swoim językiem.

Jak już wskazano, mniejszość węgierska na Słowacji nie 
ma obecnie swojej reprezentacji politycznej w parlamencie, 
albowiem – poza MKP – także ugrupowaniu MOST-HíD nie 
udało się przekroczyć progu wyborczego. Oznacza to, że 
pomimo węgierskiej prowokacji Matovič dąży do naprawie-
nia relacji z Węgrami, chociaż nie ma to nic wspólnego z ko-
niunkturalizmem, gdyż węgierska mniejszość nie stanowi 
dla niego istotnego zaplecza politycznego.
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Ten gest dobrej woli ze strony premiera Słowacji został 
dostrzeżony przez wicepremiera Zsolta Semjéna, któremu 
podlega polityka narodowościowa. Powiedział on, że wę-
gierska i słowacka tożsamość wyciągnęły ku sobie dłonie, 
a fundamentem współpracy między krajami jest koopera-
cja w ramach Grupy Wyszehradzkiej, której efekty można 
urzeczywistnić na forum UE. Relacje węgiersko-słowac-
kie są dziś najbliższe od dekad, ale z drugiej strony nie 
można zapominać, że na wystąpienie Matoviča w żaden 
sposób nie zareagował premier Węgier Viktor Orbán. Na-
tomiast w czasie przemówienia z okazji 100-lecia Trianon, 
które zostało wygłoszone w miejscowości Sátoraljaújhely, 
a więc niedaleko słowackiej granicy, premier stwierdził, że 
za Węgrami stoi 1000-letnia historia i że patrząc na sąsia-
dów Węgier, łatwo można dostrzec, co oba kraje dzieli, a co 
łączy. Podsumowaniem jego wypowiedzi była refleksja na 
temat tego, że ten, kto patrzy „po węgiersku”, ten patrzy 
oczami św. Stefana. W tym miejscu należy zaznaczyć, że 
w skład Korony Świętego Stefana w ramach Królestwa Wę-
gier wchodziły też ziemie słowackie. Viktor Orbán, stojąc 
na szczycie „Kalwarii Trianon”, zauważył, że z tego wzgó-
rza widać utracone ziemie. Nie sposób nie wspomnieć, że 
w Sátoraljaújhely, dokładnie na granicy węgiersko-słowac-
kiej, stoi pomnik Trianon.
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Podsumowanie
W politycznym interesie węgierskiego rządu pod wodzą 
obecnej koalicji jest normalizacja relacji węgiersko-słowac-
kich, choć nikt nie zakłada, że mają być one wzorcowe. Ozna-
czałoby to bowiem konieczność wyzbycia się niezwykle 
istotnej karty, jaką jest podważanie posttrianońskiego ładu. 
Nie chodzi rzecz jasna o postulat ponownego zjednoczenia 
ziem, pozostaje on bowiem w sferze retoryki. Strategia wo-
bec diaspory, a także polityka poszczególnych partii mniej-
szości węgierskiej w krajach ościennych są koordynowane 
i kontrolowane przez rząd w Budapeszcie. Do poprawy re-
lacji węgiersko-słowackich doszło w dużej mierze dlatego, 
że władze Węgier przestały akcentować konieczność po-
lepszenia sytuacji diaspory na Słowacji. Temat uznania wę-
gierskich obywatelstw na Słowacji w ogóle nie pojawia się 
w rządowym dyskursie. Duże nadzieje wiązane są zapewne 
z inicjatywami nowego premiera Słowacji, jednakże – co jest 
widoczne – Węgry nie rezygnują z podtrzymywania swojego 
stanowiska wobec przeszłości, która stale ciąży na relacjach 
między oboma państwami. Ten dziejowy konsensus jest na 
rękę obydwu stronom, które coraz mocniej podkreślają ko-
nieczność zacieśniania kooperacji ekonomicznej.

Współpraca ze Słowacją od pięciu lat przynosi wymierne 
korzyści skutkujące wzrostem wolumenu wymiany handlo-
wej pomiędzy krajami. Państwa łączy też podobny stosunek 
m.in. do Rosji. Chociaż historia ma znaczenie dla węgier-
sko-słowackich relacji, to wydaje się, że słowackie elity po-
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lityczne upewniły się co do tego, że Węgrzy traktują historię 
instrumentalnie i ograniczają się do narracji politycznej, 
która niejednokrotnie sprowadza się do wygłaszania kon-
trowersyjnych opinii, co nie skutkuje jednak praktycznymi 
działaniami. Obecnie polityka prowadzona jest równolegle 
w dwóch wymiarach: wyszehradzkiej kooperacji oraz utrzy-
mywania narracji wokół Trianon, które nie krzyżują się ze 
sobą, zgodnie z założeniem węgierskiej polityki zagranicz-
nej dotyczącym tego, że historia nie wpływa na aktualne 
stosunki gospodarcze. Można się więc spodziewać dalszej 
koordynacji działań tak w formacie V4, jak i na forum UE.
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Idea transgranicznej współpracy lokalnych i regional-
nych społeczności zrodziła się w Europie Zachodniej po 
zakończeniu II wojny światowej. Wiązało się to z począt-
kiem procesu integracji państw europejskich, dawniej czę-
sto nastawionych do siebie wrogo. Pionierami tego rodzaju 
ponadgranicznej kooperacji były regiony z pogranicza nor-
wesko-szwedzko-fińskiego, holendersko-niemieckiego 
i niemiecko-francuskiego. Podobny proces miał miejsce po 
1989 r. również w państwach Europy Środkowej. Był on moż-
liwy dzięki przemianom polityczno-gospodarczym, reakty-
wacji samorządu terytorialnego i wsparciu finansowemu 
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Unii Europejskiej  (UE). Do zasadniczych celów współpracy 
transgranicznej od początku należały znoszenie barier wy-
nikających z istnienia granic państwowych i rozwój gospo-
darczy obszarów przygranicznych. W ciągu trzech dekad 
transformacji w Europie Środkowej utworzono kilkadzie-
siąt różnego rodzaju podmiotów transgranicznych, a pro-
ces ich powstawania nie został jeszcze zakończony. Istotną 
rolę w promocji współpracy transgranicznej odegrała Grupa 
Wyszehradzka (V4).

Uwarunkowania współpracy transgranicznej 
w Europie Środkowej
Współpraca transgraniczna w Europie Środkowej ma boga-
te tradycje historyczne. Polsko-czesko-słowacka współpra-
ca transgraniczna przechodziła w historii najnowszej kilka 
istotnych etapów. W okresie międzywojennym ze względu 
na liczne konflikty, głównie na tle etnicznym i granicznym, 
ważnym momentem było podpisanie konwencji praskiej, 
regulującej te kwestie i umożliwiającej rozwój stosunków 
gospodarczych, kulturalnych i naukowych. Ponadto na pod-
stawie konwencji turystycznej wprowadzono swobodny 
ruch turystyczny na polsko-czechosłowackim pograniczu. 
Po II wojnie światowej ponownie wprowadzono konwen-
cję turystyczną, rozciągając jej obowiązywanie na obszar 
Sudetów. Podpisana została również umowa o małym ru-
chu granicznym, z czego skorzystała miejscowa ludność. Po 
powstaniu „Solidarności” i wprowadzeniu stanu wojennego 
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w Polsce nastąpiło praktycznie zamknięcie granicy z Cze-
chosłowacją. Przełomowe we wzajemnych relacjach były 
dopiero lata 90. XX wieku, kiedy to dzięki transformacji 
ustrojowej i reaktywacji samorządu terytorialnego nastąpił 
rozwój współpracy transgranicznej we współczesnej formie. 
Istotną rolę w tym procesie odegrały wspierane przez UE 
euroregiony1.

Bardziej skomplikowana była sytuacja na pograniczach 
węgierskich. W wyniku ustaleń traktatu z Trianon z 4 czerw-
ca 1920 r. Węgry utraciły dostęp do morza, niemal 2/3 ludności 
(pozostało 8 z 21 mln) oraz 2/3 obszaru państwa (pozostało 
93 tys. km² z 325 tys. km²). Poza granicami Węgier znalazło 
się 3,5 mln Węgrów, głównie w południowej części Słowacji, 
należącym do Rumunii Siedmiogrodzie oraz przyłączonej 
do Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców (późniejszej 
Jugosławii) Wojwodinie. Terytorialne konsekwencje ustaleń 
z 1920 r. w dużym stopniu pozostają w mocy do dzisiaj. Po 
II wojnie światowej nastąpiły wysiedlenia ludności węgier-
skiej z terytorium Czechosłowacji. W okresie komunizmu 
praktycznie ustała węgiersko-czechosłowacka współpraca 
transgraniczna. Co ciekawe, w tym czasie całkiem nieźle roz-
wijała się kooperacja z Jugosławią. Powołano nawet wspól-
ny węgiersko-jugosławiański stały komitet zajmujący się 

1 Ł. Lewkowicz, Europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej – nowa jakość 
polsko-słowackiej współpracy transgranicznej?, „Studia Regionalne i Lokalne” 2013, 
nr 1 (51), s. 55-56.
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rozwojem regionalnym. Koniec zimnej wojny miał bardzo 
zróżnicowane konsekwencje dla mniejszości węgierskiej. 
Przykładowo na granicy węgiersko-słowackiej wzrosła licz-
ba przejść granicznych, odbudowano także most na Duna-
ju między miastami Ostrzyhom i Szturowo, który został 
zniszczony podczas II wojny światowej. Z drugiej strony 
sytuacja polityczna mniejszości węgierskiej często ulegała 
pogorszeniu. Z tego powodu tworzenie euroregionów było 
początkowo traktowane przez władze węgierskie jako ele-
ment polityki wspierania Węgrów żyjących w państwach 
ościennych2.

Kolejnym determinantem środkowoeuropejskiej współ-
pracy transgranicznej są uwarunkowania przyrodnicze. 
Przykładowo liczące ok. 541 km długości pogranicze polsko-
-słowackie charakteryzuje duża różnorodność i unikalność 
zasobów naturalnych. Cały obszar położony jest w Karpa-
tach Zachodnich. Jest to teren górski o wysokim stopniu 
zalesienia. Najcenniejsze przyrodniczo obszary pogranicza 
podlegają ochronie prawnej. Wspólna granica jest jedną 
z nielicznych w Europie, która bezpośrednio sąsiaduje z tak 
dużą liczbą prawnie chronionych obszarów. Utrudnia to 
rozbudowę infrastruktury komunikacyjnej. Może jednak 
stanowić podstawę rozwoju współpracy w zakresie ochrony 

2 S. Svensson, Institutional memory: previous experience of institutional cross-border 
cooperation along the Hungarian borders, [w:] Overview of the EGTCs around Hun-
gary, red. S. Svensson, G. Ocskay, Budapest 2016, s. 43-44.
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środowiska. Powoduje również, że istotną gałęzią lokalnej 
gospodarki, po obu stronach granicy, jest turystyka. Ważną 
rolę w rozwoju współpracy przygranicznej odgrywa również 
potencjał społeczny. Obszar pogranicza to jeden z najciekaw-
szych kulturowo regionów Polski i Słowacji. Jest to region 
o wysokiej spoistości społecznej. Mieszkańcy pogranicza 
to ludzie kultywujący tradycje. Prezentują poglądy konser-
watywne. Przywiązani są do idei wolności i samorządności. 
Określa się ich jako osoby przedsiębiorcze i dobrze radzące 
sobie w realiach kapitalizmu. Ponadto pogranicze zamiesz-
kują różne grupy etniczne, narodowe i religijne (Romowie, 
Łemkowie, grekokatolicy, protestanci). Szczególnym sza-
cunkiem na omawianym obszarze cieszy się Kościół kato-
licki. Pozytywnymi czynnikami wpływającymi na rozwój 
współpracy transgranicznej są m.in. podobieństwo języko-
we, mentalne, brak negatywnych stereotypów i uprzedzeń 
narodowych3.

Infrastruktura instytucjonalno-prawna  
współpracy transgranicznej  
w Europie Środkowej
Idea współpracy transgranicznej znalazła od początku ak-
ceptację w szeregu dokumentów międzyrządowych V4. Po 
raz pierwszy o takiej formie współpracy międzynarodowej 

3 Ł. Lewkowicz, Pogranicze polsko-słowackie – analiza instytucjonalna, „Tarnowski 
Przegląd Nauk Społeczno-Humanistycznych” 2018, nr 2, s. 103-104.
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w tej części Europy mowa jest w deklaracji wyszehradzkiej, 
podpisanej 15 lutego 1991 r. w Wyszehradzie. Sygnatariu-
sze umowy zobowiązali się, że będą „popierać wzajemnie 
korzystną współpracę zainteresowanych samorządów lo-
kalnych swych krajów oraz nawiązanie kontaktów subregio-
nalnych”. W deklaracji krakowskiej, podpisanej na kolejnym 
szczycie 6 października 1991 r., prezydenci Polski, Węgier 
i Czecho-Słowacji opowiedzieli się za „nieskrępowanym roz-
wojem różnych form regionalnej, subregionalnej i transgra-
nicznej współpracy, która przyczynia się do przezwyciężania 
podziału Europy”. Rok później, 5 maja 1992 r., w deklara-
cji praskiej zadeklarowali chęć intensyfikacji trójstronnej 
współpracy transgranicznej i kontaktów międzyludzkich, 
a ministrowie spraw zagranicznych zapowiedzieli gotowość 
podpisania szczegółowych porozumień opartych na kon-
wencji madryckiej4.

W kolejnych latach nastąpiło ograniczenie wyszehradz-
kiej współpracy transgranicznej wynikające głównie z braku 
większego zainteresowania poszczególnych państw Grupy 
Wyszehradzkiej. Większą wagę do rozwoju kooperacji na 
granicach V4 zaczęła przykładać po odnowieniu współpracy 
w 1999 r. Współpraca transgraniczna w okresie przedakce-
syjnym miała być skierowana przede wszystkim na konsul-
tacje eksperckie odnoszące się do: korzystania z funduszy 
przedakcesyjnych, informacji i zaleceń dotyczących wspól-

4 H. Dumała, Transnarodowe sieci terytorialne w Europie, Lublin 2012, s. 334.
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nego uczestnictwa w programach UE; udziału i tworzenia 
programów horyzontalnych Wspólnoty; wykorzystania pro-
jektów Phare w przypadku programów transgranicznych, 
wymiany doświadczeń, opracowywania wspólnych badań. 
W deklaracji z Kromieryża z 2004 r., określającej cele współ-
pracy V4 po akcesji jej członków do UE, zabrakło bezpośred-
nich zapisów dotyczących współpracy transgranicznej. Po 
odnowieniu współpracy i utworzeniu w 2000 r. Międzyna-
rodowego Funduszu Wyszehradzkiego (MFW) V4 zaczęła 
bardziej aktywnie wspomagać finansowo rozwój współ-
pracy transgranicznej. Wprowadzono jednak pewne ograni-
czenia dotyczące aplikowania o granty z MFW. Jeśli chodzi 
o granty na projekty transgraniczne, wymagany jest udział 
co najmniej dwóch partnerów z dwóch sąsiadujących ze 
sobą państw V4, a projekty muszą być realizowane na ob-
szarze do 40 km od granicy. W pozostałych rodzajach gran-
tów wyszehradzkich powinny być zaangażowane minimum 
trzy organizacje z trzech państw członkowskich. Natomiast 
w projektach strategicznych zakłada się udział wszystkich 
czterech państw V45.

Istotnym problemem w rozwoju współpracy transgra-
nicznej w Europie Środkowej początkowo były kwestie fi-
nansowe. Dopiero od 1994 r. UE zaczęła wspierać państwa 

5 K. Gawron-Tabor, Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej w procesie integracji 
europejskiej w latach 1989-2009, Toruń 2013, s. 178-180; Grants, https://www.vise-
gradfund.org/apply/grants/ [08.06.2020].
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V4 specjalnymi programami transgranicznymi. Uruchomio-
ny został wtedy program Phare CBC. Powstał on w wyni-
ku lobbingu państw Europy Zachodniej, które w ramach 
programu Interreg IIIA nie mogły podejmować wspólnych 
działań po stronie państw znajdujących się poza UE. Celem 
Phare CBC było wspieranie zrównoważonego rozwoju ob-
szarów transgranicznych poprzez realizację projektów in-
frastrukturalnych i proekologicznych. W ramach Funduszu 
Małych Projektów realizowano również przedsięwzięcia spo-
łeczno-kulturalne. W 1998 r. Komisja Europejska utworzyła 
dodatkowy program transgraniczny Phare Credo, którego 
głównym celem było promowanie dobrosąsiedzkich rela-
cji i stabilizacji społecznej w regionach transgranicznych 
pomiędzy państwami Europy Środkowej oraz Wspólnoty 
Niepodległych Państw. Nowy program miał służyć promo-
waniu procesu decentralizacji oraz wzmacnianiu władzy na 
szczeblu regionalnym i lokalnym. Był on realizowany po-
przez takie działania, jak: rozwój gospodarczy, współpraca 
społeczno-kulturalna, usługi miejskie i regionalne, zasoby 
ludzkie, ochrona środowiska, administracja lokalna i regio-
nalna. Wymogiem udziału w Phare Credo było dostosowanie 
instytucjonalne polityki samorządowej w państwach Euro-
py Środkowej do standardów UE6. Po wejściu państw V4 do 
UE współpraca transgraniczna była wspierana finansowo 
w ramach kolejnych edycji inicjatywy wspólnotowej Inter-

6 Ibidem, s. 176-177.
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reg. Od 2007 r. Europejską współpracę terytorialną (EWT) 
wprowadzono jako jeden z celów polityki spójności UE, obok 
konwergencji oraz konkurencyjności regionalnej i zatrud-
nienia. Uzasadnieniem dla takiego wzmocnienia współpracy 
terytorialnej (i współpracy transgranicznej) było zwiększe-
nie liczby granic lądowych i morskich UE oraz powiększenie 
jej terytorium po rozszerzeniach z lat 2004-2007. Nie mniej 
ważne były działania lobbingowe podejmowane przez sa-
morządy terytorialne i ich sieci na rzecz wzmocnienia ich 
roli w działalności UE. W perspektywie finansowej na lata 
2014-2020 przyjęty został pakiet legislacyjny w zakresie poli-
tyki spójności, składający się łącznie z sześciu rozporządzeń, 
z czego trzy dotyczyły bezpośrednio EWT7.

Euroregionalizacja granic Europy Środkowej. 
Euroregion Karpacki jako szczególny model 
współpracy transgranicznej
Aktualnie euroregiony stanowią dominującą formę trans-
granicznych powiązań w państwach V4. Obecnie wokół pol-
skiej granicy funkcjonuje 17 euroregionów. Najstarszy jest 
Euroregion Nysa, powołany w grudniu 1991 r., a najmłodszy 
Euroregion Roztocze, założony w maju 2020 r. Cztery euro-
regiony działają na pograniczu polsko-niemieckim (w tym 
dwa są trójstronne: ze Szwecją – Euroregion Pomerania; 

7 H. Dumała, Kontynuacja i zmiana: prawne regulacje europejskiej współpracy tery-
torialnej, „Annales UMCS Sectio K: Politologia” 2016, t. 23, nr 2, s. 45-46.
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z Czechami – Euroregion Nysa), siedem na granicy południo-
wej (z Czechami i ze Słowacją), cztery na granicy wschodniej 
(z Ukrainą, Białorusią i Litwą) oraz dwa na granicy północ-
nej – z Rosją (w tym Euroregion Bałtyk z udziałem jednostek 
terytorialnych Danii i Szwecji). Współpraca transgraniczna 
polskich euroregionów obejmuje swoim zasięgiem, poza 
obszarami przygranicznymi, także część Węgier, Rumunii 
(Euroregion Karpacki), Łotwy (Euroregion Bałtyk), Szwecji 
(Euroregion Pomerania i  Euroregion Bałtyk), a  także Da-
nii (Euroregion Bałtyk). Na Słowacji aktualnie funkcjonuje 
11 euroregionów. Pierwszym z nich był Euroregion Karpac-
ki, założony w lutym 1993 r., ostatnim zaś Euroregion Kras, 
powstały w marcu 2001 r. Dwa euroregiony funkcjonują na 
pograniczu słowacko-czeskim (w tym Euroregion Pomora-
wie, w którym udział bierze strona austriacka), sześć na gra-
nicy słowacko-węgierskiej (wszystkie bilateralne) i trzy na 
wspólnym pograniczu z Polską (w tym Euroregion Beskidy, 
z udziałem strony czeskiej, i międzyregionalny Euroregion 
Karpacki)8. W Czechach po 1991 r. powstało 13 euroregionów. 
Pierwszym z nich był wspomniany już Euroregion Nysa, jako 
ostatni zaś założony został w maju 2002 r. czesko-austriac-
ki Euroregion Silva Nortica. Najwięcej euroregionów funk-
cjonuje na pograniczu czesko-polskim (sześć, w tym cztery 

8 Ł. Lewkowicz, Euroregiony na pograniczu polsko-słowackim. Geneza i funkcjono-
wanie, Lublin 2013, s. 113; M. Halaš, Development of cross-border cooperation and 
creation of euroregions in the Slovak Republic, „Moravian Geographical Reports” 
2007, nr 15, s. 25.
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bilateralne i dwa trójstronne), na granicy z Niemcami dzia-
ła pięć euroregionów (w tym czesko-niemiecko-austriacki 
Euregio Las Bawarski), na pograniczu czesko-austriackim – 
trzy euroregiony i dwa euroregiony na granicy ze Słowacją9. 
Proces euroregionalizacji na Węgrzech rozpoczął się wraz 
z powstaniem Euroregionu Karpackiego w lutym 1993 r. Na-
tomiast ostatnim euroregionem jest założony w listopadzie 
2003 r. węgiersko-słowacki Ister Granum. Aktualnie funkcjo-
nuje w tym państwie 15 euroregionów, w tym sześć na grani-
cy ze Słowacją, cztery na pograniczu węgiersko-rumuńskim, 
trzy z udziałem państw byłej Jugosławii i dwa z podmiotami 
z Ukrainy10. Analizując proces euroregionalizacji w Europie 
Środkowej, należy wspomnieć o bezprecedensowym w hi-
storii UE przykładzie likwidacji działającego w latach 2001-
2003 polsko-czeskiego Euroregionu Dobrawa. Do głównych 
powodów jego rozwiązania zaliczono m.in. brak symetrii 
między obszarami objętymi współpracą, wycofanie się z ini-
cjatywy strony czeskiej, konkurencję ze strony sąsiedniego 
Euroregionu Glacensis, a także niezaistnienie euroregio-
nu w świadomości społeczności lokalnej11. Jednocześnie na 
granicach wciąż powstają nowe struktury euroregionalne. 

9 P. Branda, Euroregiony v České republice komparativní analýza, „Současná Europa” 
2009, nr 1, s. 73-75.

10 A. Székely-Kotosz, Euroregions and/or cross-border regions, „Region and Regiona-
lism: The Role of Borderlands in United Europe” 2005, t. 1, nr 7, s. 105-109.

11 R. Bednarski, Likwidacja Euroregionu Dobrava – ewenementem w skali europejskiej, 
„Almamer. Wyższa Szkoła Ekonomiczna” 2006, nr 4, s. 115-124.
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W ostatnim czasie polskie i ukraińskie władze lokalne utwo-
rzyły m.in. Euroregion Roztocze12.

Środkowoeuropejskie euroregiony, podobnie jak te w Eu-
ropie Zachodniej, posiadają nazwy ściśle związane z ota-
czającym środowiskiem geograficznym i przyrodniczym. 
Pochodzą one od nazw rzek (np. Nysa, Bug, Niemen, Pro 
Europa Viadrina, Sprewa – Nysa – Bóbr, Łaba, Łyna – Ława, 
Wag – Dunaj – Ipola, Slana – Rimawa), szczytów lub pasm 
górskich (Karpacki, Tatry, Beskidy, Pradziad, Białe Karpa-
ty), akwenów morskich (Bałtyk) oraz krain geograficznych 
(np. Las Bawarski, Puszcza Białowieska, Glacensis, Egrensis, 
Silva Nortica, Pomerania, Śląsk Cieszyński, Silesia, Pomo-
rawie, Ister-Granum, Neogradiensis, Kras). Dotychczasowe 
doświadczenia powyższych euroregionów wskazują, że kon-
centrują one swoją działalność wokół takich problemów, jak: 
rozwój regionalny i planowanie przestrzenne, rozwój infra-
struktury technicznej, współdziałanie w sferze społecznej, 
ochrona środowiska i turystyka transgraniczna13.

W państwach V4 na szczególną uwagę zasługuje Eurore-
gion Karpacki, który jest swoistym „laboratorium” integra-
cji środkowoeuropejskiej. Stanowi on jeden z największych 
terytorialnie euroregionów w Europie. Obejmuje swoim 

12 Powstało stowarzyszenie samorządów Euroregionu Roztocze, https://lublin.tvp.
pl/48142989/powstalo-stowarzyszenie-samorzadow-euroregionu-roztocze 
[08.06.2020].

13 Dane na podstawie stron internetowych analizowanych euroregionów oraz Ł. Lew-
kowicz, Euroregiony…, s. 114.
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zasięgiem obszary przygraniczne Polski, Słowacji, Ukrainy, 
Węgier i Rumunii. Terytorium Euroregionu Karpackiego 
jest mozaiką mniejszości narodowych – Ukraińców i Wę-
grów na Słowacji, Polaków na Ukrainie, Węgrów w Rumu-
nii i Romów na całym obszarze. W euroregionie łączą się 
trzy główne obrządki chrześcijańskie – rzymskokatolicki, 
greckokatolicki i prawosławny, co niewątpliwie wpływa na 
złożoność euroregionalizacji. Terytorium jest odległe od sto-
lic poszczególnych państw i jest słabiej rozwiniętą częścią 
każdego z nich. Nie mniej ciekawa jest geneza Euroregio-
nu Karpackiego. Utworzony został „odgórnie” przez rządy 
wspomnianych państw, a jego powstawaniu towarzyszy-
ły liczne kontrowersje (m.in. burzliwa dyskusja w polskim 
parlamencie, sprzeciw słowackiego i rumuńskiego rządu, 
dążenie strony węgierskiej do utworzenia euroregionu Kar-
paty – Cisa, który obejmowałby Siedmiogród i Wojwodinę). 
W ramach Euroregionu Karpackiego od początku stosunko-
wo dobrze rozwija się współpraca gospodarcza, w miastach 
przygranicznych organizowane są targi i giełdy handlowe, 
odbywają się polsko-słowackie fora gospodarcze, dobrze 
rozwija się współpraca w zakresie kultury i oświaty, orga-
nizowane są cykliczne imprezy kulturalne. Ze względu na 
istotny potencjał przyrodniczy ważną rolę w euroregionie 
odgrywa kwestia ochrony zasobów środowiska oraz tury-
styka transgraniczna. Jednym z priorytetowych kierunków 
działań Euroregionu Karpackiego jest zasada Euroregion+. 
Zakłada ona integrację struktur oraz inicjatyw instytucjo-
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nalnych z całego geograficznego obszaru Karpat pod egidą 
tego euroregionu. Od lat mówi się również o powołaniu stra-
tegii makroregionalnej UE w regionie Karpat. Jednocześnie 
na obszarze województwa podkarpackiego wyodrębnił się 
w ostatnich miesiącach Euroregion Roztocze14.

Europejskie ugrupowania współpracy  
terytorialnej w Europie Środkowej:  
przykład Polski i Węgier
Coraz atrakcyjniejszym narzędziem europejskiej współpracy 
transgranicznej stają się Europejskie ugrupowania współ-
pracy terytorialnej (EUWT). Obecnie zarejestrowanych jest 
65 ugrupowań z udziałem podmiotów z 20 państw UE, w tym 
dodatkowo jeden z partnerami z Ukrainy, dwa ze Szwajcarii 
oraz jedno z miastem z Palestyny. Większość ugrupowań (56) 
ma charakter transgraniczny i koncentruje się na zagadnie-
niach lokalnych i regionalnych. Rzadziej jest to współpraca 
międzyregionalna czy też sieciowa, wykraczająca poza gra-
nice Europy. Członkami są najczęściej samorządy terytorial-
ne, rzadziej jednostki naukowo-badawcze, instytucje służby 
zdrowia, parki narodowe, zrzeszenia samorządowe oraz całe 
państwa. Najwięcej EUWT powstało na Węgrzech i we Fran-

14 M. Greta, Euroregiony polskie w procesie integracji europejskiej oraz w przezwycięża-
niu peryferyjności i dysproporcji regionalnych, Łódź 2013, s. 240-253; Ł. Lewkowicz, 
Współpraca parlamentarna w ramach inicjatywy „Europa Karpat”, [w:] Dyplomacja 
parlamentarna w Europie Środkowej i Wschodniej w latach 2015-2019, red. B. Sur-
macz, A. Kuczyńska-Zonik, Prace Instytutu Europy Środkowej 5/2019, s. 66-67.



Prace IEŚ  •  Nr 10/2020 69

Współpraca transgraniczna na obszarze Grupy Wyszehradzkiej

cji (po 24). Węgry były jednym z pierwszych państw, które 
przyjęło unijną regulację dotyczącą EUWT. Pierwsze ugrupo-
wanie, Ister-Granum, powołano tam już w 2008 r. i uczyniono 
z niego ważny instrument polityki zagranicznej w regionie. 
Węgry są też jedynym państwem, które wspiera ze środków 
budżetowych działania EUWT na swoim terytorium. Po-
czątkowo węgierskie ugrupowania traktowane były jako 
narzędzie wspierania mniejszości węgierskiej w sąsiednich 
państwach. Aktualnie coraz większy nacisk kładzie się na za-
rządzanie i rozwój gospodarczy obszarów przygranicznych. 
Powyżej 15 ugrupowań na swoich granicach mają Słowacja 
(17) i Hiszpania (16). Z kolei na terytorium państw bałtyc-
kich, Finlandii, Danii, Wielkiej Brytanii i Irlandii nie funk-
cjonuje ani jedno EUWT. Zauważalna jest różnica między 
ugrupowaniami tworzonymi w Europie Zachodniej i Środ-
kowej. Te pierwsze nastawione są w większym stopniu na 
współpracę badawczo-naukową, kwestie energetyczne czy 
administrowanie określonym obiektem (np. szpitalem na 
pograniczu francusko-hiszpańskim). Natomiast te drugie, 
w Europie Środkowej, koncentrują się na turystyce, projek-
tach edukacyjno-społecznych i transportowych. Pomimo 
podobieństw, różnice w funkcjonowaniu EUWT widać także 
wśród państw danego regionu. Przykładem są ugrupowania 
tworzone z udziałem samorządów węgierskich, sposobem 
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działania znacząco różniące się od ugrupowań tworzonych 
z podmiotami z Polski15.

Jak dotąd Polska dość słabo wykorzystuje tego rodzaju 
narzędzie współpracy. Do 2020 r. powstały zaledwie cztery 
ugrupowania z udziałem strony polskiej. Pierwsze ugru-
powanie, EUWT Tritia, założone zostało na pograniczu 
polsko-czesko-słowackim 25 lutego 2013 r. Formalizacja po-
przedzona była kilkuletnią współpracą władz regionalnych. 
Ostatecznie na siedzibę EUWT wybrano Cieszyn i przyjęto 
polski system prawny. Ugrupowanie realizuje i włącza się na 
zasadzie partnerstwa w projekty, które związane są z nastę-
pującymi obszarami tematycznymi: transport, gospodarka, 
ruch turystyczny, energetyka oraz kultura, ochrona śro-
dowiska, kapitał ludzki, edukacja i współpraca szkół wyż-
szych, szkolenia, w tym w ścisłej współpracy z uczelniami, 
współpraca z instytucjami publicznymi, a także realizacja 
wymiany doświadczeń i staży międzynarodowych. Kilka 
miesięcy później, 14 sierpnia 2013 r., powstało polsko-słowac-
kie EUWT Tatry z siedzibą w Nowym Targu. Ugrupowanie 
stworzone zostało na bazie już funkcjonującego euroregio-
nu, a jego członkami stały się stowarzyszenia samorządowe 
po obu stronach granicy. Tworzone było z myślą o zarządza-
niu funduszem małych projektów. Dotychczasowe działania 

15 A. Skorupska, Europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej – ocena i perspek-
tywy, „Biuletyn PISM” 2017, nr 59 (1501), https://pism.pl/publikacje/Europejskie_
ugrupowania_wsp__pracy_terytorialnej___ocena_i_perspektywy [08.06.2020].
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obu ugrupowań koncentrowały się na realizacji projektów 
związanych z turystyką, kulturą, szkoleniami i nie różniły 
się zasadniczo od wcześniejszej formuły współpracy. Od-
mienny charakter ma EUWT Środkowoeuropejski Korytarz 
Transportowy z siedzibą w Szczecinie, którego członkami 
są samorządy terytorialne ze Szwecji, z Polski, Węgier i Chor-
wacji. Głównym celem utworzonego 12 grudnia 2013 r. ugru-
powania jest wspieranie współpracy w zakresie transportu 
w ramach wspomnianego korytarza (pierwszego tego typu 
w Europie). Ugrupowanie jest jednak otwarte na szerszą 
działalność (wspomaganie lokalnego biznesu, współpraca 
z uczelniami, działania proekologiczne). Innowacyjnym pro-
jektem jest analiza inteligentnych specjalizacji regionów 
członkowskich w celu znalezienia nowych sfer współpra-
cy dla EUWT. Ostatnie EUWT, Novum, powołane zostało 
15 września 2015 r. na polsko-czeskim pograniczu. Jest to 
wspólny projekt samorządów regionalnych i euroregionów 
z siedzibą w Jeleniej Górze. Wyznacza sobie podobne cele jak 
pozostałe ugrupowania na południowym pograniczu, m.in. 
wspiera turystykę, transport, ochronę środowiska, edukację. 
Wszystkie powyższe EUWT przyjęły polski system prawny16.

Natomiast Węgry można określić jako prymusa 
w rozwoju EUWT w państwach V4. Drugim europej-

16 Zob. Ł. Lewkowicz, Uwarunkowania i formy instytucjonalnej polsko-czeskiej współ-
pracy transgranicznej, „Przegląd Geograficzny” 2019, t. 91, z. 4, s. 525-526; idem, 
Europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej…, s. 56-64; O nas, http://www.
cetc-egtc.eu/pl/o-nas [08.06.2019].
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skim ugrupowaniem, a pierwszym w Europie Środkowej, 
było wspomniane już słowacko-węgierskie EUWT Ister-
-Granum, powołane 6 maja 2008 r. Nowa instytucja, 
powstała na bazie istniejącego od lat euroregionu o cha-
rakterze komunalnym o tej samej nazwie, ma w swoich 
celach statutowych m.in. wspieranie lokalnego biznesu 
i turystyki, powstanie transgranicznego systemu opieki 
zdrowotnej, telewizji i stacji radiowej, współpracę w za-
kresie odnawialnych źródeł energii i odbudowę połączeń 
komunikacyjnych na Dunaju. W latach 2006-2010 proces 
powstawania EUWT miał wsparcie polityczne Ministerstwa 
Samorządu Lokalnego oraz Kancelarii Premiera. W 2009 r. za-
inicjowano powstanie pięciu ugrupowań, z czego udało się 
powołać tylko EUWT Banat – Triplex Confinium z udziałem 
węgierskich, rumuńskich i serbskich samorządów terytorial-
nych. Ugrupowanie to skupia się na wspomaganiu małych 
i średnich przedsiębiorstw i zwiększaniu zatrudnienia na 
pograniczu. Rozwijany jest tam również program gospodarki 
wodnej oraz jednolite zarządzanie odnawialnymi źródłami 
energii i ich wykorzystaniem. Po zmianach politycznych na 
Węgrzech w 2010 r. otworzyła się nowa perspektywa dla roz-
woju ugrupowań. Na podstawie dekretu z 2011 r. utworzono 
specjalny fundusz EUWT, który ma na celu wsparcie finan-
sowe na tworzenie i funkcjonowanie ugrupowań (średnio 
ok. 21 tys. euro rocznie na dane EUWT). Kolejne zwycięstwo 
Fideszu w 2014 r. spowodowało dalsze zmiany w zarządza-
niu ugrupowaniami. Kompetencje te zostały przekazane 
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Ministerstwu Handlu i Spraw Zagranicznych, a wszystkie 
EUWT miały się odtąd koncentrować głównie na rozwoju 
gospodarczym. Po 2010 r. nastąpił dynamiczny rozwój ugru-
powań na granicach węgierskich. Jako ostatnie 24 stycznia 
2017 r. powstało słowacko-węgierskie EUWT Dolina Ipoli, do 
którego głównych zadań należą m.in.: rozwój infrastruktury 
drogowej i ekoturystyki transgranicznej, wsparcie przedsię-
biorstw, wspólne wykorzystanie zasobów energetycznych, 
renowacja systemów wodno-kanalizacyjnych, wzajemne 
nauczanie języka słowackiego i węgierskiego w szkołach 
oraz współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego 
i opieki zdrowotnej17.

Wnioski i rekomendacje
Szansę i wyzwanie dla rozwoju współpracy transgranicznej 
w Europie Środkowej stanowi nowa perspektywa finansowa 
na lata 2021-2027. Należy pamiętać, że na poszczególne pro-
gramy transgraniczne zostaną przekazane znacznie mniej-
sze środki, niż były w obecnym budżecie unijnym. Pandemia 
COVID-19 prawdopodobnie spowoduje większą koncentrację 
na wspieraniu biznesu w poszczególnych państwach. W tym 
kontekście warto wykorzystać pozytywny trend polityczny 
dotyczący środkowoeuropejskiej współpracy regionalnej. 
Niewątpliwie szeroko rozumiana współpraca transgranicz-
na powinna zostać uwzględniona w agendzie prezydencji 

17 G. Ocskay, Policy environment, [w:] Overview of the EGTCs…, s. 27-33.



Łukasz Lewkowicz

Prace IEŚ  •  Nr 10/202074

polskiej w V4 na lata 2020-2021. Lobbing rządów państw wy-
szehradzkich powinien być skierowany na uzyskanie jak naj-
większych środków na politykę spójności. W tym kontekście 
na uwagę zasługuje idea powołania nowej unijnej strategii 
makroregionalnej i specjalnego programu operacyjnego dla 
obszaru Karpat. Należy również wykorzystać możliwości 
Inicjatywy Trójmorza (TSI), której jednym ze strategicznych 
celów jest kooperacja na płaszczyźnie transportowej w Euro-
pie Środkowej. Na szczycie TSI w Bukareszcie we wrześniu 
2018 r. przyjęto do realizacji szereg konkretnych projektów 
infrastrukturalnych. Z punktu widzenia obszaru wsparcia, 
najważniejszy wydaje się projekt Via Carpatia, mający na 
celu stworzenie międzynarodowego szlaku transportowe-
go biegnącego m.in. wzdłuż wschodniej granicy Polski, Sło-
wacji i Węgier.

Działające na pograniczach państw V4 podmioty trans-
graniczne (euroregiony, EUWT) powinny kontynuować dzia-
łania lobbingowe na szczeblach: lokalnym, regionalnym, 
krajowym i europejskim dotyczące zarządzania Funduszem 
Mikroprojektów w kolejnych programach współpracy tran-
sgranicznej. Ponadto powinny one dywersyfikować w więk-
szym stopniu pozyskiwane fundusze zewnętrzne (oprócz 
środków UE aktorzy transgraniczni powinni aplikować m.in. 
o fundusze z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradz-
kiego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Funduszu 
Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza). Obecnie beneficjen-
tami programów transgranicznych są głównie samorzą-
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dy terytorialne i podległe im instytucje. Należy zwiększyć 
udział organizacji pozarządowych w realizacji projektów 
transgranicznych. Wskazane jest również poszerzenie listy 
beneficjentów o mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Do 
rozważenia jest szersza realizacja transgranicznych projek-
tów edukacyjnych oraz wspieranie transgranicznej komu-
nikacji autobusowej i kolejowej.

W kolejnych latach warto w szerszym zakresie wyko-
rzystać nowy instrument prawny UE – EUWT. Najbardziej 
aktywne w tym zakresie są od początku Węgry. Pozostałe 
państwa V4, gdzie ten instrument jest słabiej wdrażany, po-
winny tworzyć podobne narzędzia wspierania ugrupowań, 
m.in. specjalny fundusz finansujący ich działalność. Aby za-
chęcić lokalne podmioty do tworzenia EUWT, należy w więk-
szym stopniu skupić się na sferze gospodarczej. Działalność 
EUWT powinna stać się częścią agendy Inicjatywy Trójmo-
rza. Na szczególną uwagę w tym kontekście zasługuje EUWT 
Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy jako podmiot 
nastawiony na rozwój infrastruktury transportowej na osi 
północ–południe, ale też otwarty na szerszą współpracę. Bio-
rąc pod uwagę zainteresowanie V4 państwami Partnerstwa 
Wschodniego i Bałkanów Zachodnich, w dłuższej perspek-
tywie istotne znaczenie może mieć możliwość włączenia do 
EUWT podmiotów z państw trzecich. Na takie rozwiązanie 
niedawno zdecydowali się Węgrzy, zakładając EUWT Tisza 
z Ukrainą. Mimo bardzo rozległych planów co do wspólnych 
inicjatyw działalność ugrupowania jest wciąż ograniczona. 
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Formuła ugrupowań może być jednak atrakcyjna również 
dla samorządów terytorialnych, położonych przy polskiej 
lub słowackiej granicy wschodniej.
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Rewolucyjny charakter końca lat 80., prowadzący do obale-
nia rządów komunistycznych, stanowił przełom we współ-
czesnej historii państw Europy Środkowej. Byłe już państwa 
realnego socjalizmu rozpoczęły proces transformacji ustro-
jowej, oznaczający de facto zmiany we wszystkich sferach: 
społecznej, gospodarczej, politycznej i kulturowej. Samosta-
nowienie w nowej rzeczywistości Europy Środkowej wyzna-
czyły procesy dekomunizacji, demokratyzacji i liberalizacji 
gospodarczej. Pierwsze lata transformacji ustrojowej byłych 
państw satelickich ZSRR oznaczały wzmożone wysiłki na 
rzecz budowania niezależności politycznej i podmiotowości 
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na arenie międzynarodowej oraz rozwoju gospodarczego 
i poprawy bezpieczeństwa.

W wyniku przeobrażeń ładu międzynarodowego zmienia-
ła się także rola oraz formy współpracy regionalnej w Euro-
pie Środkowo-Wschodniej, co umożliwiło państwom regionu 
wprowadzenie rzeczywistych zmian w realizowanych po-
litykach. Podkreślenia wymaga fakt, że państwa Europy 
Środkowej i Wschodniej nie stanowiły jednorodnego bytu, 
wręcz przeciwnie, różniła je zarówno sytuacja polityczna, 
jak i zakres reform demokratycznych. Pomimo tych róż-
nic trzy państwa – tworzące w późniejszym okresie Grupę 
Wyszehradzką – łączyła bliskość geograficzna, (nierzadko 
kwestionowana) wspólnota kulturowa i historyczna oraz 
zgodność politycznych aspiracji, do których należała inte-
gracja ze Wspólnotami Europejskimi i członkostwo w NATO. 
Jak pisze Libor Lukášek, państwa Europy Środkowej inten-
sywnie szukały rozwiązania, jak przy stale jeszcze realnej 
sile Moskwy wykorzystać sytuację, w jakiej znalazł się ZSRR, 
i zbudować własną pozycję w regionie1.

Wspólnota interesów i poszukiwanie jak najefektywniej-
szego sposobu realizacji założonych celów przez państwa 
Europy Środkowej, dotyczących budowania czy też odno-
wienia suwerenności narodowej, implementacji pluralizmu 
politycznego oraz utworzenia środowiska ekonomicznego 
umożliwiającego wzajemną współpracę, wymagały intensy-

1 L. Lukášek, Visegrádská skupina a její vývoj v letech 1991-2004, Praga 2010.
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fikacji działań i wypracowania wspólnych narzędzi. Istotną 
rolę w tej kooperacji, a tym samym w formowaniu współ-
pracy wyszehradzkiej, odegrały bezpośrednie kontakty na-
wiązane jeszcze w latach socjalizmu pomiędzy dysydentami 
z Polski, Czechosłowacji i Węgier. Opozycjoniści z tego okre-
su w czasie przemian systemowych nierzadko obejmowali 
znaczące stanowiska polityczne i często wyznaczali kieru-
nek podejmowanych reform. Pomimo występujących różnic, 
wszystkie trzy państwa inicjujące w późniejszym okresie 
zorganizowanie współpracy wyszehradzkiej za najlepszą 
drogę demokratycznego rozwoju uznały zacieśnienie więzi 
z państwami Europy Zachodniej2, czemu miała służyć rów-
nież współpraca na poziomie regionalnym.

Formalizacja współpracy i wspólne inicjatywy
Krokiem w kierunku podjęcia współpracy pomiędzy trze-
ma państwami stał się zwołany na 9 kwietnia 1990 r. przez 
prezydenta Václava Havla szczyt „trójki” w Bratysławie3. To 
spotkanie przywódców i parlamentarzystów Czecho-Słowa-

2 Potwierdzają to chociażby słowa premiera Węgier Józsefa Antalla, konstatującego 
o powrocie do Europy w słowach: „Po czterdziestu latach sztucznego podziału Eu-
ropy, na którym Węgry tak bardzo ucierpiały, mamy teraz możliwość ponownego 
przyłączenia się do życia politycznego, gospodarczego i kulturalnego naszego 
kontynentu, a także jego systemów wartości i idei” czy wypowiedź premiera RP 
Tadeusza Mazowieckiego z września 1989 r., który powiedział:  „musimy nadrobić 
zaległości, zwłaszcza we współpracy z krajami Europejskiej Wspólnoty Gospo-
darczej i Stanami Zjednoczonymi”.

3 Biuro Spraw Międzynarodowych i Unii Europejskiej, Informacja na temat Grupy 
Wyszehradzkiej, Kancelaria Sejmu, Warszawa 2012.



Szczepan Czarnecki

Prace IEŚ  •  Nr 10/202082

cji, Węgier i Polski, pomimo występujących pomiędzy nimi 
różnic, niewątpliwie skonsolidowało wspólnotę i stanowiło 
asumpt do zintensyfikowania działań na rzecz współpracy. 
Znaczące efekty w tym zakresie przyniósł kolejny szczyt, 
który odbył się 12-15 lutego 1991 r. w Budapeszcie oraz w Wy-
szehradzie na Węgrzech. Dotychczasowa współpraca została 
oficjalnie potwierdzona w przyjętej 15 lutego 1991 r. w Wy-
szehradzie „Deklaracji o współpracy Czeskiej i Słowackiej 
Republiki Federacyjnej, Rzeczypospolitej Polskiej i Republi-
ki Węgierskiej w dążeniu do integracji europejskiej”. Głosiła 
ona, że zbieżność celów w polityce zagranicznej, podobień-
stwo doświadczeń historycznych oraz bliskość geograficzna 
predestynują „trójkę” do powołania nowego związku regio-
nalnego. Pośród głównych zdefiniowanych założeń współ-
pracy, celem nadrzędnym była integracja ze strukturami 
euroatlantyckimi i integracja europejska. Silny akcent poło-
żono też na wspólne dążenie do pełnego przywrócenia nie-
zależności państwowej, demokracji i wolności w państwach 
„trójki” (od tego momentu Trójkąta Wyszehradzkiego)4.

W „Deklaracji” podkreślono również, że spotkanie w Bra-
tysławie prezydentów, premierów, ministrów spraw zagra-
nicznych i parlamentarzystów z państw deklarujących 
współpracę zapoczątkowało proces tworzenia podstaw i no-

4 Ibidem.
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wych form współpracy politycznej, gospodarczej i kultural-
nej tych państw w zmienionej sytuacji w Europie Środkowej5.

Okres upadku bloku wschodniego przekładał się na pro-
ces zacieśnienia współpracy wyszehradzkiej trójki6. Istotnie 
zintensyfikowano proces konsultacji na różnych szczeblach 
pomiędzy sygnatariuszami deklaracji z Wyszehradu, w for-
matach dwu- i trójstronnych. Znacząca w uszczegółowieniu 
założeń rozwijanej współpracy regionalnej stała się krakow-
ska konferencja w czerwcu 1991 r. poświęcona szansom i wy-
zwaniom wynikającym ze współpracy europejskiej, podczas 
której wysunięto inicjatywę powołania trójstronnej parla-
mentarno-eksperckiej grupy roboczej na rzecz współpracy 
środkowoeuropejskiej7. 6 października 1991 r. w tzw. deklara-
cji krakowskiej państwa – członkowie Trójkąta Wyszehradz-
kiego, podkreślały, że priorytetem ich polityki zagranicznej 
jest rozwój stosunków ze Wspólnotami Europejskimi (WE), 
a za cel zasadniczy współpracy ponownie uznano włącze-
nie do europejskiego systemu politycznego, gospodarczego, 

5 Deklaracja o współpracy Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej, Rzeczypospo-
litej Polskiej i Republiki Węgierskiej w dążeniu do integracji europejskiej, 15.02.1991, 
http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=artic-
le&id=14734&Itemid=778 [09.09.2020].

6 Kilka miesięcy po podpisaniu deklaracji z Wyszehradu w Europie Środkowej 
i Wschodniej zaszły głębokie zmiany. 28 czerwca 1991 r. podczas ostatniej sesji 
organizacji w Budapeszcie podpisano decyzję o likwidacji RWPG, 1 lipca 1991 r. na-
stąpiło formalne rozwiązanie Układu Warszawskiego, a w grudniu tego samego 
roku zakończył się proces rozpadu ZSRR.

7 Biuro Spraw Międzynarodowych i Unii Europejskiej, op.cit.
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prawnego i bezpieczeństwa8. Wspólne stanowisko w ramach 
nowo powstałej struktury przyspieszyło procesy negocja-
cyjne dotyczące układów o stowarzyszeniu ze Wspólnotami 
Europejskimi. Współpraca rozwinęła się również w dziedzi-
nie gospodarki oraz na poziomie negocjacji z WE. Deklaracja 
krakowska stała się też pierwszym oficjalnym dokumentem, 
w którym trzy państwa zadeklarowały wolę zawarcia umów 
o liberalizacji handlu9, tworząc tym samym podwaliny do 
podpisania 21 grudnia 1992 r. również w Krakowie – Środko-
woeuropejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (CEFTA).

Utrudnienia i wyhamowanie współpracy
Do kolejnego spotkania w ramach Trójkąta Wyszehradz-
kiego doszło 6 maja 1992 r. w Pradze. Miało ono charakter 
zwrotny – zakończył się etap dotychczasowej współpracy, 
czego symbolem stało się podpisanie 16 grudnia 1992 r. przez 
premierów Polski, Węgier i Czechosłowacji umów stowarzy-
szeniowych z EWG10. Pomimo że umowy te zostały podpisa-
ne indywidualnie przez każde z państw, było to osiągnięcie 
grupowe. 11 listopada 1992 r. rządy państw Trójkąta Wyszeh-
radzkiego skierowały do EWG memorandum wzywające do 

8 A. Orzelska-Stączek, Współpraca regionalna w Europie Środkowo-Wschodniej w pol-
skiej polityce zagranicznej, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” 2015, nr 2 (49), s. 238-
262.

9 J. Rutkowski, Pięć lat funkcjonowania CEFTA: stan rzeczywisty i potencjalne możli-
wości, [w:] Rola CEFTA w integrującej się Europie, red. P. Bożyk, Warszawa 1999, s. 20.

10 Ibidem.
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oświadczenia, że integracja z Polską, Czecho-Słowacją i Wę-
grami stanowi cel Wspólnoty. Odpowiedzią był opracowany 
przez Komisję WE raport, w którym stwierdzono, że podej-
mowane decyzje polityczne będą miały charakter indywidu-
alnych ocen dla każdego z kandydujących państw i zostaną 
podjęte we właściwym momencie po spełnieniu warunków 
akcesyjnych przez kandydatów11.

Współpracę pomiędzy państwami utrudniała sytuacja 
w Czechosłowacji. W Czechach uformował się nowy rząd, 
na czele którego stanął premier Václav Klaus, nieukrywający 
swojego dystansu wobec współpracy wyszehradzkiej. Spór 
w ramach Czecho-Słowacji, który ostatecznie doprowadził 
do jej rozpadu i podziału federacji na dwa niezależne poli-
tycznie państwa, również wpłynął na osłabienie współpracy 
w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Słowacja musiała samo-
dzielnie rozstrzygać spory z Węgrami, m.in. o mniejszość 
węgierską.

Dodatkowym czynnikiem destabilizującym sytuację była 
wspomniana już zapowiedź dotycząca indywidualnego roz-
patrywania kandydatur do członkostwa w WE, co istotnie 
ograniczało współpracę w ramach Grupy Wyszehradzkiej, 
której członkowie oficjalne wnioski o członkostwo w WE 
złożyli już indywidualnie. W czeskiej polityce zagranicznej 
nastąpił pełny zwrot w kierunku państw zachodnich. Do-
datkowo zamrożenie współpracy państw Grupy Wyszeh-

11 Biuro Spraw Międzynarodowych i Unii Europejskiej, op.cit.
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radzkiej w znaczącym stopniu utrwalił konflikt związany 
z wizytą Billa Clintona w Pradze. W styczniu 1994 r. po za-
kończonym szczycie NATO w Brukseli, gdzie przyjęto doku-
ment „Partnerstwo dla Pokoju”, prezydent USA przybył do 
stolicy Republiki Czeskiej na spotkanie z przedstawicielami 
Grupy Wyszehradzkiej w celu dokładnego przedstawienia 
tego projektu. Strona czeska, odpowiedzialna za organizację 
wydarzenia, doprowadziła do wykluczenia przedstawicieli 
Węgier, Polski i Słowacji.

Spotkania wyszehradzkie w kolejnych latach straciły na 
dynamice. Ich nieregularność oraz pozostawanie na pozio-
mie deklaracji znacząco osłabiły funkcjonowanie Grupy Wy-
szehradzkiej. Można wręcz stwierdzić, że współpraca w tym 
formacie stopniowo zanikała, a państwa członkowskie za-
częły koncentrować się na własnych problemach wewnętrz-
nych. Jedynym obszarem, w którym współpraca rozwijała 
się w latach 90., była gospodarka. Kooperacja w tym zakre-
sie opierała się na Środkowoeuropejskiej umowie o wolnym 
handlu (CEFTA) z 21 grudnia 1992 r. Trzeba przyznać, że pod 
tym względem inicjatywa była skuteczna.

Rekonsolidacja działań
Kolejny punkt zwrotny we współpracy Grupy Wyszehradz-
kiej nastąpił w latach 1997-1998, kiedy rozpoczął się proces 
przywracania wzajemnych relacji, na co wpływ miała po-
lityka zarówno wewnętrzna, jak i zagraniczna poszczegól-
nych członków V4. Istotnym czynnikiem oddziałującym na 
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odnowienie współpracy była postępująca integracja Polski, 
Węgier oraz Czech ze strukturami euroatlantyckimi oraz UE: 
„16 grudnia 1997 r. ministrowie spraw zagranicznych Rady 
Północnoatlantyckiej podpisali protokoły o przystąpieniu 
Polski, Republiki Czeskiej i Węgier do Paktu Północnoatlan-
tyckiego, a 13 grudnia 1997 r. Rada Europejska w Luksem-
burgu zaprosiła Polskę, Republikę Czeską, Węgry, Słowenię, 
Estonię i Cypr do rozpoczęcia negocjacji o członkostwo 
w Unii Europejskiej wiosną 1998 r.”12 Niewątpliwie nie mniej-
sze znaczenie miały przemiany zachodzące na czeskiej oraz 
słowackiej scenie politycznej. W Republice Czeskiej z urzędu 
odszedł premier Václav Klaus, który nie krył rezerwy wobec 
współpracy wyszehradzkiej, na Słowacji natomiast – premier 
Vladimír Mečiar, któremu zarzucano łamanie zasad demo-
kracji i niejasną politykę zagraniczną, prowadzącą do wy-
kluczenia Słowacji z pierwszej grupy państw przyjętych do 
NATO i zaproszonych do negocjacji akcesyjnych z UE: Polska, 
Republika Czeska i Węgry (razem z Estonią, Słowenią oraz 
Cyprem) 31 marca 1998 r. rozpoczynały negocjacje o człon-
kostwo w UE, w których Słowacja była znacznie spóźniona 
względem pozostałych państw regionu i rozpoczęła je blisko 
dwa lata później – 15 lutego 2000 r.

21 października 1998 r. w Budapeszcie odbyło się ważne 
z punktu widzenia odmrażania regionalnej współpracy spo-
tkanie premierów Polski – Jerzego Buzka, Węgier – Viktora 

12 Ibidem.
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Orbána, oraz Republiki Czeskiej – Miloša Zemana. Zabrakło 
szefa rządu Słowacji, gdzie trzy tygodnie wcześniej odbyły się 
wybory parlamentarne. W ramach spotkania trzech premie-
rów zapowiedziano kontynuację współpracy całej wyszeh-
radzkiej czwórki w wymiarze politycznym, gospodarczym, 
kulturalnym, społecznym i edukacyjnym. W związku z sy-
tuacją na Słowacji, przedstawiciele V4 zgodzili się wspierać 
jej wysiłki na rzecz integracji europejskiej. Wsparcie dla sło-
wackiej integracji z UE oraz NATO argumentowano pożą-
daną stabilnością i dobrobytem regionu Europy Środkowej. 
Polskie władze popierały dążenia nowego słowackiego rządu 
Mikuláša Dzurindy do wstąpienia do NATO i UE, a minister 
spraw zagranicznych Bronisław Geremek mówił wprost: „za-
daniem Grupy jest aktywne promowanie kandydatury Sło-
wacji do członkostwa w NATO”13.

Czynnikiem w znacznym stopniu konsolidującym dzia-
łania czwórki wyszehradzkiej okazał się szczyt premierów 
V4 zorganizowany w maju 1999 r. w Bratysławie, w czasie któ-
rego na nowo określono ramy współpracy wyszehradzkiej. 
W 2000 r. powołano Międzynarodowy Fundusz Wyszehradz-
ki (IVF) z siedzibą w Bratysławie – jedyną jak dotąd zinsty-
tucjonalizowaną formę współpracy pomiędzy państwami 
V4. Dzięki IVF współpraca Grupy Wyszehradzkiej stała się 

13 Minister spraw zagranicznych B. Geremek, Informacja rządu o podstawowych kie-
runkach polityki zagranicznej Polski, 08.04.1999, http://orka2.sejm.gov.pl/Debata3.
nsf/main/48BD8E19 [01.06.2020].

http://orka2.sejm.gov.pl/Debata3.nsf/main/48BD8E19
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata3.nsf/main/48BD8E19
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aktywna także w sferze obywatelskiej. Stanowisko Polski 
wobec współpracy opierało się na: „mocnym fundamencie 
konkretnych projektów, w tym w dziedzinie infrastruktury, 
polityki wizowo-konsularnej oraz gospodarki”14. Zauważalnie 
zaczęła się również rozwijać współpraca członków Grupy Wy-
szehradzkiej z podmiotami trzecimi. Rozpoczęto kooperację 
w różnych formatach, z innymi państwami czy grupami re-
gionalnymi – np. państwami Beneluksu czy Radą Nordycką.

29 czerwca 2002 r. na szczycie w Esztergom na Węgrzech 
premierzy V4 przyjęli aneks do „Zakresu współpracy wyszeh-
radzkiej” z maja 1999 r., w którym doprecyzowane zostały zasa-
dy sprawowania prezydencji w V4, a w szczególności określona 
została agenda spotkań premierów państw organizowanych 
na zakończenie kolejnych prezydencji w Grupie Wyszehradz-
kiej. „Zakres współpracy wyszehradzkiej” razem z aneksem 
dotyczące roli prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej nie tylko 
rozbudowały strukturę tej współpracy, ale też nadały jej nową 
dynamikę. Poszerzono zakres współpracy międzyrządowej 
oraz włączono do niej więcej resortów. Zainicjowana została 
także wyszehradzka współpraca międzyparlamentarna.

Współpraca V4 po przystąpieniu  
do Unii Europejskiej
Wraz z rokiem 2004, kiedy Polska, Republika Czeska, Węgry 
i Słowacja stały się pełnoprawnymi członkami UE, rozpoczął 

14 Ibidem.
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się kolejny etap funkcjonowania Grupy Wyszehradzkiej. 
Współpraca między czterema państwami w przeważającym 
stopniu przeniosła się na poziom UE, rodząc tym samym 
kluczowe pytanie o sens kontynuowania współdziałania 
w dotychczasowej formule, skoro założone w latach 90. cele 
zostały wypełnione. Utworzona dla wzajemnego wsparcia 
w wysiłkach na rzecz przystąpienia do NATO oraz UE, Gru-
pa Wyszehradzka musiała na nowo zdefiniować swoją rolę 
i zadania po zrealizowaniu aspiracji z pierwszych lat swo-
jego istnienia.

Kluczowe było w tym przypadku spotkanie państw Gru-
py Wyszehradzkiej w maju 2004 r. w Kromieryżu w Czechach 
i podpisanie deklaracji o współpracy państw Grupy Wy-
szehradzkiej po osiągnięciu celów strategicznych, tj. przy-
stąpieniu do UE i NATO. Premierzy państw członkowskich 
zagwarantowali kontynuowanie współpracy państw Gru-
py Wyszehradzkiej, opartej na konkretnych projektach, ale 
przy jednoczesnym zachowaniu elastycznego i otwartego 
charakteru struktury. Podstawę dalszej współpracy stano-
wiły „Deklaracja Premierów Republiki Czeskiej, Republiki 
Węgierskiej, Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej 
w sprawie współpracy Grupy Wyszehradzkiej po przystąpie-
niu do Unii Europejskiej” oraz „Przewodnik po przyszłych 
obszarach współpracy Grupy Wyszehradzkiej zakładający 
formy oraz mechanizmy współpracy”.

Założenia przyjętej w 2004 r. deklaracji potwierdzają de-
terminację w realizacji wspólnych celów oraz zadań UE. 
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Państwa V4 zobowiązały się do zaangażowania w proces 
rozszerzenia UE oraz zadeklarowały gotowość do udzielenia 
pomocy państwom ubiegającym się o członkostwo w UE, 
w tym w zakresie dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. 
Grupa Wyszehradzka wystąpiła również z inicjatywą wy-
korzystania swoich unikalnych doświadczeń regionalnych 
i historycznych przy kształtowaniu i wdrażaniu polityki UE 
wobec państw Europy Wschodniej i Południowo-Wschod-
niej15.

Ważną częścią deklaracji z Kromieryża jest też ustanowie-
nie zobowiązania do opracowania osobnego programu do-
tyczącego bieżących działań, który umożliwiłby państwom 
członkowskim V4 utrzymanie stałej współpracy. Dookreślo-
ne zostały również mechanizmy współpracy na poziomie 
prezydenckim oraz ministerialnym. 8 grudnia 2004 r. przed 
szczytem Rady UE doszło do kolejnego spotkania premierów 
państw Grupy Wyszehradzkiej, którego celem było przygoto-
wanie się do negocjacji w sprawie nowej perspektywy finan-
sowej UE na lata 2007-2013. W 2009 r. państwa V4 zajmowały 
się natomiast kwestią zapewnienia bezpieczeństwa energe-
tycznego, włączając tę problematykę do agendy UE. W lutym 
2010 r. z inicjatywy Grupy Wyszehradzkiej zorganizowano 
w Budapeszcie szczyt V4+ właśnie w sprawie bezpieczeń-

15 Declaration of Prime Ministers of the Czech Republic, the Republic of Hungary, the 
Republic of Poland and the Slovak Republic on cooperation of the Visegrad Group 
countries after their accession to the EU, http://www.visegradgroup.eu/2004/dec-
laration-of-prime [01.06.2020].

http://www.visegradgroup.eu/2004/declaration-of-prime
http://www.visegradgroup.eu/2004/declaration-of-prime
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stwa energetycznego. Opracowano również deklarację V4+ 
w tej kwestii, w której państwa V4+: „oczekują niezwłocznego 
zawarcia politycznego porozumienia z Parlamentem Euro-
pejskim w sprawie rozporządzenia dotyczącego bezpieczeń-
stwa dostaw gazu, które powinno zapewnić w szczególności 
skuteczną reakcję UE w sytuacji, gdy europejski rynek gazu 
nie byłby w stanie samodzielnie zareagować na zakłócenia 
w dostawie gazu”16.

Z okazji 20-lecia istnienia Grupy Wyszehradzkiej, 15 lutego 
2011 r. w Bratysławie premierzy państw V4 przyjęli deklarację 
bratysławską, w której podkreślili zaangażowanie w sprawy 
wewnętrzne państw V4, w tym bezpieczeństwo energetycz-
ne i współpracę w ramach UE. W dokumencie zaznaczo-
no również potrzebę poprawy widoczności V4 na arenie 
międzynarodowej, co zamierzano osiągnąć przez aktywną 
promocję tak bliższych stosunków między UE a państwa-
mi Bałkanów Zachodnich, jak i Partnerstwa Wschodniego 
oraz pomocy udzielanej beneficjentom programu w ich eu-
ropejskich aspiracjach. Niezwykle istotne było również za-
angażowanie V4 w rozwój wspólnej polityki zagranicznej 
oraz wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony UE, przy 
uwzględnieniu interesów regionu Europy Środkowej17.

16 A. Pachowicz, Grupa Wyszehradzka – V4. Europejska polityka sąsiedztwa w obsza-
rze partnerstwa wschodniego (historia i teraźniejszość), [w:] Rozwój administracji 
publicznej w państwach Grupy Wyszehradzkiej, red. A. Gądek, Tarnów 2016.

17 Bratislava Declaration of Visegrad Group Heads of Government Deepening V4 De-
fence Cooperation, https://www.mzv.sk/documents/10182/51419/Bratislava+Dec-

https://www.mzv.sk/documents/10182/51419/Bratislava+Declaration+FINAL.pdf/8befd1e0-ae11-48a4-9e77-bf216a46c091
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W marcu 2014 r. w Waszyngtonie ambasadorowie Polski, 
Węgier, Słowacji i Czech zaapelowali we wspólnym liście 
do Kongresu Stanów Zjednoczonych o przyspieszenie eks-
portu gazu skroplonego, podkreślając, że dostawy z USA 
przyczyniłyby się do wzmocnienia bezpieczeństwa energe-
tycznego Grupy Wyszehradzkiej18. W 2018 r. w Budapeszcie 
opracowano wspólną deklarację premierów państw Grupy 
Wyszehradzkiej o współpracy na rzecz rozwoju kolei dużych 
prędkości w Europie Środkowej.

12 września 2019 r. przywódcy V4 ponownie wyrazili jed-
noznaczne poparcie dla przystąpienia Bałkanów Zachodnich 
do UE oraz głębokie przekonanie, że zjednoczenie Europy 
nie może być zakończone bez rozszerzenia UE o te państwa. 
W kwietniu 2020 r. ministrowie państw Grupy Wyszehradz-
kiej podkreślili szczególne zaangażowanie państw V4 w poli-
tykę Partnerstwa Wschodniego, informując o uruchomieniu 
specjalnego programu „V4EastSolidarity” dla państw pro-
gramu w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszeh-
radzkiego, z uproszczoną procedurą służącą wzmocnieniu 
odporności zdrowotnej, społecznej i ekonomicznej obywateli 
państw Partnerstwa Wschodniego dotkniętych pandemią 
COVID-1919.

laration+FINAL.pdf/8befd1e0-ae11-48a4-9e77-bf216a46c091 [01.06.2020].
18 A. Pachowicz, op.cit.
19 The Visegrad Group Joint Statement on the Future of the Eastern Partnership, https://

www.gov.pl/attachment/97144d15-3158-4770-b843-9b7288e07942 [01.06.2020].

https://www.mzv.sk/documents/10182/51419/Bratislava+Declaration+FINAL.pdf/8befd1e0-ae11-48a4-9e77-bf216a46c091
https://www.gov.pl/attachment/97144d15-3158-4770-b843-9b7288e07942
https://www.gov.pl/attachment/97144d15-3158-4770-b843-9b7288e07942
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Podsumowanie
Choć nie sposób opisać wszystkich wspólnych inicjatyw 
oraz stanowisk państw Grupy Wyszehradzkiej, niewątpliwie 
wśród jej największych sukcesów należy wymienić samo 
utrzymanie wspólnotowości państw Europy Środkowej. 
Grupa Wyszehradzka przez blisko 30 lat swojego istnienia 
przeszła przez różne etapy swojej działalności. Członko-
stwo w UE oraz NATO pozwoliło państwom V4 na redefini-
cję własnej sytuacji geopolitycznej. Byłe państwa satelickie 
ZSRR stanowią dziś istotny podmiot polityczny, gospodarczy 
i kulturowy. Choć, jak piszą O. Gyárfášová i G. Mesežnikov, 
w 1991 r., a więc dwa lata po upadku reżimu totalitarnego, 
mało kto się spodziewał, że projekt współpracy regionalnej 
przetrwa ćwierć wieku20.

Mimo tego potencjał Grupy Wyszehradzkiej oraz jego 
wykorzystanie niezmiennie stanowią przedmiot dyskusji. 
Wypracowane formy ustanawiające rotacyjne roczne okre-
sy prezydencji w V4 często odsłaniały brak konsekwencji 
w działaniu i kontynuowaniu założeń przyjętych przez po-
przedników. Nierzadko pomiędzy państwami uwidaczniały 
się istotne, głębokie różnice o strategicznym dla regionu zna-
czeniu: np. konflikt Rosji z Ukrainą w 2014 r. w polskiej poli-
tyce zagranicznej odegrał zdecydowanie większą rolę aniżeli 
w pozostałych państwach regionu. Istotne różnice pojawiły 

20 O. Gyárfášová, G. Mesežnikov, 25 Years of the V4 as Seen by the Public, Institute for 
Public Affairs, Bratislava 2016.
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się także w przypadku uznania niepodległości Kosowa czy 
budowy tarczy antyrakietowej. Pozwala to na sformułowa-
nie konkluzji, że zakładana elastyczność V4 może stanowić 
zarówno jej atut, jak i przeszkodę w realizacji celów, a brak 
wspólnych założeń może osłabiać całą organizację i postu-
laty jej członków.

Do niewątpliwych sukcesów Grupy Wyszehradzkiej nale-
ży jej jedyna jak dotąd zinstytucjonalizowana forma współ-
pracy, jaką jest Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. 
Wsparcie współpracy w dziedzinie badań, edukacji, kultury 
czy nauki, a także w zakresie wymian studenckich, w istotny 
sposób wpływa na rozpoznawalność Grupy Wyszehradzkiej 
tak na arenie międzynarodowej, jak i wśród społeczeństw 
państw współpracujących w ramach V4. Podkreślenia wy-
maga także obywatelski wymiar IVF – poprzez wkład finan-
sowy w granty, w ramach których organizacje pozarządowe, 
osoby prawne i fizyczne mogą wnioskować o finansowanie 
w obszarach odgrywających istotne role w budowaniu spo-
łeczeństwa obywatelskiego.

Wśród sukcesów Grupy Wyszehradzkiej wymienić należy 
także konsultacje i współpracę Stałych Przedstawicielstw 
przy UE i NATO w Brukseli, jak również na wszystkich 
istotnych forach (OBWE, ONZ, Rady Europy, OECD, WTO). 
Istotnymi osiągnięciami pozostają też europeizacja działań 
V4 i akcentowanie oraz wspieranie integracji Bałkanów Za-
chodnich z UE, jak również problematyki wschodniej, w tym 
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priorytetyzacji Partnerstwa Wschodniego w agendzie poli-
tyki europejskiej.

Kategorią wymagającą podkreślenia jest też rozwój 
kooperacji w obszarze bezpieczeństwa, jak przykładowo 
wspólne ćwiczenia wojskowe, powołanie grupy bojowej UE 
złożonej z sił państw Grupy Wyszehradzkiej, przyjęcie dekla-
racji budapeszteńskiej, która może stanowić nowy bodziec 
we współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa.
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