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Szokolay Katalin 

 

A lengyel elnökség - „Európa lelkiismeret furdalása?” 
 
2011 decemberében zárult a lengyel elnökség időszaka az Európai Unió Taná-

csában. A tovább mélyülő nemzetközi válság idején adatott meg – az év első felé-
ben Magyarországnak, a második felében Lengyelországnak -, betöltenie ezt a fon-
tos, felelősségteljes szerepet. Nem feladatom értékelni ezt a tevékenységet, az el-
ért eredményeket, esetleges kudarcokat. Arra sem vállalkozhatnék, hogy országa-
ink politikai vezetői tevékenységének eredményességét párhuzamba állítsam. 

Az alábbiakban kizárólag azokat a kérdéseket próbálom röviden felvázolni, 
amelyeket a lengyel politika jelenlegi irányítói az EU szervezeti problémáival, s az 
euróövezetet fenyegető veszélyek, és az azok esetleges megoldásával kapcsolat-
ban vetettek fel, s amelyek nagy nemzetközi érdeklődést váltottak ki, túlnyomó-
részt pozitív vonatkozásban, de bizonyos erők részéről negatív reakciók is tapasz-
talhatóak. (Ami az utóbbi időszakban, éppen a magyar kormány belpolitikáját ért 
európai bírálatok kapcsán fel is erősödött.) 

 Közép-Európa, „a közép európai kisnépek” és Európa sorsának szoros összefo-
nódottsága napjaink talán egyik legbonyolultabb problémája. Kiváló történészek 
dolgozták fel és feszegetik továbbra is a kérdést, mi is az a Közép-Európa, mit is kell 
értenünk Közép-Európán? „Volt-e, van-e, lesz-e” (lásd többek között Ormos Mária 
idevonatkozó kiváló írásait)? És milyen a viszony Közép-Európa és Európa (és itt 
Európa egészét kell értenünk) közösségének államai között. 

Engedtessék meg nekem, hogy ez esetben Göncz Árpád szavait vegyem kölcsön, 
aki a lengyel és cseh irodalom kiválóságainak, többek között Zbiegniew Herbert, 
Witold Gombrowicz, Milan Kundera gondolatait idézve közelíti meg Közép-Európa 
kérdését. „A még el nem veszett kis népek térsége, az, ahol Európa, egész Európa se-
bezhetősége világosabban mutatkozik, meg mint másutt. Hiszen modern világunk-
ban, ahol a hatalom mindinkább néhány nagy ország kezében összpontosul, valam-
ennyi európai népet a közös sors, kis néppé válás fenyegeti. Ebben az értelemben Kö-
zép-Európa végzete egész Európa végzetét vetíti előre…” Érdemes lenne persze azon 
is elgondolkoznunk, mit is kell érteni a „még el nem veszett kis népek” fogalmán. Ma, 
amikor mind több és több kis népcsoport fedezi fel történelmi múltját és keresi he-
lyét - nem egy esetben elég agresszíven is - az új Európában. 

A fent idézett gondolatok ugyan valamivel korábbi időszakban, és részben más 
összefüggésekre vonatkozóan fogalmazódtak meg, de sajnálatosan igen találóknak 
tűnnek napjainkban is. Még akkor is, ha maga a jelenlegi válság nem a közép-
európai térségből indult ki, sőt nem is elsősorban ezzel függ össze, hogy az Európai 
Unió ebbe az irányba is kiterjesztette területét. Sőt úgy tűnik, hogy maga a válság e 
térség országait, pillanatnyilag talán még kevésbé is sújtotta. 

Valójában azonban, az euróválság egyaránt fenyegeti az eurózóna országait és 
az euróövezethez még nem csatlakozott országokat. A szétesés veszélye egész Eu-
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rópa számára súlyos tragédiát jelentene. Pontosan, és mondhatni megrázóan ér-
zékelhető volt ennek felismerése a lengyel külügyminiszter 2011. november 28-án, 
Berlinben megtartott, és nagy nemzetközi visszhangot kiváltó beszédében. 

Lengyelország, amelyik eddig az integráció passzív kedvezményezettje volt, 
olyan ország, amely csak az uniós pénzalapban volt érdekelt, most új szerepben 
ajánlkozott Európának – az új rend építőjeként. „Most ehhez mi magunk is hozzá 
kívánunk járulni” hangsúlyozta Radoslaw Sikorski. Hogy ez alatt mit értett, és mi 
az, ami nyugtalanította a lengyel kormányt, az Sikorski igen részletes, elemző be-
szédéből világosan kitűnik. 

Lengyelország gazdasága jelentős, pozitív változásokon ment keresztül a rend-
szerváltást, főként pedig az Európai Unióhoz való csatlakozást követően. Többé-
kevésbé – egyelőre legalábbis - úrrá tudtak lenni a nemzetközi gazdasági válság 
hatásán is. E vonatkozásban térségünkben elsősorban Szlovákiához hasonlítható-
ak. Bár a napjainkban hozott döntések bizonyítják, hogy bizonyos gazdasági meg-
szorítások ezekben az országokban sem kerülhetőek el. 

A csatlakozás idején a lengyelek egy részében nagy adag bizalmatlanság volt az 
Európai Unió iránt. A szovjet birodalom szétesése, a térség hatalmi viszonyaiban 
bekövetkezett változások jelentős fordulatot eredményeztek az ország helyzeté-
ben. A lengyelek geopolitikai pozíciójából, évszázados kiszolgáltatottságából, vala-
mint a német és orosz nagyhatalmi politikával szembeni élet-halál küzdelméből 
adódó mély szorongás csak nehezen oldódott. Bár a lengyel kormányok, de főleg 
Donald Tusk miniszterelnökségének (első periódus 2007-2011, majd 2011-ben újra 
választották) egyik fő jellegzetessége volt, hogy jelentős kísérleteket tett Lengyel-
ország orosz politikájának a revíziójára.1 Ugyanakkor továbbra is igen erős volt az 
idegen (elsősorban német) tőke behatolásától való félelem. 

Kezdetben az európai országok politikusai is bizalmatlanul fogadták a lengyele-
ket. Még mindég élt egyfajta előítélet, az ún. lengyel anarchizmus utóéleteként, 
annak ellenére is, hogy a nemzetközi közvélemény elismerte, hogy az országban 
végbement rendszerváltás, nagyrészt a lengyel társadalom elszánt harcának kö-
szönhető. Mindez az utóbbi években pozitív irányba változott. 

A lengyel kormány most egy teljesen új nemzetközi pozícióból, jelentősen meg-
változott geopolitikai helyzetből léphetett fel a világpolitika porondján. Lengyelor-
szág ma hét országgal határos. Ezek: Németország, Oroszország, Litvánia, Belorusz-
szia, Ukrajna, Szlovákia és Csehország. Mindegyikükkel az utóbbi időkben erősödő, 
ha nem is minden esetben konfliktusmentes, de viszonylag kiegyensúlyozottságra 
törekvő kapcsolat kiépítésére törekszik.  Az ide vezető út súlyos embermilliók, el-
sősorban a zsidóság, lengyelek, ukránok, beloruszok drámájával lett kikövezve, 
aminek a szorongató emléke azonban továbbra is kitörölhetetlen az itt élő népek 
lelkéből. Hosszú türelmi időszakra, (és kétségtelenül az Európai Unió pozitív hozzá-
járulására) van szükség ahhoz, hogy a megbékélés, tolerancia és az ebből követke-
ző társadalmi és nemzeti együttműködés, kerüljön előtérbe ebben a térségben is. 

                                                 
1 Sajnálatos módon a Smoleńsk melletti tragédia újra és újra felszakítja ezeket a sebeket.  
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Ami azonban egész Európa jövője szempontjából is meghatározó. Történtek ugyan 
ezen a téren előrelépések, még ha messze nem kielégítőek is. Említésre méltóak, 
többek között az ukrán – lengyel együttműködésre tett (bár eredményeit tekintve 
vitatható) kísérletek. 

Napjainkra oldódott a lengyel parasztságban az a félelem, amely a német tőke 
esetleges behatolásának veszélyével függött össze. Sőt, az igen aktívvá váló gazda-
sági kapcsolatok élénkítően hatottak a lengyel mezőgazdaságra. A közelmúltban 
újraválasztott Tusk-kormány hitelesnek tűnő konszolidációs költségvetési straté-
giája a ”Moody’s” értékelése szerint megerősítette Lengyelország elsőrendű minő-
sítését az európai országok körében. 

Az eurózóna napjainkban mindinkább kísértő válsága, az EU esetleges szétesé-
sének veszélye nemcsak a megindult pozitív fejlődést akadályozná meg, de a ko-
rábbi kiszolgáltatottság újraéledésének rémével fenyeget, és ez vonatkozik az eu-
róhoz eddig még nem csatlakozott országokra is. Kétségtelen, hogy ennek világos 
felismerése késztette a lengyel kormányt az eddigieknél sokkal határozottabb és 
aktívabb fellépésre az európai politika porondján. És most már nemcsak a szűkebb 
térség vonatkozásában, de az Európai Unió egészével kapcsolatban. 

„Lengyelország és az Európai Unió számára ma a legnagyobb veszély az 
euróövezet összeomlása…..” hangsúlyozta Sikorski külügyminiszter a Német Külpo-
litikai Társaságnál tartott berlini előadásában, 2011 november 28-án. Ez egyaránt 
veszélyezteti nemcsak az euróövezet országait, de az abban még nem résztvevő-
ket. A külügyminiszter Varsó álláspontját fejtette ki a nemzeti szuverenitás és 27 
tagú unión belüli interdependencia közötti egyensúlyról. Ugyanakkor - mint azt ko-
rábban a Rzeczpospolita cimű napilapnak nyilatkozta - „Az egyes nemzetállamok-
nak legalább akkora autonómiájuknak kell legyen, mint az USA államainak.” 
Sikorski külügyminiszter berlini beszédében igen sokoldalú, szigorú programot 
ajánlott az európai közösség számára. Egy integráltabb, az egyes országok szuve-
renitását bizonyos korlátok közé szorító Európát, amelyben az egyes államok egy-
más iránti felelőssége a korábbiaknál sokkal nagyobb. Maga a beszéd egyébként 
megjelent a fajsúlyosabb nemzetközi lapokban, így csak néhány fontosabb megál-
lapításának a kiemelésére vállalkozhatok.  

Elsősorban persze a gazdasági problémákkal foglalkozott. Az ún. hatos csomag-
ban pontokba szedte, azokat a módokat és feladatokat, amelyek lehetővé kell, 
hogy tegyék az EU központi szerveinek, hogy beleszólhassanak, és ellenőrizhessék 
az egyes tagállamok költségvetését, esetleges gazdasági reformjait. Tehát minden 
olyan lépését amelyek hatással lehetnek az euro alakulására. „Erősíteni kell az Eu-
rópai Bizottságok felügyeleti jogát”- mondotta többek között. Ugyanakkor mintegy 
megnyugtatásképpen hangsúlyozta „Minél több hatalmat adunk az európai intéz-
ményeknek, annál nagyobb demokratikus legitimációt is kell, hogy nyerjenek. A 
költségvetések feletti drákói hatáskör csak az Európai Parlament jóváhagyásával 
hajtható végre. A parlament szerepében – az európai közösség véleményének kell 
kifejezésre jutnia.” Javasolta többek között, hogy – ennek érdekében- a Parlament 
néhány képviselőjét általános európai listáról válasszák meg. Ugyanakkor csatlako-
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zott Angela Merkel kancellár korábbi javaslatához, miszerint az elnök személyéről 
is az Európai Unió tagállamai lakosságának körében megtartandó, általános válasz-
táson döntsenek.   

A nemzeti szuverenitásukat féltők megnyugtatására ugyanakkor azt is hozzátet-
te: „minél több hatalmat és legitimációt adunk a föderális intézményeknek, annál 
több előjog kell, hogy megmaradjon a tagállamok hatáskörébe, így pl. a nemzeti 
azonosság kérdése, vallás, életmód, erkölcsi meggondolások, jövedelmi stb. kérdé-
sek” - hangsúlyozta a külügyminiszter. 

Hosszasan foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy mi is a valódi föderáció, melyek 
annak a feltételei, s milyen szerepe van ebben a bizalomnak, a szavahihetőségnek, 
a hitelességnek. „A politika gyakran keresi az egyensúlyt aközött ami sürgős, ami 
fontos.  Sürgős ügy az euróövezet megmentése. Miközben erőfeszítéseket teszünk 
ez irányba, fontos, hogy Európát olyan demokráciáként őrizzük meg, amelyik tisz-
teletben tartja tagállamainak autonómiáját. Ez az új európai rend meg kell, hogy 
találja az egyensúlyt a Felelősség, Szolidaritás és Demokrácia között, amely politi-
kai uniónk alapzata kell, hogy legyen.” A továbbiakban felteszi a kérdést: de ho-
gyan érhető ez el?   

Beszédében részletes képet vázolt fel arról a pozitív fejlődésről, amelyen a len-
gyel gazdaság az utóbbi években keresztülment, ugyanakkor különös hangsúlyt he-
lyezett arra az összefüggésre, mely az eurózóna biztonságnak megőrzése és a tér-
ség népeinek - adott esetben a lengyel nép - fejlődése között fennáll. „A lengyelek 
felhatalmaztak minket, hogy bevezessük Lengyelországot az euróövezetbe - amint 
ők és mi készek leszünk erre. Lengyelország kompromisszumkészségét ajánlja Eu-
rópának – még a szuverenitás kölcsönös értelmezése terén is – hogy tisztességes 
pozíció foglalhasson el egy erősebb Európában.”  

A beszéd talán legérdekesebb, és legnagyobb figyelmet kiváltott része (legalábbis a 
lengyelek körében mindenképpen) a „Mire kérjük Németországot?” - kérdésre vonat-
kozó gondolatok voltak. Hat pontba szedve összegezi azt a felelősséget és ugyanakkor 
azokat a lehetőségeket, amely jelenleg a németek vállára nehezedik. „Az Önök orszá-
gának méreteiből és történelméből következik, hogy speciális felelősséggel tartoznak, 
azért, hogy megőrizzék a békét és a demokráciát kontinensünkön.”„Azt kívánom Né-
metországtól, -az Önök és a mi javunkra-, hogy segítsenek az eurózónát megvédeni és 
felvirágozni. Jól tudják, hogy senki más nem képes ezt megtenni. Feltehetően az első 
külügyminiszter vagyok Lengyelország történelme során, aki azt mondja: kevésbé kez-
dek félni a németek hatalmától, mint a németek tétlenségétől.” 

Nem véletlen, hogy a lengyel külügyminiszter Berlinben tartotta ezt a rendkívül 
izgalmas beszédet. Világosan kifejezésre juttatta, hogy elsősorban Németország-
ban, látja azt az erőt, amely gyors cselekvésre képes a fenyegető veszély elhárítása 
érdekében. Ugyanakkor felajánlotta – amennyiben a német politika erre igényt 
tart - Lengyelország együttműködését és támogatását. Ez különösen olyan személy 
szájából rendkívül nagy jelentőségű, akiről köztudott volt korábbi erős németelle-
nes beállítottsága. Mostani beszédében sem hiányoztak azok a kritikai megjegyzé-
sek, amelyek a németeknek a jelen válságot illető felelősségét hangsúlyozták.  
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A beszéd nagy nemzetközi visszhangot váltott ki. Különösen annak az erősebb 
európai integráció megvalósítására vonatkozó javaslatai. Pozitívan fogadta a né-
met sajtó, érdekes elemzést adott róla többek között Th. Schmidt a „Die Welt” 
szerkesztője, Winkler a német történészek nesztora, és mások is. De ami még sok-
kal fontosabb, Angela Merkel több nyilatkozatában - egyetértve az Európai Unió 
szervezeti, ill. az eurózóna megszilárdítására irányuló javaslatokkal - Lengyelország 
együttműködésének fontosságát hangsúlyozta. Hosszas elemzéssel reagált az ún. 
Kopernikus Csoport. A Darmstadti Német-Lengyel Intézet és a Varsói Egyetem Ke-
let-európai Tanulmányok Központja vitát szervezett, amely a lengyel-német közös-
ség jövőbeli szerepét elemezte az alakuló Európában. 

Kétségtelenül valami új van születőben Berlin és Varsó között. Mindinkább vilá-
gossá vált, hogy a két nép érdekei azonossá válnak, mint ahogy a térségben élő 
többi népé is.  Kelet Európa stabilitása a németek számára is mind fontosabbá vált, 
az a tény pedig, hogy Lengyelország a határos Ukrajnával, Oroszországgal, Belo-
russziával stb. és nem Németország, nem csökkentette, de éppen erősítette Len-
gyelország jelentőségét a németek szemében. Ez persze nem jelenti azt, hogy nin-
csenek továbbra is nézeteltérések és viták a két ország között, melyekre példa 
egyebek mellett a Balti tenger alatt vezetendő gázvezeték kérdése, vagy a német 
atomerőművek elleni lengyel tiltakozás. 

Ugyanakkor a többi közép-európai népet sem hagyja érintetlenül az euróválság 
problémája, a félelem az Unió szétesésétől. Nem is véletlen hogy pl. a cseh sajtó is 
nagy elismeréssel fogadta a lengyel kormánynak a Sikorski beszédben, majd ezt 
követően Tusk miniszterelnök által felvázolt elképzelését. Sőt a cseh liberális lap a 
„Hospodarske Noviny” több cikkében méltatta a lengyel álláspontot. Az egyik ilyen 
cikkben (2011. december 15) egyenesen úgy fogalmazott: „Lengyelország….. meg-
érdemelné, hogy megkapja az Oscar-díjat, ha lenne ilyen az Európai Unióban.” 

Voltak persze - nem is kevesen - akik ellenérzésekkel fogadták az elhangzott ja-
vaslatokat. Féltették a csatlakozás következtében elnyert, és általuk biztosítottnak 
vélt szuverenitást. Vagy éppen - egyes politikusok esetében- saját pozíciójuk korlá-
tozását látták fenyegetve. A beszéd különösen éles ellenzést váltott ki lengyel kö-
rökben, elsősorban a Kaczynski és tábora tiltakozott ellene. Kaczynski egyenesen 
hazaárulással vádolta Sikorskit. Ehhez saját hatalmi törekvésein túl a Németország-
tól való félelem tömeghisztériáját is megpróbálta feleleveníteni. Sőt, csak úgy mel-
lékesen megjegyezve, tiltakozásához a magyar politikusok körében elsősorban Or-
bán Viktor személyében remélt szövetségest. Némi csalódást is okozott számára, 
hogy Orbán mégsem fordul teljesen szembe az EU megreformálására irányuló lé-
pésekkel (még ha erre országa nehéz gazdasági helyzete kényszerítette is). 

Donald Tusk lengyel miniszterelnök a lengyel elnökséget értékelő, 
Strassburgban tartott záróbeszédében Európát mintegy lelkiismeret vizsgálatra 
szólította fel. „Nem mondhatom azt, hogy elbúcsúztunk attól a válságtól, amely 
kontinensünket fenyegeti. Nyíltan ki kell mondanunk: válaszút előtt állunk, előttünk 
a súlyos választás, hogy közös úton keressük a módját a válságból való kilábolás-
nak, vagy a nemzeti és állami egoizmus útján, amikor mindenki egoista módon ke-
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resi a menekülést és a közösséget ballasztnak tekinti”- tette fel a kérdést. 
És itt Nagy-Britannia döntésére utalt „Nem érzek elégtételt amiatt, hogy Nagy-

Britannia újra szigetté vált, hogy a La Manche-csatorna kiszélesedett. Lehet nem 
akceptálni ennek vagy annak az országnak a döntését. De nyíltan nem örülhetünk 
annak, hogy, a szemünk előtt nő a távolság az egyes tagállamok között……Nagyon 
világosan ki kell jelentenünk, hogy a válság, s nemcsak a pénzügyi , de a politikai is 
a kölcsönös kötelezettségeink megsértéséből fakadnak….”Felszólította az európai 
vezetők mindegyikét, tegyenek erőfeszítéseket a közösség megszilárdítására, és ne 
keressék a módját a dezintegrációnak, hogyan zárjanak ki, vagy hogyan osszák fel 
Európát. (Feltehetően ez is szerepet játszott abban, hogy Tusk Orbán védelmére 
kelt az Európa parlamenti vitában.) 

A lengyel miniszterelnök beszéde további részében a következőkben összegez-
te az EU-ban való lengyel részvétel credóját: „Az integráció mellett vagyunk, a dez-
integráció ellen, az ellen, hogy Európát jobbakra és rosszabbakra osszuk, Európa 
növekvő politikai egysége mellett állunk. A közös felelősség mellett vagyunk az 
egoista felelőtlenséggel szemben. A kizárások ellen vagyunk, mivel a közösség a 
szolidaritáson kell hogy alapuljon még abban az esetben is, ha valamelyikünk ne-
hezebb helyzetben van, más meg kedvezőbben. Valódi politikai vezetésre van szük-
ség, mert Európa rászolgált a gyors döntésekre a haladéktalan válságot, de a jövőt 
illetően is.” Ugyanakkor elhívta a figyelmet arra is, hogy a mindenkori vezetés de-
mokratikus mandátummal kell, hogy rendelkezzék. 

„Távol állok attól, hogy Lengyelországot valamiféle új, Európát megmentő mes-
sianisztikus szerepben állítsam be. Mint minden uniós közép ország, abban va-
gyunk érdekelve, hogy az Unió fennmaradjon, ne osztódjon gyengébbek és erőseb-
bek klubjára… Magunk ezt a folyamatot nem tudjuk megállítani, de emlékeztet-
nünk kell másokat, hogy Lengyelország esetében a brüsszeli nemzetközi tárgyalá-
sok bizonyos eredményekkel jártak” s ez más esetben is így történhet hívta fel a 
figyelmet. „Európa történelme bizonyítja ugyanis, hogy osztódni és harcolni sokkal 
könnyebb, mint összefogni és együttműködni. Az Uniót fél évszázadon keresztül 
építették, de lerombolni pár év is elegendő” 

Tusk miniszterelnök záróbeszéde után joggal kapott a lengyel elnökség nem-
zetközi elismerést. Jacek Pawlicki cikke címében találóan fogalmazta meg: A len-
gyel elnökség – Európa lelkiismeret furdalása (2011.12.14). 
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