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Traktat reformuj¹cy w stosunkach polsko-niemieckich

1. Nieudana ratyfikacja

Podpisanie Konstytucji dla Europy 29 paŸdziernika 2004 r. uruchomi³o proces raty-
fikacji tego uk³adu w parlamencie Europejskim i pañstwach cz³onkowskich. W Polsce,
od samego pocz¹tku1 demonstruj¹cej niechêæ do tego traktatu pocz¹wszy od 2005 r.
w sprawie ratyfikacji wypowiadano siê na ogó³ wstrzemiêŸliwie s¹dz¹c, ¿e zostanie
ona pogrzebana w wyniku referendów w innych krajach, a zw³aszcza – na co bardzo li-
czono – w Wielkiej Brytanii. W RFN zdawano sobie dobrze sprawê z polskiego kunk-
tatorstwa, ale jak siê wydaje po cichu liczono, ¿e pomyœlny rezultat referendów
i g³osowañ w parlamentach wiêkszoœci krajów stworzyæ mo¿e siln¹ presjê na Polskê,
gdy¿ w przeciwnym razie odrzucaj¹c samotnie lub wespó³ z Wielk¹ Brytani¹ traktat
uznana by³aby za grabarza konstytucji europejskiej.

Ostrze¿eniem dla niemieckich oczekiwañ i zarazem zimnym prysznicem by³y re-
zultaty wyborów do Parlamentu Europejskiego. Znajduj¹cy siê w ofensywie w Polsce
silny antyeuropejski elektorat i g³oszone w kampanii antyunijne has³a mia³y wp³yw na
frekwencjê przy urnach. Udzia³ polskich obywateli w wyborach z 13 czerwca 2004 r.
by³ nik³y, gdy¿ wyniós³ zaledwie 20,87% przy dwukrotnie wiêkszej frekwencji 43%
w Niemczech i 43,14% we Francji. W Niemczech wrêcz z niedowierzaniem odnotowa-
no, ¿e co najmniej po³owa przyznanych Polsce miejsc przypad³a zdeklarowanym prze-
ciwnikom Unii Europejskiej b¹dŸ okazuj¹cym jej otwart¹ niechêæ2.

Jeszcze wiêksze rozczarowanie przysz³o w kilka miesiêcy póŸniej, kiedy 12 stycznia
2005 r. Parlament Europejski zdecydowan¹ wiêkszoœci¹ (500 g³osuj¹cych za, 137 – prze-
ciw, a 40 wstrzyma³o siê), ratyfikowa³ Konstytucjê dla Europy. Za konstytucj¹ g³osowa³o
15 polskich parlamentarzystów, przeciw by³o 19. Pos³owie najliczniejszego ugrupowa-
nia – Platformy Obywatelskiej (poza Paw³em Piskorskim) wstrzymali siê od g³osu3.
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Po marcowym szczycie Unii Europejskiej w Brukseli uwagê opinii publicznej przy-
kuwa³ zbli¿aj¹cy siê termin ratyfikacji konstytucji europejskiej w Niemczech i Francji.
O Polsce siê nie mówi³o, a gdy ju¿, to krytycznie, gdy¿ ze wspomnianych wzglêdów
taktycznych zasygnalizowa³a ona, ¿e ratyfikacja tego dokumentu odbêdzie siê dopiero
w drugiej po³owie 2006 r. Gra by³a przejrzysta, gdy¿ g³osowanie mia³o siê odbyæ do-
piero po ewentualnym referendum w Wielkiej Brytanii, gdzie liczono na pogrzebanie
konstytucji przez eurosceptycznych Wyspiarzy. Zreszt¹ dotychczas nabyte doœwiad-
czenia w procesie ratyfikacji traktatu konstytucyjnego w unijnych pañstwach nie napa-
wa³y optymizmem i sygnalizowa³y, ¿e jego przyjêcie nie bêdzie zadaniem ³atwym.
Jedyne – jak siê mia³o okazaæ – referendum udane dla zwolenników traktatu, odby³o siê
20 lutego 2005 r. w Hiszpanii, której mieszkañcy wiêkszoœci¹ 77% poparli projekt.
Osiem kolejnych pañstw (Austria, Belgia, Grecja, Litwa, S³owacja, S³owenia, Wêgry,
W³ochy) przyjê³o konstytucjê na drodze parlamentarnej. Kluczowe znaczenie mia³o
jednak stanowisko najwiêkszych pañstw Unii – Niemiec, Francji oraz Wielkiej Brytanii.
Stanowisko Republiki Federalnej od pocz¹tku nie budzi³o obaw, poniewa¿ Berlin planowa³
przyjêcie traktatu na drodze ratyfikacji przez parlament, gdzie zdecydowanie górowali
zwolennicy tego traktatu. Z kolei w Wielkiej Brytanii, przewiduj¹cej drogê referendaln¹,
przewaga przeciwników konstytucji by³a tak mia¿d¿¹ca, ¿e politycy ze stolic europejskich
musieli mieæ œwiadomoœæ koniecznoœci znalezienia jakiegoœ odrêbnego rozwi¹zania wo-
bec Londynu4. W przeciwieñstwie do Francji i Niemiec, Wielka Brytania – mimo ogrom-
nego potencja³u gospodarczego i demograficznego – w historii integracji europejskiej nie
stanowi³a tak naprawdê roli jej si³y napêdowej. Tak wiêc prawdziwe obawy budzi³o nie sta-
nowisko eurosceptycznych Brytyjczyków, lecz Francuzów, wœród których powoli, z mie-
si¹ca na miesi¹c, topnia³ odsetek zwolenników traktatu konstytucyjnego5.

12 maja 2005 r. pomimo zastrze¿eñ p³yn¹cych z ³aw poselskich CDU, CSU i Partii
Zielonych Bundestag ratyfikowa³ konstytucjê UE przyt³aczaj¹c¹ wiêkszoœci¹ 569 g³o-
sów wobec 23 g³osów przeciw (CDU/CSU i PDS) i 2 wstrzymuj¹cych siê (SPD). W de-
bacie konstytucyjnej nie zabrak³o odniesieñ do gor¹co dyskutowanego problemu
masowego nap³ywu rzemieœlników z nowych krajów UE (dominowa³ obraz polskiego
„rzeŸnika” i „glazurnika”). Zdaniem niemieckich polityków nadu¿ywali oni unijnej
swobody podejmowania dzia³alnoœci gospodarczej, dopuszczaj¹c siê dumpingu p³aco-
wego i odbieraj¹c pracê Niemcom. 27 maja traktat konstytucyjny ratyfikowa³ Bunde-
srat. Za konstytucj¹ g³osowali przedstawiciele 15 krajów zwi¹zkowych Niemiec.
Jedynie Meklemburgia-Pomorze Przednie wstrzyma³a siê od g³osu. Powodem takiej
decyzji by³ sprzeciw wspó³rz¹dz¹cych postkomunistów z PDS, którzy uwa¿ali, ¿e kon-
stytucja wzmacnia neoliberalne i militarystyczne tendencje w Europie6.

Zgodnie z pesymistycznymi prognozami, 29 maja 2005 r. Francuzi odrzucili traktat
konstytucyjny, wywo³uj¹c powa¿ny wstrz¹s polityczny w Unii Europejskiej. Wed³ug
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4 O koncepcjach wyjœcia z sytuacji zob. Ch. Grant, What If the British Vote No?, „Foreign Affa-
irs”, vol. 84, nr 3, May/June 2005.

5 A. Maurer, Die Ratifikation des Verfassungsvertrages, w: M. Jopp, S. Matl ( Hg.), Der Vertrag
über eine Verfassung für Europa, Baden-Baden 2005, s. 453–472.

6 Bundesrat ebnet Weg für Annahme der EU-Verfassung, „Welt am Sonntag” z 30 V 2005;
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oficjalnych danych podanych przez Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych przy udziale
rekordowej liczby g³osuj¹cych (69,9%) a¿ 54,87% uprawnionych zag³osowa³o w referen-
dum przeciwko konstytucji europejskiej i tylko 45,13% za7. WyraŸne, acz spodziewane,
wotum nieufnoœci dla tego projektu wyra¿one nad Sekwan¹ wzbudzi³o rozczarowanie
w Brukseli, konsternacjê w Berlinie i nieskrywan¹ radoœæ wœród jej przeciwników
w Warszawie. Po referendum francuskim pozycja prezydenta Chiraca na scenie wew-
n¹trzpolitycznej wyraŸnie os³ab³a. Prezydenta Francji wyraŸnie zawiód³ instynkt poli-
tyczny, bowiem jego decyzja o rozpisaniu referendum i zak³adanym zwyciêstwie
zwolenników eurokonstytucji mia³a najwyraŸniej umocniæ jego pozycjê na francuskiej
scenie politycznej, a sta³o siê jednak odwrotnie8.

W pierwszym odruchu unijni politycy podjêli próbê ratowania konstytucji, zw³asz-
cza, ¿e do urn wyborczych zaraz po Francuzach udawali siê Holendrzy. Szefowie
Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, J. Barroso i Joseph Borell wraz z ak-
tualnym przewodnicz¹cym Rady Europejskiej, premierem Luksemburga, Jean-Claude
Junckerem, zwrócili siê do europejskich stolic o kontynuacjê procedur ratyfikacyj-
nych. Wymowa dramatycznego apelu zblad³a jednak wobec rezultatów referendum
w Holandii, której mieszkañcy id¹c za przyk³adem Francuzów jeszcze wyraŸniej
1 czerwca 2005 r., bo wiêkszoœci¹ 61,6%, odrzucili konstytucjê. W rezultacie werdyktu
obywateli premier Jan Peter Balkenende wycofa³ z parlamentu wniosek o ratyfikacjê
traktatu konstytucyjnego, którego dalsze losy stanê³y pod wielkim znakiem zapytania,
i niewielk¹ wówczas pociech¹ by³a decyzja parlamentu £otwy o ratyfikacji traktatu
dnia 2 czerwca 2005 r. Wprawdzie czo³owi politycy europejscy nawo³ywali do konty-
nuacji procesu ratyfikacyjnego, ale czynili to bez g³êbszego przekonania, gdy¿ w spo³e-
czeñstwach europejskich entuzjazmu dla traktatu nie by³o. Od³o¿enie przewidywanego
pocz¹tkowo na 2006 r. referendum w Wielkiej Brytanii w praktyce przypieczêtowa³o
los konstytucji i wywo³a³o wzajemne zarzuty miêdzy Berlinem i Pary¿em a Londynem
o pogrzebanie konstytucji9.

Szczyt przywódców pañstw Unii w dniach 17–18 czerwca 2005 r. w Brukseli kon-
centrowa³ siê wokó³ spraw zwi¹zanych z bud¿etem na lata 2007–2013. O konstytucji
mówiono niewiele, by nie uraziæ prezydenta Francji i premiera Holandii. Prowadz¹cy
obrady premier J.-C. Juncker wyrazi³ opiniê, ¿e w zaistnia³ej sytuacji nale¿y odczekaæ
przynajmniej rok i przeznaczyæ ten czas na zebranie opinii i refleksjê nad dalszymi lo-
sami projektu konstytucyjnego10.
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2. W cieniu konserwatywnego zwrotu w RFN i Polsce

W po³owie 2005 r. dosz³o do przesilenia politycznego w Niemczech. Wspó³rz¹dz¹ca
SPD po czerwcowej klêsce w wyborach do parlamentu krajowego w Pó³nocnej Nadre-
nii-Westfalii, w obliczu zwiêkszaj¹cego siê i tak wysokiego bezrobocia (11,3%) oraz
niskiego wzrostu gospodarczego, przy stale s³abn¹cym poparciu spo³ecznym, zdecydo-
wa³a siê na radykalny krok. 1 lipca kanclerz H. Schröder zwróci³ siê do Bundestagu
o udzielenie wotum zaufania, realizuj¹c w ten sposób plan doprowadzenia do przedter-
minowych wyborów parlamentarnych w Niemczech. Za udzieleniem wotum zaufania
g³osowa³o 151, przeciw 296, a 148 parlamentarzystów, zgodnie z sugesti¹ kanclerza,
wstrzyma³o siê od g³osu. Pora¿ka w g³osowaniu umo¿liwi³a Schröderowi zwrócenie
siê do prezydenta Niemiec H. Köhlera z wnioskiem o rozwi¹zanie Bundestagu i rozpi-
sanie przyspieszonych wyborów. Kanclerz pragn¹³, aby wyborcy udzielili mu w jesien-
nych wyborach nowego mandatu dla kontynuowania polityki reform gospodarczych
i spo³ecznych w ramach rz¹dowego projektu Agenda 2010. Zgodnie z wol¹ kanclerza,
prezydent po trzytygodniowym namyœle, 21 lipca, przychyli³ siê do jego wniosku
o skrócenie o rok up³ywaj¹cej jesieni¹ 2006 r. kadencji parlamentu.

Kampania wyborcza by³a krótka, lecz jak na warunki niemieckie wyj¹tkowo brutal-
na. Sta³a pod znakiem spraw wewnêtrznych, czo³owi politycy wstrzemiêŸliwie wypo-
wiadali siê w kwestiach dotycz¹cych polityki zagranicznej. Typowana powszechnie
na zwyciêzcê szefowa CDU Angela Merkel musia³a prze³kn¹æ gorzk¹ pigu³kê, gdy¿
w ostatnich dniach kampanii by³emu kanclerzowi H. Schröderowi uda³o siê odrobiæ
straty i wyrównaæ szanse w sonda¿ach. Po wyborach 18 wrzeœnia okaza³o siê, ¿e chade-
cja nie zdoby³a przewidywanej wiêkszoœci, uzyskuj¹c ostatecznie 35,2%. Bior¹c pod
uwagê dokonania gospodarcze, SPD mog³a mówiæ o szczêœciu, gdy¿ zdoby³a poparcie
34,2% wyborców. O sukcesie mog³a mówiæ te¿ FDP 9,8% i sojusz partii lewicowych
– Linkspartei, z wynikiem 8,7%. Raczej zawiedli wyborcy Zielonych, gdy¿ Bündnis
90/Die Grünen zdoby³a tylko 8,1%11.

Po kilkutygodniowych, ¿mudnych negocjacjach chadecy i socjaldemokraci do-
szli do porozumienia w kwestii utworzenia rz¹du wielkiej koalicji CDU/CSU-SPD
z A. Merkel jako kanclerzem. G. Schröder podda³ siê i zapowiedzia³ wycofanie siê
z wielkiej polityki. Tak¹ sam¹ decyzjê podj¹³ minister spraw zagranicznych J. Fischer.

Rezultaty wyborów w Niemczech z 18 wrzeœnia 2005 r. z kolei wzbudzi³y niezado-
wolenie i zaniepokojenie wœród najwiêkszych ugrupowañ politycznych w Polsce. Za-
równo Prawo i Sprawiedliwoœæ, jak i Platforma Obywatelska stawia³y jednoznacznie
na zwyciêstwo CDU, obiecuj¹c sobie po tym gruntown¹ zmianê polityki niemieckiej,
zw³aszcza w odniesieniu do relacji transatlantyckich, jak i do Rosji. Pozostanie
w rz¹dzie SPD maj¹cej olbrzymie zas³ugi w dziele zbli¿enia rosyjsko-niemieckiego
i objêcie funkcji ministra spraw zagranicznych przez Franka-Waltera Steimeiera,
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uchodz¹cego za polityka silnie sympatyzuj¹cego z Moskw¹, stwarza³o realne podsta-
wy do pesymistycznych ocen. W umowie koalicyjnej podpisanej 11 listopada 2005 r.
pomiêdzy CDU, CSU i SPD znalaz³ siê zapis o wyj¹tkowym traktowaniu przez RFN
Unii, która „jest gwarantem politycznej stabilnoœci, bezpieczeñstwa i dobrobytu Nie-
miec i Europy”. Silnie zaakcentowano szczególn¹ odpowiedzialnoœæ Niemiec za utrzy-
manie i rozwój europejskiego procesu integracji oraz podkreœlono zdecydowanie
i determinacjê w doprowadzeniu do ratyfikacji traktatu konstytucyjnego12.

W okresie zamieszania powyborczego w RFN i przeci¹gaj¹cych siê dyskusji nad
stworzeniem rz¹du wiêkszoœciowego, 25 wrzeœnia w Polsce odby³y siê wybory parla-
mentarne, które niespodziewanie choæ nieznacznie wygra³o Prawo i Sprawiedliwoœæ
(26,99%) przed Platform¹ Obywatelsk¹ (24,11%). Podjête rozmowy na temat utworze-
nia wspólnej konserwatywnej koalicji nie przynosi³y konkretnych rezultatów, gdy¿ oba
ugrupowania oczekiwa³y na rezultaty wyborów prezydenckich rozpisanych na 9 paŸ-
dziernika 2005 r. Kiedy do nich dosz³o, okaza³o siê, ¿e potrzebna bêdzie druga tura wy-
borów, do której przeszli Lech Kaczyñski i Donald Tusk. 23 paŸdziernika Prawo
i Sprawiedliwoœæ mog³o mówiæ o pe³nym sukcesie, poniewa¿ wyborcy obdarzyli za-
ufaniem L. Kaczyñskiego i to on zosta³ prezydentem RP.

Konserwatywny zwrot w Polsce po wyborach parlamentarnych z 25 wrzeœnia i pre-
zydenckich z 23 paŸdziernika 2005 r. by³ równie¿ szeroko komentowany w RFN.
Przede wszystkim wskazywano na s³ab¹ orientacjê nowego prezydenta w kwestiach
polityki zagranicznej, granicz¹c¹ z fobi¹ nieufnoœæ wobec Unii Europejskiej i bezkom-
promisow¹ obronê interesów narodowych Polski na ró¿nych p³aszczyznach. W prasie
cytowano fragmenty programu wyborczego PiS, gdzie nie szczêdzono krytyki dla Unii
Europejskiej, za priorytetowy uznawano sojusz z USA i „aktywn¹” politykê wobec Ro-
sji. Wspominano, ¿e Polska zamierza podj¹æ „starania o uzyskanie centralnej pozycji
w regionie”. Zwracano uwagê, ¿e nie wymieniono najwa¿niejszych partnerów europej-
skich Polski i tylko ogólnie, opowiadano siê za „utrwaleniem i rozwojem partnerskich
stosunków z s¹siadami”13.

W niemieckich ocenach L. Kaczyñskiego oraz Prawa i Sprawiedliwoœci domino-
wa³y czarne barwy. Przypominano, ¿e L. Kaczyñski zna³ Niemcy tylko z jednego poby-
tu na lotnisku we Frankfurcie nad Menem i jeszcze jako prezydent Warszawy rozpocz¹³
liczenie strat wojennych stolicy, aby w ten sposób zamanifestowaæ swój sprzeciw wo-
bec ¿¹dañ Powiernictwa Pruskiego. PiS uwa¿ano za partiê populistyczn¹ o tendencjach
nacjonalistycznych, deprecjonuj¹c¹ ca³y wieloletni dorobek polsko-niemieckiego zbli-
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¿enia i porozumienia. Wyliczaj¹c jej wady, podkreœlano nie tylko ostry sprzeciw wo-
bec traktatu konstytucyjnego, ale i wejœcie w Parlamencie Europejskim w sk³ad Unii na
rzecz Europy Narodów razem z w³oskim Sojuszem Narodowym, narodow¹ parti¹ ir-
landzk¹ Fianna Fail, ma³ymi ugrupowaniami z Danii, £otwy i Litwy i tym samym od-
separowanie siê od wielkiej rodziny europejskich partii chadeckich i konserwatywnych.
Taki kurs natrafia³ w Niemczech na niezrozumienie, gdy¿ proeuropejski consensus jest
tam uwa¿any za wa¿ny wyznacznik kultury politycznej14. Z drugiej strony znawcy po-
lityki polskiej nawo³ywali do umiarkowania i ch³odzili temperamenty publicystów.
Znany analityk berliñski zwi¹zany z presti¿ow¹ Fundacj¹ „Wissenschaft und Politik”
Kai-Olaf Lang puentowa³ polskie wybory zawo³aniem „give PiS a chance”!15.

Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e wiêkszoœæ krytycznych komentarzy zachodnich, gdzie
wskazywano na politykê zagraniczn¹ jako na s³ab¹ stronê rz¹du Kazimierza Marcin-
kiewicza by³a uzasadniona. Prawo i Sprawiedliwoœæ raczej by³o zaskoczone swoim
zwyciêstwem i koniecznoœci¹ samodzielnego formu³owania strategii dla nowej polity-
ki zagranicznej pañstwa. Dot¹d koncentrowano siê jedynie na sprawach wewnêtrz-
nych, panowa³o przekonanie, ¿e resort spraw zagranicznych znajdzie siê w rêku
koalicjanta z Platformy Obywatelskiej.

Wobec fiaska referendum konstytucyjnego we Francji i Holandii zgodnie z ustale-
niami unijnego szczytu w Brukseli (17–18 VI 2005) Unia od³o¿y³a na rok kwestie
zwi¹zane z konstytucj¹, chc¹c przeznaczyæ ten czas na g³êbsz¹ refleksjê i wypracowa-
nie nowego kompromisu. W Polsce ze wzglêdu na szykuj¹c¹ siê zmianê rz¹dów nie
odby³y siê ¿adne powa¿ne dyskusje w tym zakresie. Tym samym jednak dawano do
zrozumienia, ¿e konstytucja jest martwa i nie ma sensu anga¿owaæ siê w ten projekt.
Podczas wizyty kanclerz Angeli Merkel w Warszawie w grudniu 2005 r. nie poruszano
tego tematu. Przed wizyt¹ w Berlinie w marcu 2006 r. prezydent L. Kaczyñski udzieli³
wywiadów dziennikom „Frankfurter Allgemeine Zeitung” i „Die Welt”, gdzie krytycz-
nie wypowiada³ siê o przysz³oœci konstytucji europejskiej. Na ³amach „FAZ” zg³osi³
w¹tpliwoœæ, czy forsowanie przez A. Merkel konstytucji europejskiej po fiaskach refe-
rendów we Francji i w Holandii le¿y w interesie Europy. Zdaniem polskiego prezyden-
ta wejœcie w ¿ycie tej konstytucji mia³oby doprowadziæ do powstania „pó³federalnej,
obojniackiej struktury”. W „Die Welt” u¿y³ sformu³owania, ¿e na obecnym etapie inte-
gracja wyczerpa³a swoje mo¿liwoœci. Uniê Europejsk¹ uzna³ nawet za „sztuczny twór”
(ein künstliches Gebilde), co redakcja z miejsca wybi³a w czo³ówce artyku³u16.

W czasie pobytu w Berlinie (8–9 III) polski prezydent mia³ okazjê do spotkañ
z kanclerz A. Merkel, prezydentem H. Köhlerem, szefem niemieckiej dyplomacji Fran-
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14 Por. Die Herrschaft der Zwillinge Die Brüder Kaczynski wollen ihr Land von seinen Mi-
nderwertigkeitsgefühlen befreien. Aber was sind sie eigentlich – engstirnige Nationalisten oder ern-
sthafte Reformer?, „Der Spiegel” z 17 VII 2006.

15 K.-O. Lang, Machtwechsel in Warschau, Kurswechsel in der Aussenpolitik?, „SWP-Aktuell”,
November 2005, nr 53, s. 7.

16 Ist das der europäische Geist?, „Frankfurter Allgemeine Zeitung” z 8 III 2006; G. Gnauck,
„Ein künstliches Gebilde”. Lech Kaczynski hält den Integrationsgrad der EU für ausgeschöpft. Po-
lens Präsident über die Priorität des Nationalen, die Furcht vor den Nachbarn und deutsche Litera-
tur, „Die Welt” z 9 III 2006.



kiem-Walterem Steinmeierem oraz przewodnicz¹cym Bundestagu Norbertem Lam-
mertem, ale nie uda³o siê znaleŸæ wspólnego jêzyka na temat przysz³oœci integracji
europejskiej. Gospodarze z wczeœniejszych relacji prasowych wywnioskowali, ¿e pol-
ski goœæ raczej opowiada³ siê za rozpoczêciem reformy UE od pocz¹tku. W wyk³adzie
zatytu³owanym „Solidarna Europa” wyg³oszonym w Audytorium Maximum Uniwer-
sytetu Humboldtów prezydent dyplomatycznie nie wyklucza³ powstania federacji eu-
ropejskiej, ale… po 25 latach17.

Po wizycie L. Kaczyñskiego w Niemczech nietrudno by³o zauwa¿yæ, ¿e nie prze-
³ama³a ona klimatu nieufnoœci panuj¹cego pomiêdzy Berlinem i Warszaw¹. Wizerunek
Polski rz¹dzonej przez PiS, pogr¹¿onej w nieustannych sporach parlamentarnych, sil-
nie akcentuj¹cej swoj¹ antyunijnoœæ, w niemieckich mediach odbierany by³ nadzwy-
czaj negatywnie. Jeszcze w czasie pobytu w RFN druzgoc¹cej krytyce postaæ polskiego
prezydenta podda³ opiniotwórczy tygodnik „Die Zeit”. Zarzucano, ¿e jego wizerunek
Niemiec i Unii Europejskiej jest z gruntu fa³szywy, a polski polityk nie rozumie zna-
czenia integracji europejskiej. Wyrzucaj¹c mu anachroniczny nacjonalizm, w konklu-
zji stwierdzono, ¿e L. Kaczyñski nie jest w stanie osi¹gn¹æ europejskiej solidarnoœci
rozumianej na swój sposób, mo¿e natomiast zaszkodziæ Polsce18.

11 maja 2006 r. w Bundestagu odby³a siê debata nad niemieck¹ polityk¹ zagranicz-
n¹. Kanclerz A. Merkel w przemówieniu referuj¹cym stanowisko rz¹du z naciskiem
podkreœla³a, ¿e konstytucja europejska jest niezwykle potrzebna i le¿y w interesie oby-
wateli Unii. Wspólnota powinna wspó³kszta³towaæ globalizuj¹cy siê œwiat wed³ug
w³asnych wartoœci, a jej sukcesy powinny byæ bardziej widoczne w dynamice przemian
gospodarczych, bezpieczeñstwie wewnêtrznym i zewnêtrznym. Zapowiedzia³a, ¿e za-
mierza zlikwidowaæ jedn¹ czwart¹ biurokratycznych przepisów w Unii. Anga¿uj¹c siê
na rzecz podpisania Eurokonstytucji przestrzega³a jednak przed zbyt pochopnymi
dzia³aniami19.

W europejskiej debacie nad przysz³oœci¹ konstytucji Polska nie uczestniczy³a i za-
chowywa³a milczenie. Szersz¹ wyk³adniê polskiego stanowiska przedstawi³a dopiero
nowa minister spraw zagranicznych Anna Fotyga w wywiadzie dla „Gazety Wybor-
czej” z 20 maja 2006 r. Uzna³a, ¿e Niemcy chc¹ o¿ywiæ traktat konstytucyjny bo jest dla
nich korzystny, a Polska preferuje traktat nicejski. W jej ujêciu rok przeznaczony na re-
fleksjê nie przyniós³ ¿adnych rozwi¹zañ i chcia³aby ona „unikn¹æ zarówno jazgotu za
konstytucj¹, z którym mieliœmy do czynienia, jak i jazgotu przeciw”. W jej opinii Pola-
cy sami powinni oceniæ, czy s¹ gotowi na poœwiêcenie kolejnych obszarów suwerenno-
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17 B. T. Wieliñski, P. Wroñski, Kaczyñski w Niemczech o Europie, „Gazeta Wyborcza” z 10 III 2006;
Ch. Semler, Was wir von Deutschland/Polen wollen, „Die Tageszeitung” z 10 III 2006; G. Appenzel-
ler, Der nahe, ferne Nachbar, „Der Tagesspiegel” z 10 III 2006; K. Pries, Kaczynski ist zufrieden,
„Frankfurter Rundschau” z 10 III 2006; J. Leithäuser, Kaczynski in Berlin: Regenschirme wie Maschi-
nenpistolen, „Frankfurter Allgemeine Zeitung” z 10 III 2006; Treffen Merkel mit Kaczynski: „Auftakt
einer neuen Etappe”, ibidem z 9 III 2006; P. Jendroszczyk, Dobry pocz¹tek z histori¹ w tle, „Rzecz-
pospolita” z 9 III 2006.

18 G. Hofmann, Ach, Kaczyñski, „Die Zeit” z 9 III 2006.
19 Regierungserklärung: Wir brauchen den Verfassungsvertrag, „Frankfurter Allgemeine Zeit-

ung” z 12 V 2006; B. T. Wieliñski, Debata o niemieckiej polityce zagranicznej w Bundestagu, „Gaze-
ta Wyborcza” z 12 V 2006.



œci i celowe by³oby przed³u¿enie dyskusji, ale Polska „nie musi” przedk³adaæ w tej
sprawie ¿adnych propozycji. Brak zajêcia jakiegokolwiek stanowiska przez pani¹ mi-
nister uwidoczni³ siê w kilkanaœcie dni póŸniej (27–28 V) na nieoficjalnym spotkaniu
unijnych ministrów spraw zagranicznych w opactwie Klosterneuburg k. Wiednia, któ-
re zajmowa³o siê przysz³oœci¹ traktatu konstytucyjnego20.

O pewnej uldze strona polska mog³a mówiæ po szczycie Rady Europejskiej, który
odby³ siê 15–16 czerwca 2006 r. w Brukseli. W sprawie traktatu konstytucyjnego
uzgodniono, ¿e w pierwszej po³owie 2007 r., gdy pracami UE bêd¹ kierowaæ Niemcy,
przygotowany zostanie raport oceniaj¹cy sytuacjê. I na jego podstawie w drugiej
po³owie 2008 r., gdy UE przewodziæ bêd¹ Francuzi, zostanie podjêta ostateczna decy-
zja, a bêdzie to ju¿ po wyborach prezydenckich we Francji i parlamentarnych w Holandii.
Taka konkluzja szczytu zdejmowa³a z polskiego rz¹du presjê szybkiego ratyfikowania
traktatu i le¿a³o to po myœli premiera Kazimierza Marcinkiewicza21.

Na pocz¹tku lipca 2006 r. najprawdopodobniej w wyniku satyrycznego artyku³u na
³amach lewicowej „Die Tageszeitung” w przesadnych s³owach atakuj¹cego prezydenta
L. Kaczyñskiego, stosunki polsko-niemieckie znalaz³y siê na niezwykle niskim, od lat
nienotowanym poziomie. Prezydent odwo³a³ swój wyjazd na spotkanie rocznicowe
w ramach Trójk¹ta Weimarskiego, a minister A. Fotyga porówna³a publikacjê berliñ-
skiego „TAZ” do artyku³ów zamieszczanych w hitlerowskim piœmie „Der Stürmer”22.
Pomimo, ¿e w kilkanaœcie dni póŸniej kanclerz A. Merkel zatelefonowa³a do nowo wy-
branego premiera Jaros³awa Kaczyñskiego z gratulacjami, to otwarcie w Berlinie przez
Erikê Steinbach kontrowersyjnej wystawy pod patronatem Zwi¹zku Wypêdzonych
„Wymuszone drogi” dodatkowo zatru³o wzajemn¹ atmosferê. Swój przyjazd do Berli-
na odwo³a³ pe³ni¹cy obowi¹zki prezydenta polskiej stolicy K. Marcinkiewicz. Dzia-
³acze Ligi Polskich Rodzin za¿¹dali usuniêcia z polskiego parlamentu dwóch sta³ych
miejsc poselskich dla reprezentacji mniejszoœci niemieckiej, co wywo³a³ w RFN kolej-
ne nieprzychylne komentarze23.

Objêcie steru rz¹dów Polsce przez premiera Jaros³awa Kaczyñskiego utrwali³o stan
pewnego zawieszenia w stosunkach polsko-niemieckich. W exposé wyg³oszonym
10 lipca 2006 r. nowy szef rz¹du nie odniós³ siê do relacji polsko-niemieckich, ani te¿
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20 J. Pawlicki, Chcemy otwartego dialogu z Rosj¹. Rozmowa z minister spraw zagranicznych
Ann¹ Fotyg¹, „Gazeta Wyborcza” z 20 V 2006; ten¿e, Narada eurokonstytucyjna ministrów spraw
zagranicznych, ibidem z 27 V 2006.

21 M. Stabenow, Ein neuer EU-Vertrag?, „Frankfurter Allgemeine Zeitung” z 17 VI 2006; K. Ni-
klewicz, Konstytucja UE w zamra¿arce, „Gazeta Wyborcza” z 17 VI 2006; EU-Gipfel erreicht Mini-
malziele, „Frankfurter Rundschau” z 17 VI 2006; D. Weingärtner, Merkel muss kein Wunder
vollbringen, „Die Tageszeitung” z 17 VI 2006; J. Leithäuser, EU-Verfassung: Die Bergungsaktion
beginnt, „Frankfurter Allgemeine Zeitung” z 17 VI 2006.

22 Polens Präsidialamt vergleicht „taz” mit „Stürmer”, „Der Tagesspiegel” z 13 VII 2006;
B. T. Wieliñski, G³upia satyra wywo³a³a miêdzynarodow¹ awanturê, „Gazeta Wyborcza” z 6 VII 2006;
Szef MSZ ¿¹da reakcji niemieckich w³adz na satyryczny artyku³ o Lechu Kaczyñskim, „Rzeczpospoli-
ta” z 5 VII 2006; Kartoffelkrieg: „taz”-Satire ein Fall für den Staatsanwaltschaft?, „Der Spiegel”
z 14 VII 2006; Kaczynski sagt Dreier-Gipfel in Weimar ab, „Der Tagesspiegel” z 13 VII 2006.

23 Vorstoß der polnischen Nationalisten. Deutsche sollen Sonderrechte verlieren, „Süddeutsche
Zeitung” z 10 IX 2006; A. Kuglarz, LPR i premier: Zabraæ Niemcom pos³ów, „Gazeta Wyborcza”
z 9 IX 2006.



s³owem nie wspomnia³ o Niemczech jako o wa¿nym s¹siedzie Polski. Przyzna³, ¿e „za-
sadniczym wyznacznikiem naszej pozycji jest nasz udzia³ w Unii Europejskiej. Chce-
my byæ w Unii Europejskiej, to chcê bardzo mocno podkreœliæ, chcemy uczestniczyæ
w tym wszystkim, co ma prze³amaæ dzisiejszy kryzys w Unii Europejskiej. A wiêc
w wysi³kach nad znalezieniem nowego rozwi¹zania podstawowego”. Nie precyzuj¹c,
co rozumie pod tym pojêciem podkreœla³, ¿e w ramach rozwi¹zañ Unii Europejskiej
„musimy zachowaæ mo¿liwoœæ podejmowania w³asnych decyzji, tak jak wiele krajów
ma tak¹ mo¿liwoœæ w sprawach, które wi¹¿¹ siê z nasz¹ specyficzn¹ sytuacj¹ histo-
ryczn¹ i geopolityczn¹ [...]. Bêdziemy tak¿e zabiegaæ, o tym ju¿ raz mówi³em, o to ¿eby
Polska zachowa³a pe³n¹ suwerennoœæ w sprawach kultury i obyczajów. Podkreœlaj¹c
wagê pomocy unijnej dla rozwoju i modernizacji kraju premier uzna³, ¿e ona siê Pol-
sce «nale¿y»”24.

Mianowany przez A. Fotygê nowy pe³nomocnik MSZ ds. stosunków polsko-nie-
mieckich Mariusz Muszyñski jeszcze jako cz³onek zarz¹du Fundacji Polsko-Niemiec-
kie Pojednanie bezpardonowo atakowa³ politykê uleg³oœci poprzednich rz¹dów wobec
Niemiec. Zarzuca³ im, ¿e nie potrafili rozwi¹zaæ ¿adnego z tzw. otwartych problemów
z przesz³oœci. W jego opinii nie okreœlono jednoznacznie „naszych interesów narodo-
wych w tym obszarze, ani tym bardziej stworzyæ strategii ich realizacji”. Wyliczaj¹c na
³amach sierpniowej „Rzeczpospolitej” d³ug¹ listê grzechów i niedoci¹gniêæ polskiej
dyplomacji, wyrazi³ przekonanie, ¿e na „gruncie polityki realnej (Realpolitik) pog³êbia
siê sprzecznoœæ interesów. Niemcy s¹ dziœ znowu mocarstwem. Chc¹ przewodziæ zin-
tegrowanej Europie i dominowaæ w regionie œrodkowoeuropejskim”25.

Obserwuj¹c polsk¹ scenê polityczn¹, rozczarowany, wspomniany wczeœniej, Kai-Olaf
Lang zauwa¿y³, ¿e Polska w stosunkach z Niemcami przesz³a do polityki „konfronta-
cyjnej wspó³pracy”. Zaznaczy³, ¿e Polska jest wa¿nym s¹siadem Niemiec, ale nieko-
niecznie musi byæ ich partnerem. Kierowanie siê w polityce zagranicznej wy³¹cznie
interesami narodowymi doprowadzi na w³asne ¿yczenie do jej marginalizacji w Unii
Europejskiej, choæ w interesie RFN nie le¿y separacja tak wielkiego i wa¿nego unijne-
go kraju26.

Krytyczny s¹d wobec eurokonstytucji wyrazi³ premier Jaros³aw Kaczyñski podczas
swej pierwszej podró¿y zagranicznej do Brukseli w sierpniu 2006 r. W wywiadzie dla
„European Voice” opowiedzia³ za renegocjacj¹ unijnej konstytucji gdy¿ obecny traktat
jest martwy i nie zostanie przed³o¿ony do ratyfikacji w Polsce, gdy¿ grozi mu odrzuce-
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24 Exposé premiera Jaros³awa Kaczyñskiego, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,
http://www.kprm.gov.pl/1433_18017.htm. Reakcje niemieckie: Th. Roser, Kaczynski blickt kaum
über Grenze, „Frankfurter Rundschau” z 20 VII 2006; G. Lesser, Über Deutschland kein Wort, „Die
Tageszeitung” z 20 VII 2006; por. G. Gnauck, Patriotische Mission, „Die Welt” z 12 VII 2006.

25 M. Muszyñski, K. Rak, Dyplomacja niemocy. W stosunkach z Niemcami zbieramy dziœ owoce
polityki zachowawczoœci i zaniechania, „Rzeczpospolita” z 29 VIII 2006; W odpowiedzi A. Wolff-Po-
wêska zarzuci³a autorom artyku³u, ¿e „przedstawiona przez nich analiza przyczyn obecnego stanu
oparta jest na wielce odbiegaj¹cym od faktycznego stanu obrazie stosunków polsko-niemieckich. Na
obiegowych stwierdzeniach, stereotypach, przek³amaniach, nade wszystko jednak na jednostronnej
interpretacji”. A. Wolff-Powêska, Nie pozwólmy na eskalacjê wrogoœci. „Dyplomacja niemocy” bu-
dzi niesmak, ibidem z 31 VIII 2006.

26 K.-O. Lang, Doppelspitze in Warschau, „SWP-Aktuell”, Berlin, August 2006, s. 3.



nie. Jednoczeœnie zadeklarowa³ gotowoœæ do dyskusji nad nowym tekstem „kluczowe-
go dla Europy aktu prawnego” i wyrazi³ nadzieje na znalezienie w³aœciwych rozwi¹zañ
do 2008 r.27 Uogólniaj¹c wiêc stanowisko polskie mo¿na by³o powiedzieæ, i¿ rz¹d
J. Kaczyñskiego uzna³: 1) ¿e traktat konstytucyjny – wobec zahamowania procesu raty-
fikacji przez Francjê i Holandiê – jest „martwy”; 2) bêdzie praktycznie niemo¿liwy do
zaakceptowania przez Polskê ze wzglêdu na jego treœæ (system g³osowania, d¹¿enie do
utworzenia „superpañstwa”); 3) nale¿y na nowo podj¹æ negocjacje nad zupe³nie od-
miennym traktatem28.

Latem i jesieni¹ 2006 r. w trakcie przygotowañ do z³o¿enia oficjalnej wizyty w Berli-
nie przez premiera J. Kaczyñskiego na rozmowach z politykami niemieckimi przebywali
marsza³ek Sejmu Marek Jurek, wicemarsza³ek Bronis³aw Komorowski i przewod-
nicz¹cy sejmowej komisji spraw zagranicznych Pawe³ Zalewski. Spotkanie M. Jurka
z przewodnicz¹cym Bundestagu Norbertem Lammertem dotyczy³o kwestii bilateral-
nych, a zw³aszcza wspólnych dzia³añ w obszarze pamiêci historycznej. Dzia³acz Plat-
formy Obywatelskiej, któremu na sercu le¿a³a kwestia aktywnego uczestnictwa Polski
w debacie konstytucyjnej us³ysza³ od ministra spraw zagranicznych Franka-Waltera
Steinmeiera wiele gorzkich s³ów za brak konkretnych propozycji Polski w sprawie
przysz³oœci traktatu konstytucyjnego. Natomiast P. Zalewski tematu eurokonstytucji
nie porusza³. Interesowa³a go niemiecka polityka wschodnia, której ogólne zarysy
przedstawi³ przygotowany przez Auswärtiges Amt specjalny dokument29.

Konstytucja nie by³a przedmiotem rozmów premiera J. Kaczyñskiego podczas jego
pobytu z krótk¹ wizyt¹ w Berlinie 30 paŸdziernika 2006 r., choæ media spekulowa³y, ¿e
bêdzie to jeden z wa¿niejszych punktów obrad. Przys³oni³y j¹ kwestie zwi¹zane z gazo-
ci¹giem pó³nocnym i polsk¹ ofert¹ podpisania bilateralnego uk³adu o wzajemnym
zrzeczeniu siê powojennych roszczeñ30. Warto jednak wspomnieæ, ¿e kilka dni wcze-
œniej (26 X) na Uniwersytecie Viadrina minister spraw zagranicznych F.-W. Steinmeier
uznaj¹c, ¿e polsko-niemieckie stosunki „wymagaj¹ naprawy” wyst¹pi³ z seri¹ propozy-
cji maj¹cych o¿ywiæ bilateralna wspó³pracê i wezwa³ Polskê do wspó³pracy z Niemca-
mi podczas ich przewodnictwa w UE w pierwszym pó³roczu 2007 r. w tym zw³aszcza
w pracy nad konstytucj¹ UE („Polska potrzebuje Europy, lecz tak¿e Europie potrzebna
jest Polska”)31.
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27 D. Spinantand, S. Taylor, Polish premier: EU should be military power, „European Voice”
z 31 VIII 2006, http://www.europeanvoice.com/archive/article.asp?id=26070.

28 J. Kranz, Stan dyskusji w Polsce nad reform¹ Unii Europejskiej, w: J. Barcz (red.), Prezydencja
niemiecka a stan debaty o reformie Unii Europejskiej. Aspekty polityczno-prawne, Warszawa 2007,
s. 117.

29 Spotkanie Jurek–Lammert. Polsko-niemiecki kalendarz, http://www.de-pl.info/pl/page.php/ar-
ticle/474; Bart, Lider PO u szefa MSZ Niemiec, „Gazeta Wyborcza” z 17 X 2006; B. T. Wieliñski, Pol-
ska rozmawia w Berlinie o polityce wschodniej Unii, ibidem z 21 X 2006.

30 Distanz zwischen Deutschen und Polen bleibt, „Der Tagesspiege” z 31 X 2006; P. Jendrosz-
czyk, Merkel oferuje bezpieczeñstwo energetyczne, ale nie chce mówiæ o historii, „Rzeczpospolita”
z 31 X 2006; M. Kamann, Deutsch-polnischer Gipfel: Notwendiger Konflikt, „Die Welt” z 2 XI 2006.

31 Polska i Niemcy – wspólne kszta³towanie Europy. Przemówienie Federalnego ministra Spraw
Zagranicznych dr. Franka-Waltera Steimeiera z okazji inauguracji roku akademickiego na Uniwer-
sytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odr¹ w dniu 26.10.2006 roku, (materia³ powielany); Por. A.G.,
Außenpolitik: Steinmeier will Verhältnis zu Polen verbessern, „Die Welt” z 28 X 2006.



Niemcy niew¹tpliwie mieli œwiadomoœæ, ¿e sam traktat konstytucyjny posiada wie-
le wad. Nie mia³ on zwiêz³oœci dokumentu na wzór amerykañskiej ustawy zasadniczej,
a kompromisy w których siê rodzi³, rozdê³y jego treœæ do grubego tomu, trudnego do
zapamiêtania nawet przez specjalistów. Uwa¿ali jednak, ¿e nie mo¿na lekcewa¿yæ fak-
tu, ¿e konstytucjê w obecnym kszta³cie do tej pory ratyfikowa³o 16 pañstw unijnych.
Przyzna³a to zreszt¹ kanclerz A. Merkel w wyk³adzie wyg³oszonym 22 wrzeœnia pod-
czas konferencji Fundacji Bertelsmanna w Berlinie. Przedstawiaj¹c zasadnicze cele
zbli¿aj¹cej siê niemieckiej prezydencji, mówi³a o potrzebie przyjêcia traktatu. Nie
przedstawi³a jednak ¿adnych konkretnych propozycji, t³umacz¹c, ¿e delikatne zadanie
poszukiwania kompromisów wymaga wielkiej ostro¿noœci. Stwierdzi³a, ¿e istnieje al-
ternatywa: rozpocz¹æ ca³¹ debatê konstytucyjn¹ od nowa po rocznym okresie Denk-
pause, b¹dŸ te¿ z istniej¹cego traktatu wyci¹gn¹æ najistotniejsze elementy (dos³.
Rosinenpicken) i je na nowo zredagowaæ. Za kluczowe uzna³a pozostawienie w nowym
traktacie Karty Praw Podstawowych, zapisu o unijnych instytucjach, a zw³aszcza
o urzêdzie ministra spraw zagranicznych. Pani kanclerz by³a zdania, i¿ musi zostaæ
opracowany skuteczny mechanizm podejmowania decyzji w UE w tych sprawach, któ-
re nale¿¹ do wy³¹cznych kompetencji Unii. W jej opinii powinno silniej akcentowaæ siê
wartoœci, którymi Unia siê kieruje, a przez to mia³aby ona nabraæ wyrazistoœci. Obie-
ca³a, ¿e propozycje niemieckie og³oszone zostan¹ w specjalnej „deklaracji berliñskiej”,
podczas uroczystego szczytu Rady Europejskiej w stolicy Niemiec 24–25 marca 2007 r.
z okazji 50-lecia podpisania traktatów rzymskich32.

3. Prezydencja niemiecka w Unii

Program niemieckiej prezydencji w Radzie przed³o¿ony zosta³ przez rz¹d federalny
30 listopada 2006 r. Ukierunkowany by³ on przede wszystkim na urzeczywistnienie
traktatu konstytucyjnego. Kanclerz A. Merkel nakreœli³a obszary, które nale¿a³o pod-
daæ g³êbszej analizie (Uœwiadomienie wartoœci europejskich; Spójnoœæ wewnêtrzna;
Wyostrzenie konturów europejskich na zewn¹trz; Miejsce Europy w procesie globali-
zacji). Nastêpne zadania obejmowa³y stabilizacjê zachodnich Ba³kanów, wznowienie pro-
cesu pokojowego na Bliskim Wschodzie, zaprowadzenie pokoju w Afganistanie,
politykê wobec s¹siadów na Wschodzie, wolny handel, wspólny rynek atlantycki,
wspó³pracê z Rosj¹ w dziedzinie bezpieczeñstwa energetycznego oraz politykê wobec
krajów afrykañskich, g³ównie w aspekcie imigracji33.

Z najnowszymi pomys³ami Niemiec na reanimacjê traktatu konstytucyjnego prezy-
dent L. Kaczyñski zapozna³ siê 5 grudnia podczas spotkania przywódców Trójk¹ta
Weimarskiego w Mettlach w kraju Saary, niedaleko granicy francuskiej. Trójstronne
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32 M. Hollstein, P. Müller, Barroso setzt auf Deutschland bei Rettung der EU-Verfassung, „Die
Welt” z 23 IX 2006; P. Jendroszczyk, Merkel ju¿ nie mówi o Bogu w europejskiej konstytucji, „Rzecz-
pospolita” z 23 IX 2006; por. P. Knauer, Was wird aus dem EU-Verfassungsvertrag, „Aus Politik und
Zeitgeschichte” 2007, nr 10, s. 11–16.

33 S. Hobe, Niemiecka Prezydencja a przysz³oœæ europejskiego Traktatu Konstytucyjnego, w:
J. Barcz (red.), Prezydencja niemiecka a stan debaty o reformie Unii Europejskiej. Aspekty politycz-
no-prawne, op. cit., s. 73–78.



rozmowy z prezydentem J. Chirakiem i kanclerz A. Merkel praktycznie koncentrowa³y
siê wokó³ pomocy obu partnerów Polski dla zniesienia rosyjskiego embargo na eksport
polskiego miêsa do Rosji, Wspólnej Polityki Zagranicznej, Bezpieczeñstwa i Obrony
UE, bezpieczeñstwa energetycznego i polityki wschodniej. Polski prezydent zadowo-
lony z poparcia partnerów z Trójk¹ta obieca³, i¿ Polska w drugiej po³owie niemieckiej
prezydencji przedstawi swoje oczekiwania zwi¹zane z kszta³tem i przysz³oœci¹ traktatu
konstytucyjnego34.

Idea nadania nowego impulsu w sprawie eurokonstytucji znalaz³a wsparcie pol-
skich i niemieckich parlamentarzystów, którzy obradowali w Warszawie w po³owie
grudnia 2006 r. W deklaracji sygnowanej przez przewodnicz¹cych niemiecko-polskiej
i polsko-niemieckiej grupy parlamentarnej Markusa Meckela i Jana Rzyme³kê wezwano
rz¹dy RFN i Polski do wspó³pracy w zakresie „przezwyciê¿enia europejskiego kryzysu
konstytucyjnego oraz do wspólnego odkrywania sposobów, umo¿liwiaj¹cych urzeczy-
wistnienie w przysz³oœci najistotniejszych osi¹gniêæ Traktatu Konstytucyjnego”35.

Obraduj¹ca w po³owie grudnia Rada Europejska w Brukseli zdominowana by³a
przez zagadnienia zwi¹zane ze zbli¿aj¹c¹ siê prezydencj¹ niemieck¹ w Unii, bezpie-
czeñstwem energetycznym i kwesti¹ rosyjskiego embargo na dostawy polskiego miêsa
do tego kraju. Po raz pierwszy od pó³tora roku, czyli od odrzucenia Eurokonstytucji
w referendum we Francji i Holandii, unijni przywódcy zgodnie potwierdzili, ¿e „refor-
ma traktatowa jest potrzebna”. Kanclerz A. Merkel obieca³a znaczny postêp w debacie
konstytucyjnej, zaproponowa³a „uczciwe niemieckie poœrednictwo” i zaapelowa³a do
rz¹dów pañstw cz³onkowskich o wyznaczenie specjalnych pe³nomocników ds. refor-
my traktatu konstytucyjnego. Odrzucono jednak inicjatywê hiszpañsk¹ i luksem-
bursk¹, aby w po³owie stycznia 2007 r. zwo³aæ do Madrytu specjaln¹ konferencjê ju¿
18 pañstw unijnych, które ratyfikowa³y „Konstytucjê dla Europy”36.

Zgodnie z przyjêt¹ w Niemczech tradycj¹, 14 grudnia 2006 r. kanclerz A. Merkel
zaprezentowa³a przed niemieckim Bundestagiem cele i punkty ciê¿koœci niemieckiego
przewodnictwa w Unii Europejskiej w pierwszym pó³roczu 2007 r. i w szerszej per-
spektywie 18-miesiêcznej, wspó³pracy z nastêpnymi pañstwami, które mia³y kierowaæ
pracami Unii. W dokumencie zatytu³owanym „Europa powiedzie siê wspólnie” ju¿
w czêœci pierwszej (Eine handlungsfähige Gemeinschaft – die EU weiterentwickeln)
wyra¿ono przeœwiadczenie, ¿e europejski traktat konstytucyjny „stanowi widoczny po-
stêp w Europie zorientowanej na wartoœci i sprawy spo³eczne, prawa cz³owieka,
wzmacnia wspó³pracê w obszarze wymiaru sprawiedliwoœci i spraw wewnêtrznych”.
Podkreœlono, ¿e dobrze rozdziela kompetencje wy³¹czne UE od kompetencji dzielo-
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34 P. Jendroszczyk, Radosny i konkretny Trójk¹t Weimarski, „Rzeczpospolita” z 6 XII 2006;
M. Magierowski, Najwa¿niejszy wierzcho³ek Trójk¹ta Weimarskiego, ibidem; por. Trójk¹t Weimarski –
reaktywacja. Polska, Niemcy i Francja chc¹ zacieœniaæ wspó³pracê, „Gazeta Wyborcza” z 4 XII 2006.

35 Wspólne oœwiadczenie pos³ów polskich i niemieckich, Kalendarz Polsko-Niemiecki,
http://www.de-pl.info/pl/page.php/article/474.

36 Gipfeltreffen In Brüssel: Die EU bleibt offen für neue Mitglieder, „Frankfurter Allgemeine Zei-
tung” z 16 XII 2006; Ch. B. Schiltzund, H. Crolly, Auf dem Gipfel der Harmonie, „Der Tagesspiegel”
z 16 XII 2006; por. K. Niklewicz, J. Pawlicki, O polskim wecie na szczycie w Brukseli, „Gazeta Wy-
borcza” z 16 XII 2006; Ch. B. Schiltz, Ratspräsidentschaft: Steinmeier will Vertrauen in EU zurückg-
ewinnen, „Die Welt” z 20 XII 2006.



nych z pañstwami cz³onkowskimi, wzmacnia rolê parlamentów narodowych w Unii
i Wspóln¹ Politykê Zagraniczn¹ i Bezpieczeñstwa i wreszcie „czyni Europê bardziej
demokratyczn¹, sprawniejsz¹ i skuteczniejsz¹ w dzia³aniu oraz bardziej przejrzyst¹”37.

W znacznie zmodyfikowanej formie i w bardziej emocjonalnym tonie propozycje
Niemiec pani kanclerz przedstawi³a 17 stycznia 2007 r. na forum Parlamentu Europej-
skiego. Uzna³a, ¿e stary kontynent potrzebuje traktatu konstytucyjnego ze wzglêdu na
szybko zmieniaj¹cy siê œwiat i Europê, a na podstawie istniej¹cych uk³adów nie bêdzie
mo¿na myœleæ o dalszych poszerzeniach. W jej g³êbokim przekonaniu konstytucja
u³atwi dzia³ania Unii, czemu sprzyjaæ bêdzie odchodzenie od procedury jednomyœlno-
œci w g³osowaniach, co tak¿e zaowocuje tym, ¿e wiêcej do powiedzenia w UE mia³yby
wiêksze pañstwa. Przechodz¹c do szczegó³ów w kwestii konstytucji A. Merkel zasuge-
rowa³a, aby podczas uroczystych obchodów 50-lecia traktatów rzymskich, w specjal-
nym dokumencie wspomnianej Deklaracji Berliñskiej, okreœliæ na nowo wartoœci,
którymi kieruje siê Unia w swoich dzia³aniach, cele polityczne, m.in. rozwiniêcie
wspólnej polityki zagranicznej, stworzenie polityki energetycznej i ewentualne wska-
zanie kalendarza dalszych poszerzeñ. Du¿¹ rolê przywi¹zywa³a do nowych urzêdów
zapisanych w konstytucji: prezydenta Rady Europejskiej i ministra spraw zagranicz-
nych Unii.

Podczas przemówienia widoczne by³o, ¿e szefowa rz¹du niemieckiego postawi³a na
szali autorytet swój i Niemiec, by w ci¹gu pó³rocznego przewodnictwa w Unii uzyskaæ
znacz¹cy postêp w pracach nad eurokonstytucj¹ i – co najwa¿niejsze – bez rozpoczyna-
nia ca³ej dyskusji od pocz¹tku. Jednoczeœnie wskazuj¹c, ¿e od Niemiec nie nale¿y
oczekiwaæ „¿adnego cudu” stara³a siê jednoczeœnie stworzyæ solidne podstawy do dal-
szych dzia³añ, równie¿ w innych obszarach (np. walka z g³odem i nêdz¹, ochrona kli-
matu) podczas prezydencji portugalskiej i s³oweñskiej. Taka strategia odnios³a sukces,
gdy¿ tak¹ koncepcjê popar³y wszystkie g³ówne partie reprezentowane w Parlamencie
Europejskim38.

W styczniu 2007 niemiecka kanclerz wystosowa³a do stolic wszystkich 26 pañstw
poufny list, gdzie zasugerowa³a, ¿e rozmowy na temat eurokonstytucji powinny byæ
zakoñczone do czerwcowego spotkania Rady Europejskiej w Brukseli. Wskazywa³a,
aby w proces reanimacji traktatu zaanga¿owali siê sami szefowie rz¹dów, co pod-
nios³oby rangê negocjacji i je przyspieszy³o. Premierzy mieliby negocjowaæ za poœred-
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37 „Europa gelingt gemeinsam”, Präsidentschaftsprogramm, 1. Januar–30. Juni 2007,
http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/EU-P/EU-P.html; por. V. Perthes, Deutsche EU-Präsi-
dentschaft. Verantwortung für das europäische Interesse, w: V. Perthes, S. Mair, (Hg.), Europäische
Außen- und Sicherheitspolitik. Aufgaben und Chancen der deutschen Ratspräsidentschaft, „SWP-Stu-
die”, Berlin, September 2006; R. Schweppe, Priorytety Prezydencji Niemiec w Radzie Unii Europej-
skiej, w: J. Barcz (red.), Prezydencja niemiecka, op. cit., s. 19–28.

38 Rede der Bundeskanzlerin vor dem Europäischen Parlament. 17.01.2007, Presse- und Infor-
mationsamt der Bundesregierung. Pressemitteilung Nr 20, http://www.auswaertiges-amt.de/di-
plo/de/EU-P/EU-P.html.; K. Niklewicz, Wielka gra Merkel, „Gazeta Wyborcza” z 17 I 2007; por.
K.-D. Frankenberger, „Doppelt anstrengen”: Von Deutschland wird viel erwartet, „Frankfurter All-
gemeine Zeitung” z 2 I 2007; M. Stabenow, Deutsche Ratspräsidentschaft. Merkel will EU-Verfas-
sung retten, ibidem z 17 I 2007; P. Pinzler, Europa: Zauber gesucht, „Die Zeit” z 4 I 2007; W. Lorenz,
Merkel: traktat to mus, „Rzeczpospolita” z 18 I 2007; P. Buras, Europa pod niemieck¹ batut¹, „Gaze-
ta Wyborcza” z 30 XII 2006–1 I 2007.



nictwem specjalnych przedstawicieli, których zapraszano na indywidualne konsultacje
do Berlina.

Zgodnie z ¿yczeniami strony niemieckiej, w kilkanaœcie dni po otrzymaniu listu
prezydent L. Kaczyñski mianowa³ filozofa, historyka idei i politologa m³odszej genera-
cji Marka Cichockiego i by³¹ wspó³pracowniczkê Jacka Saryusza-Wolskiego w Urzêdzie
Komitetu Integracji Europejskiej Ewê Oœnieck¹-Tameck¹ swoimi pe³nomocnikami
i emisariuszami w kwestii rokowañ nad traktatem konstytucyjnym. Ju¿ w jednym
z pierwszych wywiadów udzielonemu „Gazecie Wyborczej” M. Cichocki opowiedzia³
siê za wstrzemiêŸliwoœci¹ t³umacz¹c, i¿ jest za wczeœnie, by deklarowaæ zasadnicze
punkty polskiego stanowiska, poniewa¿ wiêkszoœæ krajów nie spieszy siê z prezento-
waniem swojego punktu widzenia. „Wszyscy trzymaj¹ swoje karty przy piersiach.
Ka¿dy czeka na to, by wy³o¿yli siê inni”39.

29 stycznia w M. Cichocki i E. Oœniecka-Tamecka w roli przys³owiowych „szer-
pów” przybyli do Berlina, gdzie przeprowadzili poufne, utrzymane w tajemnicy – jak
to okreœlano w Niemczech „metod¹ konfesjona³u” – rozmowy w Urzêdzie Kancler-
skim. Ich partnerem, byli m.in. odpowiedzialny za przygotowanie deklaracji berliñ-
skiej sekretarz stanu w Urzêdzie Spraw Zagranicznych, Reinhard Silberberg, a przede
wszystkim Uwe Corsepius z Bundeskanzleramt, którego zadaniem by³o wysondowa-
nie stanowiska pañstw cz³onkowskich. 31 stycznia natomiast wizytê minister A. Foty-
dze z³o¿y³ w Warszawie F. W. Steinmeier40.

Podczas pobytu w stolicy Irlandii w dniach 18–20 lutego 2007 r. polski prezydent
wyg³osi³ wyk³ad w Narodowym Forum Europejskim. Wprawdzie zauwa¿yæ mo¿na
by³o ewolucjê stanowiska Warszawy, gdy¿ pad³o „tak” dla eurokonstytucji, ale jedno-
czeœnie zosta³o ono obwarowane tak licznymi zastrze¿eniami, ¿e efekt koñcowy by³ ra-
czej odwrotny od zamierzonego. Prezydent L. Kaczyñski domaga³ siê „doœæ istotnych
zmian”, zapewni³, ¿e polskie w³adze s¹ entuzjastami UE, jednak „Europa jest ci¹gle
Europ¹ narodów”. Wskazywa³, ¿e traktat, gdyby zosta³ przyjêty w obecnym kszta³cie,
móg³by spowodowaæ, ¿e „Bruksela – w pewnej przenoœni – bêdzie podlega³a Berlinowi
czy Pary¿owi”, a w mniejszym stopniu Warszawie czy Dublinowi”. Nie widzia³ ¿adnego
kryzysu w dotychczasowym procesie podejmowania decyzji w Unii i uzna³ j¹ za sprawn¹
w dzia³aniu. Na konferencji prasowej z premierem Bertie Ahernem stwierdzi³, ¿e Polska
jest bardzo czu³a na punkcie ograniczania jej suwerennoœci, ale gotowa jest na „³awce su-
werennoœci pañstwowej nieco siê przesun¹æ i ust¹piæ miejsca Unii Europejskiej”. W ogól-
nej ocenie, mimo warunkowego „tak” dla eurokonstytucji, prezydent Kaczyñski nie
ukrywa³ w Dublinie, ¿e jego zdaniem bez konstytucji mo¿na by³oby siê obejœæ41.

60 Bogdan Koszel RIE 1’07

39 K. Niklewicz, Solidarnoœæ w eurokonstytucji?, ibidem z 23 I 2007; B. Koszel, Polsko-niemiec-
kie kontrowersje wokó³ traktatu konstytucyjnego, op. cit., s. 65.

40 Polscy Szerpowie z misj¹ w sprawie eurokonstytucji, http://www.psz.pl/content/view/3879/2;
Z konstytucj¹ UE powoli, ibidem z 15 I 2007; Polscy Szerpowie w Berlinie, ibidem z 30 I 2007; Tajna
misja pos³añców prezydenta Kaczyñskiego w Berlinie, „Rzeczpospolita” z 30 I 2007.

41 Prezydent w Dublinie: Tak dla traktatu UE, ale wymaga on zmian, „Gazeta Wyborcza” z 20 II 2007;
Polska mówi „ tak” traktatowi konstytucyjnemu UE ze zmianami, ibidem z 22 II 2007; W. Lorenz, Sil-
ny g³os Polski w Unii, „Rzeczpospolita” z 21 II 2007; por. K. Schuller, Angst vor Fremdbestimmung,
„Frankfurter Allgemeine Zeitung” z 16 III 2007.



Przed jubileuszowym spotkaniem przywódców pañstw unijnych w Berlinie, kanc-
lerz A. Merkel 16 marca 2007 r. przyby³a z nieliczn¹ delegacj¹ do Polski. Zamierza³a
wysondowaæ w³adze w kwestii nowych ustaleñ konstytucyjnych i upewniæ siê, ¿e nie
bêd¹ one w najbli¿szym czasie prowadziæ polityki obstrukcji niemieckich propozycji.
W ponad godzinnym wyk³adzie wyg³oszonym na Uniwersytecie Warszawskim okre-
œli³a siê jako zwolenniczka „Solidarnoœci” z lat osiemdziesi¹tych, która przyczyni³a siê
do zjednoczenia Niemiec. Stara³a siê ³agodziæ polskie obawy wobec Niemiec. Publicz-
noœæ przerwa³a jej wyst¹pienie gromkimi brawami, gdy powtórzy³a, ¿e Niemcy nigdy
nie popr¹ roszczeñ Powiernictwa Pruskiego. Podkreœla³a, ¿e pragnie upamiêtnienia po-
wojennych wypêdzeñ Niemców, ale te¿ Polaków i innych narodów. Przypomnia³a, ¿e
podczas wojny z r¹k Niemców zginê³o 6 milionów Polaków. Doda³a, ¿e ¿adna reinter-
pretacja historii przez Niemcy nie bêdzie mia³a miejsca.

W skupieniu s³uchano, gdy Merkel mówi³a o swojej wizji Europy. Kanclerz dobit-
nie stwierdzi³a, i¿ pragnie silnej, sprawnej i innowacyjnej Unii Europejskiej, blisko
wspó³pracuj¹cej z USA i NATO. Maj¹c na myœli Rosjê zaznaczy³a, ¿e Europa nie da siê
podzieliæ. Jednoczeœnie wskaza³a, ¿e czas przemyœleñ siê skoñczy³ i energicznie nale¿y
zabraæ siê do pracy nad przysz³ym kszta³tem traktatu konstytucyjnego.

Sporo miejsca poœwiêci³a europejskim wartoœciom. „Europa nie jest klubem chrze-
œcijan, ale opiera siê na tym, co nazywamy chrzeœcijañskim wizerunkiem cz³owieka”
– mówi³a. Rozwiewa³a polskie obawy, ¿e Unia Europejska przekszta³ci siê w super-
pañstwo, gdy¿ wspólne dzia³ania nie bêd¹ kwestionowaæ to¿samoœci narodowej42.

Rozmowy z prezydentem L. Kaczyñskim kontynuowano w Juracie na Helu. Po
wielu godzinach rozmów polski przywódca zgodzi³ siê, by obecny projekt eurokonsty-
tucji by³ podstaw¹ do rozmów o nowym traktacie. Co wiêcej, zapewni³, ¿e Polska in-
tensywnie w³¹czy siê w prace nad uk³adem i ¿e pierwszych efektów nale¿y siê
spodziewaæ ju¿ w czerwcu 2007 r., choæ wczeœniej wychodzono z za³o¿enia, ¿e lepiej
by³oby napisaæ tekst od nowa. Jednoczeœnie nie pozostawi³ cienia w¹tpliwoœci, ¿e Pol-
ska nie zgodzi siê na umniejszenie swoich wp³ywów w Unii i nie zrezygnuje z nicej-
skiego sposobu g³osowania, choæ jest otwarta na odpowiednie modyfikacje. W zamian
za zgodê na dalsze prace nad eurokonstytucj¹ i nieumieszczenie w deklaracji berliñ-
skiej ustêpu o wartoœciach chrzeœcijañskich, strona polska oczekiwa³a zapisu w nowym
traktacie o solidarnoœci energetycznej43.
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z 17–18 III 2007; K. Krohn, Merkel warnt vor Spaltung Europas, „Der Tagesspiegel” z 17 III 2007;
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lanz, „Süddeutsche Zeitung” z 17 III 2007; G. Appenzeller, Merkels Polenreise. Das Fürchten
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Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e najwa¿niejszym momentem w dziejach trzeciej prezy-
dencji zjednoczonych Niemiec by³o uroczyste podpisanie w Muzeum Niemieckiej Hi-
storii w Berlinie 25 marca 2007 r. dokumentu pod oficjaln¹ nazw¹: „Deklaracja
przyjêta z okazji piêædziesi¹tej rocznicy podpisania traktatów rzymskich”. Nadanie
temu wydarzeniu najwy¿szej rangi i fakt, ¿e w wyniku zabiegów niemieckich ceremo-
nia odby³a siê w stolicy Republiki Federalnej, by³o wyrazem ho³du dla niemieckich
poœwiêceñ z³o¿onych na o³tarzu integracji europejskiej. Ze wzglêdów techniczno-or-
ganizacyjnych podpisy pod dokumentem z³o¿yli tylko kanclerz A. Merkel, J. M. Barro-
so i przewodnicz¹cy Parlamentu Europejskiego Hans-Gert Põttering, ale uroczystoœæ
odby³a siê w obecnoœci szefów rz¹dów i pañstw 27 krajów cz³onkowskich Unii44.

4. Pierwiastek kwadratowy

Zapowiadane przez Polskê od d³u¿szego czasu z³o¿enie w³asnych propozycji
w sprawie reformy traktatu konstytucyjnego nast¹pi³o w koñcu marca 2007 r. i wi¹za³o
siê z urzeczywistnieniem koncepcji tzw. pierwiastka kwadratowego. Zosta³ on wymy-
œlony w 1946 r. przez brytyjskiego matematyka i psychiatrê Lionela Penrose’a i w 2000 r.
Szwecja zaproponowa³a go do obliczania g³osów w Radzie Unii Europejskiej. Prze-
wodz¹cy wówczas Unii Francuzi przeforsowali i utrzymali inny system, tzw. wa¿enia
g³osów, ale w styczniu 2004 r. fizycy i matematycy z Uniwersytetu Jagielloñskiego
– Karol ¯yczkowski i Wojciech S³omczyñski powrócili do systemu pierwiastkowego.
Ide¹ przewodni¹ tego rozwi¹zania by³oby obliczanie g³osu ka¿dego kraju na podstawie
pierwiastka kwadratowego z jego liczby ludnoœci. Zyskaæ mia³y na tym kraje œrednie:
Polska, Hiszpania, Rumunia i Holandia. Straci³yby najwiêksze: Niemcy, Francja,
W³ochy i Wielka Brytania. Polscy „Szerpowie”, którzy przedstawili te propozycjê
otwarcie mówili, ¿e gdy dyskusja nad tym rozwi¹zaniem nie bêdzie podjêta, Warszawa
ucieknie siê do „ostatecznoœci” i u¿yje weta w sprawie g³osowania tzw. podwójn¹ wiê-
kszoœci¹45.

Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e koncepcja pierwiastkowa by³a bardziej sprawiedliwa i le-
piej oddawa³a ducha unijnej solidarnoœci s³abszych z silniejszymi. Nowy system kory-
gowa³ pewn¹ „nierównowagê” w Unii, jak¹ wprowadza³ zarówno obowi¹zuj¹cy traktat
nicejski faworyzuj¹cy Polskê i Hiszpaniê kosztem Niemiec, jak równie¿ traktat konstytu-
cyjny, daj¹c uprzywilejowan¹ pozycjê czwórce pañstw najwiêkszych, kosztem œrednich
– w³aœnie Polski i Hiszpanii. Odpowiada³ równie¿ jednemu z artyku³ów eurokonstytu-
cji (I-45), który mówi³ o równym wp³ywie obywateli na decyzje przyjmowane w Unii46.
Podnosiæ mia³ wskaŸnik efektywnoœci podejmowania decyzji w Unii z 13% (eurkon-
stytucja) do 15%. Przyznawali to zarówno politycy, jak i eksperci unijni, w tym z Nie-
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46 Traktat ustanawiaj¹cy Konstytucjê dla Europy, op. cit., s. 34.



miec. Problem by³ w tym, ¿e Polska wyst¹pi³a z t¹ inicjatyw¹ o wiele za póŸno.
G³ównym celem podejmowanej reformy g³osowania w Unii by³o maksymalne uprosz-
czenie procedur, tak, by przeciêtny obywatel kraju cz³onkowskiego rozumia³ zasady
podejmowania decyzji. Zasada podwójnej wiêkszoœci by³a klarowna i prosta, natomiast
metoda pierwiastkowa odstrasza³a i wprowadza³a dodatkowe komplikacje. Niemcom
zale¿a³o, aby nie wszczynaæ dyskusji od pocz¹tku nad tym, co znalaz³o zrozumienie
zdecydowanej wiêkszoœci pañstw unijnych. Zdaniem ekspertów postulat tak zasadni-
czej zmiany w projekcie traktatu na tym etapie negocjacji spowodowa³by tylko eskala-
cjê ¿¹dañ innych pañstw w ró¿nych dziedzinach i w zasadzie powrót do punktu
wyjœcia.

W po³owie maja na poufnej konferencji w Urzêdzie Kanclerskim w Berlinie „szer-
powie” przekazali przewodz¹cym Unii Niemcom pisemne uwagi swoich rz¹dów
w kwestii eurokonstytucji na specjalnych 14-punktowych formularzach. Spotkali siê
z nimi U. Corsepius i R. Silberberg. Polscy „szerpowie” – M. Cichocki i E. Tamecka-O-
œniecka – oficjalnie przedstawili polskie postulaty, ale na tym etapie nie sta³y siê one
przedmiotem merytorycznej dyskusji.

Maj¹c œwiadomoœæ istniej¹cego odosobnienia na unijnej arenie, Polska rozpoczê³a
bataliê o upowszechnienie w³asnego pomys³u i przekonanie doñ mniejszych i œrednich
pañstw. Ju¿ wstêpne sonda¿e pokaza³y, ¿e z wyj¹tkiem Czech na tak¹ solidarnoœæ œred-
nich krajów – ewentualnych beneficjentów polskiego rozwi¹zania – nie ma co liczyæ.
Z drugiej strony Komisja Europejska, niektórzy cz³onkowie Parlamentu Europejskiego
i przedstawiciele du¿ych krajów podjêli energiczne dzia³ania, by odwieœæ Warszawê od
pomys³ów, które mog³yby rozsadziæ z mozo³em i trudem przygotowywany nowy trak-
tat. Silne wsparcie koalicja PiS, Samoobrony i LPR otrzyma³a natomiast od Sejmu. 15
czerwca da³ on mandat rz¹dowi do wyst¹pienia na szczycie w Brukseli z propozycj¹
pierwiastka kwadratowego. Sejm RP wyrazi³ przekonanie, ¿e nowy traktat Unii Euro-
pejskiej „powinien byæ kompromisem wzmacniaj¹cym i usprawniaj¹cym Uniê, a jed-
noczeœnie gwarantuj¹cym Polsce siln¹ pozycjê odpowiadaj¹c¹ polskiemu potencja³owi
[…]. Sejm opowiada siê za uznaniem tzw. pierwiastkowego systemu wa¿enia si³y
g³osów poszczególnych pañstw cz³onkowskich za w³aœciwe rozwi¹zanie kompromiso-
we w nowym traktacie UE”. Za uchwa³¹ autorstwa opozycyjnej PO g³osowa³o 317
pos³ów z PiS, PO, Samoobrony i LPR. Przeciwko by³o 35 z SLD, wstrzyma³o siê nato-
miast 17 z PSL i 5 z SLD47.

Próby przekonywania Warszawy do planów A. Merkel jako pierwszy z przywód-
ców unijnych zapocz¹tkowa³ 11 czerwca kanclerz Austrii Alfred Gusenbauer. W roz-
mowie z premierem J. Kaczyñskim us³ysza³, ¿e Unia nie mo¿e zignorowaæ polskich
postulatów. Premier zapewni³, ¿e jeœli Polska uzna, i¿ w jej interesie jest zawetowanie
rozmów w sprawie nowego traktatu, to nie zawaha siê tego uczyniæ. Wiêksze nadzieje
pok³adano w wizycie nowego prezydenta Francji Nikolasa Sarkozy’ego, który w maju
w wyj¹tkowym stylu wygra³ wybory prezydenckie, a 10 czerwca wspieraj¹ce go partie
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osi¹gnê³y znakomity rezultat w pierwszej turze wyborów parlamentarnych. 14 czerwca
prezydent L. Kaczyñski poinformowa³ Sarkozy’ego, ¿e Polska opowiada siê za pier-
wiastkowym systemem liczenia g³osów, lecz wyrazi³ te¿ przekonanie, ¿e uda siê
osi¹gn¹æ w tej sprawie kompromis na najbli¿szym szczycie UE. Prezydent Francji
komplementuj¹c Polskê, w sprawie pierwiastka uchyli³ siê od jakichkolwiek szerszych
komentarzy odpieraj¹c, ¿e nie ocenia stanowiska polskiego, lecz przede wszystkim sta-
ra siê je zrozumieæ, poprzez pryzmat historii i psychologii narodu polskiego. Wierzy³
w wypracowanie kompromisu, bo jak stwierdzi³ „jeœli ka¿dy bêdzie uwa¿a³, ¿e ma ra-
cjê w odosobnieniu, to Europy ju¿ nie bêdzie”. Rozczarowany polski prezydent zapew-
ni³, ¿e choæ Polska nie chce byæ izolowana, to „przekonanie, ¿e nasz kraj siê przestraszy
ma s³abe podstawy w rzeczywistoœci”48.

Seriê wizyt w Warszawie kontynuowa³ hiszpañski premier José Luis Zapatero, któ-
ry przyby³ z podobnym przes³aniem jak N. Sarkozy, by polskie w³adze podczas bruk-
selskiego szczytu nie blokowa³y prac na nowym unijnym traktatem. Polskie i tak
niewielkie oczekiwania na wspó³pracê z Hiszpanami premier Zapatero szybko ostudzi³
mówi¹c, ¿e istniej¹cy traktat konstytucyjny zas³uguje na powa¿ne traktowanie i po-
zwala na dalszy rozwój Unii49.

Ostatnie przed brukselskim szczytem z w³adzami polskimi krótkie konsultacje
odby³a 17 czerwca kanclerz A. Merkel z prezydentem J. Kaczyñskim w rz¹dowym
oœrodku wypoczynkowym w Mesebergu w Brandenburgii. Pomimo dobrego klimatu
rozmów do prze³omu jednak nie dosz³o. L. Kaczyñski nadal broni³ koncepcji pierwiast-
ka kwadratowego, a kanclerz Merkel przedstawia³a argumenty przemawiaj¹ce za
utrzymaniem systemu tzw. podwójnej wiêkszoœci. Prezydent mia³ powtórzyæ, ¿e pier-
wiastek ju¿ jest z polskiej strony ustêpstwem w stosunku do tego, co przewiduje obo-
wi¹zuj¹cy obecnie traktat nicejski. Podtrzyma³ wolê rozwi¹zania problemu g³osowania
ju¿ na brukselskim szczycie50.

Polski opór i podwa¿anie strategii niemieckiego rz¹du w sprawie eurokonstytucji
budzi³y w Niemczech coraz to wiêksz¹ irytacjê. Szef Auswärtiges Amt F.-W. Steinme-
ier publicznie og³osi³, ¿e szanse na przyjêcie lansowanych przez Warszawê propozycji
s¹ bardzo nik³e. Silvana Koch-Mehrin, niemiecka eurodeputowana z partii libera³ów,
sugerowa³a, ¿e Polska powinna opuœciæ Uniê Europejsk¹, jeœli bêdzie blokowaæ prace
nad nowym unijnym traktatem. Ok³adka aktualnego wydania tygodnika „Der Spiegel”
nosi³a tytu³ „Nielubiani s¹siedzi. Jak Polacy denerwuj¹ Europê” z dopiskiem „Pierwia-
stek kwadratowy albo œmieræ” i przedstawia³a braci Kaczyñskich siedz¹cych okrakiem
na A. Merkel. Autorzy materia³ów pisali, i¿ „polskie kierownictwo grozi wetem w eu-
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48 Sarkozy lehnt Polens Forderungen ab, „Die Welt” z 14 VI 2007; Jak przekonaæ Sarkozy’ego,
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mis avec la Pologne, „Le Figaro” z 14 VI 2007.
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ropejskim sporze o konstytucjê i nastawia przeciwko sobie ca³y kontynent. „Atak Ka-
czyñskich skierowany jest przeciwko nielubianym Niemcom, co spotyka siê w kraju
z du¿ym odzewem. Warszawski upór dzia³a jak balsam na polsk¹ duszê […]. 15 lat po-
trzebowa³a Polska, ¿eby wejœæ do UE, a jeszcze d³u¿ej o tym marzy³a. Lecz teraz
Wspólnota uwa¿ana jest za «instrument niemieckiej dominacji»”. W artyku³ach pod-
kreœlano, ¿e polska gospodarka od lat dynamicznie rozwija siê, Polska znajduje siê
w NATO, a granica na Odrze i Nysie jest ostatecznie uznana, zaœ niemieccy i polscy hi-
storycy zgodni s¹ w ocenie przesz³oœci. „Mimo to Polacy 16 lat po zwrocie wybrali po-
lityków, którzy upatruj¹ w Niemcach zagro¿enie” – dziwili siê autorzy i podkreœlali, ¿e
w dyskusjach z Niemcami Polacy siêgaj¹ niemal zawsze po „maczugê nazizmu”. W ge-
neralnej opinii tygodnika zastosowanie przez Polskê weta mo¿e na wiele lat sparali¿o-
waæ Uniê51.

W podobnym tonie wypowiadali siê inni politycy. Przewodnicz¹cy Parlamentu Eu-
ropejskiego Hans-Gert Pöttering w wywiadzie dla koblenckiego „Rhein-Zeitung”,
ostrzeg³, ¿e Polska dzia³a wbrew w³asnym ¿ywotnym interesom. Martin Schulz, szef
frakcji socjalistycznej w Parlamencie Europejskim zarzuca³ polskiemu rz¹dowi „za-
chowania irracjonalne”. W jego opinii z jednej strony Warszawa domaga³a siê solidar-
noœci pañstw cz³onkowskich wobec Rosji i w kwestiach energetycznych, a z drugiej
strony robi³a wszystko, aby unijn¹ solidarnoœæ os³abiæ i podwa¿yæ. Zachowuj¹cy za-
zwyczaj wstrzemiêŸliwoœæ w ocenach tygodnik „Die Zeit” dodawa³, ¿e braciom Ka-
czyñskim nie chodzi o w³asny kraj, czy zaszczytne cele w postaci sprawiedliwego
rozdzia³u g³osów, lecz chodzi o Niemcy, których pozycjê w Unii rz¹d polski za wszelk¹
cenê próbuje os³abiæ52.

Nastêpnego dnia, po konsultacjach z Niemcami premier J. Kaczyñski uda³ siê do
Bratys³awy na szczyt Grupy Wyszehradzkiej. Nie osi¹gniêto porozumienia w sprawie
eurokonstytucji. S³owacja i Wêgry domaga³y siê szybkiego przyjêcia ju¿ uzgodnio-
nych elementów traktatu konstytucyjnego, Polskê wspar³ jedynie premier Czech Mirek
Topolanek. Premierzy S³owacji – Robert Fico i Wêgier Ferenc Gyurcsany oœwiadczyli,
¿e s¹ przeciwni popieranemu przez Polskê pierwiastkowemu systemowi g³osowania
w Radzie UE. Premier Fico upomnia³ szefa polskiego rz¹du, ¿e pacta sunt servanda
i to, co zosta³o uzgodnione i podpisane, obowi¹zuje, a umowy trzeba dotrzymywaæ.
Oficjalnie poinformowa³, ¿e jego kraj jest gotów poprzeæ stanowisko Niemiec na unij-
ny szczyt w Brukseli 21–22 czerwca. W tej sytuacji rozczarowany premier J. Kaczyñ-
ski mia³ stwierdziæ, i¿ ma nadziejê na „unikniêcie œrodków ostatecznych”53.

Obraduj¹cy tego samego dnia, 18 czerwca, w Luksemburgu ministrowie spraw za-
granicznych pañstw Unii Europejskiej, których celem by³o przygotowanie szczytu
21–22 czerwca, równie¿ nie doszli do porozumienia. Minister A. Fotyga, skar¿¹c siê na
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brak odpowiedzi na polskie postulaty ze strony niemieckiej prezydencji, uciê³a wszyst-
kie spekulacje stwierdzeniem, ¿e Polska nie zaakceptuje systemu tzw. podwójnej wiêk-
szoœci, proponuje go zast¹piæ systemem pierwiastkowym, a w razie ostatecznoœci
utrzymaæ obowi¹zuj¹cy system nicejski54.

Negatywny odzew na polskie propozycje w sprawie „pierwiastka kwadratowego”
w 26 krajach unijnych spowodowa³, ¿e rz¹d polski stopniowo zacz¹³ wycofywaæ siê
z nieustêpliwie niegdyœ bronionych pozycji. Ju¿ 11 czerwca na podstawie przecieków
z MSZ, „Gazeta Wyborcza” donios³a, ¿e Polska podtrzymuj¹c „pierwiastkow¹ retory-
kê” gotowa jest do przyjêcia innych rozwi¹zañ. W grê wchodzi³a propozycja wypraco-
wana przez Berlin i skonsultowana z Pary¿em, i która w zasadzie sprowadza³a siê do
krótkiej formu³y „Nicea za pierwiastek”. 19 czerwca polscy „szerpowie” przyznali, ¿e
system pierwiastkowy to nie jedyna opcja do zaakceptowania, ale musi zagwarantowaæ
równy udzia³ wszystkich obywateli w podejmowaniu decyzji bez wzglêdu na to, z ja-
kiego pañstwa pochodz¹55.

Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e zasygnalizowana gotowoœæ do kompromisu os³abia³a
polsk¹ pozycjê przetargow¹ na szczycie w Brukseli, poniewa¿ unijni partnerzy byli
œwiadomi, ¿e Warszawa nie maj¹c szerszego wsparcia, wetem siê nie pos³u¿y. Pomimo
tych pozytywnych informacji, brukselski szczyt (21–23 VI) obfitowa³ w niecodzienn¹
dramaturgiê i warto poœwiêciæ mu wiêcej uwagi. Pierwszego dnia spotkania na posie-
dzeniu unijnych przywódców (ministrowie spraw zagranicznych obradowali odrêbnie)
prezydent L. Kaczyñski zamrozi³ atmosferê, przytaczaj¹c wypowiedŸ brata premiera
dla Polskiego Radia wyliczaj¹c¹ polskie straty wojenne i sugeruj¹c¹, ¿e gdyby nie
œmieræ ludnoœci w czasie okupacji niemieckiej, Polska liczy³aby 66 mln mieszkañców
i jej g³os w Unii by³by uwa¿niej s³uchany56. Po pó³nocy, po spotkaniu polskiego prezy-
denta z A. Merkel, N. Sarkozym i prezydentem Litwy Valdasem Adamkusem zaryso-
wa³o siê wstêpne porozumienie, poniewa¿ Polska odst¹pi³a od formu³y pierwiastkowej
i zaproponowa³a przed³u¿enie nicejskiego systemu g³osowania do… roku 2020.

To z kolei nie znalaz³o aprobaty u pozosta³ych, a zw³aszcza Belgów, którzy przy-
st¹pili do budowania koalicji pañstw broni¹cych rozwi¹zañ zapisanych w eurokonsty-
tucji. Wed³ug ujawnionych Ÿróde³ niemieckich, drugiego dnia szczytu na spotkaniu
z A. Merkel premier Luksemburga J.-C. Juncker zaproponowa³ utrzymanie nicejskiego
sposobu g³osowania do 2014 r. z mo¿liwoœci¹ wprowadzenia okresu przejœciowego do
2017 r. A. Merkel mia³a wyraziæ zgodê, tylko proponowa³a, aby z t¹ ide¹ wyst¹pi³ wo-
bec Polaków J.-C. Juncker, gdy¿ w opinii kanclerz, gdyby by³a to propozycja niemiec-
ka – Polacy z pewnoœci¹ by j¹ odrzucili57. Konsultowany w tej sprawie telefonicznie
przez prezydenta premier J. Kaczyñski i tak tê koncepcjê zanegowa³, a w wywiadzie
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dla polskiej telewizji zagrozi³ formalnym wetem. W reakcji na to wyst¹pienie kanclerz
A. Merkel og³osi³a gotowoœæ rozpoczêcia Konferencji Miêdzyrz¹dowej bez udzia³u
Polaków. Takie alternatywne rozwi¹zanie brane by³o przez Niemców pod uwagê od
kilku miesiêcy i zebrane opinie ekspertów potwierdza³y, ¿e by³oby to w zgodzie z pra-
wem wspólnotowym58. Jednak¿e tutaj napotkano na opór Czechów i Litwinów i tym
samym sprawa siê skomplikowa³a. Po serii rozmów Sarkozego, T. Blaira, K.-C. Junc-
kera i J. L. Zapatero z polskim prezydentem i telefonicznych konsultacjach z Warszaw¹
nadesz³a zgoda premiera J. Kaczyñskiego na przedstawione propozycje.

W pierwszych komentarzach po szczycie na czo³o wybija³y siê s³owa o kompromi-
sie. Pomimo krytyki ze strony Zielonych i libera³ów, którzy uznali brukselskie roz-
wi¹zania za krok wstecz w stosunku do traktatu konstytucyjnego, wiêkszoœæ niemieckich
mediów uzna³o szczyt za najwiêkszy sukces dyplomatyczny kanclerz A. Merkel59.
W polskiej prasie sprzyjaj¹cej rz¹dz¹cej koalicji podkreœlano z kolei wielkie zwyciê-
stwo prezydenta L. Kaczyñskiego. Wprawdzie musia³ on „pogrzebaæ pierwiastek”, ale
osi¹gn¹³ jeszcze wiêcej, bo prolongatê nicejskiego systemu g³osowania60.

Po 36 godzinach niezwykle trudnych negocjacji unijni przywódcy uzgodnili man-
dat negocjacyjny, na podstawie którego Konferencja Miêdzyrz¹dowa zredagowaæ
mia³a nowy dokument – „Traktat reformuj¹cy” zmieniaj¹cy obowi¹zuj¹ce traktaty
z myœl¹ o zwiêkszeniu efektywnoœci funkcjonowania rozszerzonej Unii i umocnieniu
jej legitymacji demokratycznej, jak równie¿ spójnoœci jej dzia³añ zewnêtrznych. Wa¿-
ne jednak by³o, ¿e jej najistotniejsze postanowienia (ok.75–80% zawartoœci) mia³yby
siê znaleŸæ w nowym traktacie.

5. Mechanizm z Joaniny

Prezydencja portugalska otrzyma³a zadanie przygotowania projektu tekstu traktatu
zgodnie z zapisami mandatu oraz do przed³o¿enia tego projektu konferencji miê-
dzyrz¹dowej niezw³ocznie po jej rozpoczêciu. Konferencja miêdzyrz¹dowa mia³a za-
koñczyæ swoje prace mo¿liwie najszybciej, a w ka¿dym przypadku przed koñcem 2007
roku, tak aby uzgodniony tekst traktatu móg³ byæ ratyfikowany przed wyborami do
Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2009 roku. Tym samym na nowych zasadach
umo¿liwiona bêdzie praca nowego Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej.
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58 Powo³ywano siê na art. 48 traktatu o EWG, który regulowa³ zwo³ywanie konferencji miê-
dzyrz¹dowych zawsze w wypadku zmiany traktatów. Zgoda wszystkich potrzebna by³a w wypadku
zamykania konferencji, lecz nie w momencie jej zwo³ywania. Ibidem.

59 Lobeshymnen für Angela Merkel. Zufriedene Kaczynskis, „Die Welt” z 24 VI 2007; M. Winter,
EU-Gipfel Vorwärts am Nasenring, „Süddeutsche Zeitung” z 24 VI 2007; EU-Gipfel: Wie Angela
Merkel die Basta-Kanzlerin spielte, „Der Spiegel” z 23 VI 2007; Druck auf Polen: Merkels riskantes
Pokerspiel, „Frankfurter Algemeine Zeitung” z 24 VI 2007; Daheim viel Lob für Merkel – Kritik von
der Opposition, „Frankfurter Rundschau” z 24 VI 2007.

60 SZCZYT UE: Horror, kompromis, horror, „Rzeczpospolita” z 23 VI 2007; por. Merkel: dobry
kompromis z Polsk¹, „Gazeta Wyborcza” z 23 VI 2007; Szczyt napiêcia, ibidem z 25 VI 2007; „Polen
hat praktisch alles erreicht”, „Süddeutsche Zeitung” z 24 VI 2007; Polnischer Triumph nach „dra-
matischen Momenten”, „Frankfurter Rundschau” z 24 VI 2007; B. Koszel, Der bittere Sieg in Brüss-
el, „WeltTrends”, nr 56, Herbst 2007, s. 190–191.



Ustalono, ¿e konferencja miêdzyrz¹dowa bêdzie prowadzona pod ogólnym zwierzch-
nictwem szefów pañstw lub rz¹dów wspieranych przez cz³onków Rady ds. Ogólnych
i Stosunków Zewnêtrznych. W konferencji przewidywano uczestnictwo przedstawi-
ciela Komisji. Zadaniem Parlamentu Europejskiego by³a œcis³a wspó³praca z konferen-
cj¹ i udzia³ w jej pracach za poœrednictwem trzech przedstawicieli. Obs³ugê biurow¹ na
potrzeby konferencji zapewniæ mia³ Sekretariat Generalny Rady61.

Krótko po szczycie polscy negocjatorzy uznali, ¿e do ich najwiêkszych osi¹gniêæ
nale¿y wprowadzenie do mandatu konferencji miêdzyrz¹dowej zapisu o tzw. wzmoc-
nionej Joaninie. Wed³ug s³ów prezydenta L. Kaczyñskiego przywódcy unijni mieli wy-
raziæ zgodê, aby po roku 2017 r. mo¿liwe by³o odwleczenie i blokowanie podjêtej
decyzji o 2 lata, czyli w praktyce jej pogrzebanie. Tymczasem jak twierdzili urzêdnicy
w Brukseli w mandacie ze szczytu, na który zgodzili siê prezydent i szefowa MSZ, za-
pisano tylko, ¿e po 2017 r. mechanizm z Joaniny pozwoli blokowaæ decyzje przez
„rozs¹dny czas”, pod którym rozumiano okres 2–3 miesiêcy62.

Portugalczycy, którzy 1 lipca 2007 r. objêli w Unii prezydencjê, starali siê tego te-
matu nie podejmowaæ. 23 lipca na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych przedsta-
wiono pierwsz¹ wersjê traktatu, licz¹cego 145 stron i ponad 300 artyku³ów, którego
obróbk¹ i redakcj¹ poszczególnych czêœci zajêli siê póŸniej eksperci i prawnicy z pañstw
cz³onkowskich. Zdaniem ekspertów Komisji Europejskiej definicja mechanizmu z Jo-
aniny nie mia³aby znaleŸæ siê w samym tekœcie traktatu, ale w towarzysz¹cym mu pro-
tokole, choæ Polska domaga³a siê, by mechanizm z Joaniny zosta³ sprecyzowany
i wpisany do traktatu, a nie by³ przedmiotem odrêbnej deklaracji. �ród³a dyplomatycz-
ne poda³y, ¿e minister A. Fotyga zwróci³a siê o sprecyzowanie, co oznacza „rozs¹dny
czas”, ale mia³a nie mówiæ o ultimatum dwóch lat63.

Emocje zwi¹zane ze spotkaniem brukselskim szybko nie opad³y i sta³y siê powo-
dem licznych komentarzy po obu stronach Odry. Tygodnik „Wprost” w pierwszym wy-
daniu po szczycie zamieœci³ fotomonta¿ z wizerunkiem kanclerz A. Merkel karmi¹cej
piersi¹ bliŸniaków Kaczyñskich i opatrzonej podpisem „macocha Europy”. Niemiec-
kie stacje telewizyjne we wszystkich serwisach i wiêkszoœæ dzienników pokazywa³y
ok³adkê „Wprost”. 26 czerwca w w I programie Polskiego radia „Sygna³y dnia” pre-
mier J. Kaczyñski powróci³ do ataków na Niemcy, stwierdzaj¹c, ¿e zachowuj¹ siê tak,
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61 Rada Europejska w Brukseli 21–22 czerwca 2007 r. Konkluzje prezydencji i projekt mandatu
konferencji miêdzyrz¹dowej, http://209.85.129.104/search?q=cache:w3aK_0F_OswJ:europa.eu/ra-
pid/PressReleasesAction.do%3Freference%3DDOC/07/2%26format%3DPDF%26aged%3D0%26lan-
guage%3DPL%26guiLanguage%3Den+Ustalenia+Rady+Europejskiej+z+23+czerwca+2007&hl=p
l&ct=clnk&cd=5&gl=pl op; K. Niklewicz, Unia Europejska idzie do remontu, „Gazeta Wyborcza”
z 25 VI 2007; Was sich alles ändert, „Der Tagesspiegel” z 23 VI 2007; Darauf einigten sich die Regie-
rungschefs, „Die Welt” z 24 VI 2007; Nach dem EU-Gipfel. Der Fahrplan steht, „Süddeutsche Zei-
tung” z 24 VI 2007.

62 P. Wroñski, Fotyga: Jeszcze wyedukujemy Europê, „Gazeta Wyborcza” z 29 VI 2007; Premier:
Zapis o Joaninie przez dwa lata w nowym traktacie UE, ibidem; Fotyga: d¿entelmeñska umowa ws.
Joaniny, ibidem z 28 VI 2007; Warschau will angeblich nachverhandeln, „Der Tagesspiegel” 29 VI 2007;
Polen will Kompromiss des EU-Gipfels nachverhandeln, „Die Welt” z 29 VI 2007.

63 Polska chce wpisania Joaniny, „Gazeta Wyborcza” z 23 VII 2007; K. Niklewicz, Nie bêdzie
sporu o Joaninê?, ibidem z 21 VI 2007; H. Crolly, Portugiesen brechen den Widerstand der Polen,
„Die Welt” 23 VII 2007.



jak w latach trzydziestych i istnieje obawa, ¿e z ich strony spotkaæ mog¹ Europê ró¿ne
nieszczêœcia. W innych komentarzach polityków zwi¹zanych z rz¹dz¹c¹ koalicj¹ pa-
da³y s³owa o dominacji Niemiec w Europie, próbach podporz¹dkowania im Unii Euro-
pejskiej oraz brutalnym i aroganckim zachowaniu niemieckiej delegacji w Brukseli64.

Oficjalnie przedstawiciele rz¹du niemieckiego starali siê zachowaæ spokój. Podkre-
œlano zdystansowanie siê minister A. Fotygi od „niesmacznej karykatury”. Szef dyploma-
cji niemieckiej F.-W. Steinmeier okreœli³ zarzuty premiera za „politycznie nieuzasadnione”.
Wspominaj¹c obrady w Brukseli w wywiadzie dla telewizji ARD, uznawa³ polsk¹ ar-
gumentacjê za „irytuj¹c¹”. Umiarkowana krytyka pad³a podczas obrad zarz¹du SPD
w Berlinie 25 czerwca i kierowana by³a z tak¹ sam¹ si³¹ wobec Polski, jak i Wielkiej
Brytanii – „hamulcowych” w Unii Europejskiej. Widaæ by³o, ¿e czynniki oficjalne
chcia³y wyciszyæ rozhuœtane nastroje, ale sonda¿e prasowe pokazywa³y, ¿e tylko 25%
ankietowanych Niemców uznawa³o, ¿e w Brukseli Unia przezwyciê¿y³a pewn¹ zapaœæ
i a¿ 75% wskazywa³o, ¿e szefowie rz¹dów i pañstw unijnych poszli w ustêpstwach wo-
bec Polski za daleko65.

Problem „Joaniny” powróci³ 12 paŸdziernika na szeœæ dni przed spotkaniem Rady
Europejskiej podczas krótkiej roboczej wizyty prezydenta L. Kaczyñskiego w Berlinie.
Polski polityk sondowa³ mo¿liwoœæ wsparcia przez Niemcy polskiej propozycji wpisa-
nia mechanizmu z Joaniny do protoko³u do³¹czonego do nowego „traktatu refor-
muj¹cego”. Kanclerz Merkel unika³a jednak konkretów i przebieg wizyty ograniczy³a
do niezbêdnego minimum. W oficjalnych wypowiedziach Niemcy nadal sprzeciwiali
siê polskiej propozycji – wzmocnienia mechanizmu z Joaniny. Axel Schäfer, rzecznik
SPD ds. zagranicznych oœwiadczy³, ¿e kwestia ta nie otrzyma mocy prawnie wi¹¿¹cej
i za takim rozwi¹zaniem opowiadaj¹ siê pozosta³e pañstwa unijne. Liczono jednak na
kompromis. Ponadto Polska otrzyma³a zapewnienie, ¿e mo¿e liczyæ na poparcie Niemiec
w staraniach o uzyskanie stanowiska rzecznika w Europejskim Trybunale Sprawiedli-
woœci. Nie widzieli oni natomiast mo¿liwoœci przyznania Polsce wiêkszej liczby euro-
deputowanych, ni¿ zak³ada³y to rozwi¹zania przyjête ju¿ przez Parlament Europejski66.

W Lizbonie na szczycie Rady Europejskiej, po krótkich negocjacjach ustalono koñ-
cowe zapisy uzgodnieñ traktatowych. Przywódcy pañstw unijnych, w du¿ym stopniu
dziêki poparciu prezydenta N. Sarkozy’ego czêœciowo poszli Polsce na rêkê. Zgodzili
siê na spisanie odrêbnego protoko³u, który bêdzie mia³ tak¹ moc prawn¹ jak traktat, ale
wpisano do niego nie sam mechanizm blokuj¹cy, a jedynie zobowi¹zanie, ¿e nie zostanie
on zmieniony bez jednomyœlnej decyzji wszystkich pañstw Unii. Mechanizm z Joaniny
pozosta³ natomiast nadal we wczeœniej proponowanej deklaracji. Ta skomplikowana
konstrukcja – deklaracja i protokó³ – mia³a zadowoliæ wszystkie strony. Prasa niemiec-
ka uzna³a go tylko za „czêœciowy sukces Polski”, poniewa¿ jak podkreœlono, musia³a
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64 Berlin nie reaguje na s³owa polskiego premiera, „Gazeta Wyborcza” z 29 VI 2007; Polen:
erneut mit Hitler verglichen, „Die Welt” z 18 VII 2007.

65 Tiefe Verstimmung über die Kaczynskis, „Die Welt” z 26 VI 2007; por. Außenministerin nennte
Merkel-Bild geschmacklos, „Die Welt” z 28 VI 2007.

66 A. Meier, An Polen soll es nicht liegen, „Der Tagesspiegel” z 13 X 2007; W. Schmiese,
K. Schuller, Kaczynski in Berlin. Alles klar bis auf zwei, drei Fragen, „Frankfurter Allgemeine Zei-
tung” z 13 X 2007; Lech Kaczyñski rozmawia³ z Angel¹ Merkel, „Rzeczpospolita” z 13 X 2007.



ona odst¹piæ od pocz¹tkowego g³ównego postulatu – wpisania mechanizmu bezpo-
œrednio do traktatu67.

6. Rz¹d PO-PSL i Karta Praw Podstawowych

Zanim dosz³o do podpisania „traktatu reformuj¹cego”, w Polsce odby³y siê 21 paŸ-
dziernika 2007 r. przedterminowe wybory parlamentarne. By³y one wynikiem nara-
staj¹cych od d³u¿szego czasu konfliktów i sprzecznoœci w ³onie rz¹dz¹cej koalicji
PiS-Samoobrona-LPR, które w atmosferze skandalu doprowadzi³y do powstania mniej-
szoœciowego gabinetu J. Kaczyñskiego i w rezultacie skrócenia kadencji Sejmu i Sena-
tu. Sprawdzi³y siê prognozy wyborcze, gdy¿ na Platformê Obywatelsk¹ zag³osowa³o
41,51% uprawnionych do g³osowania, a na PiS znacznie mniej – 32,11%. Umo¿liwi³o
to PO stworzenie koalicyjnego rz¹du z Polskim Stronnictwem Ludowym (PSL) i Do-
naldem Tuskiem jako premierem.

Miejsce Polski w Unii Europejskiej i stosunki z Niemcami by³y jednym ze sta³ych
elementów przewijaj¹cych siê w kampanii wyborczej, zw³aszcza w obozie PiS. Pod-
kreœlaj¹c tward¹ liniê postêpowania rz¹du J. Kaczyñskiego zarówno wobec Brukseli,
jak i Berlina dla potrzeb gry wyborczej próbowano jednoczeœnie dezawuowaæ intencje
polityczne Platformy. W wywiadzie udzielonym 20 sierpnia 2007 r. dla tygodnika
„Wprost” premier J. Kaczyñski twierdzi³, ¿e PO jest „za bardzo uzale¿niona od Niem-
ców”, a jej obecnoœæ w strukturach Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Euro-
pejskim wspólnie z niemieck¹ chadecj¹ oznacza „akceptacjê dominacji niemieckiej”.
Wspominaj¹c gdañskie pochodzenie D. Tuska nie omieszka³ zaznaczyæ o „intelektual-
nej fascynacji œrodowiska gdañskiego niemieckoœci¹”68.

Oczekiwane z niema³ym zainteresowaniem exposé nowego premiera wyg³oszone
w Sejmie 23 listopada 2007 r. w du¿ym stopniu poœwiêcone by³o relacjom Polska-Unia
Europejska, a zw³aszcza pomocy strukturalnej UE dla Polski. Przechodz¹c w zakoñ-
czeniu do polityki zagranicznej, lider PO zadeklarowa³ wolê intensyfikacji wspó³dzia-
³ania z Niemcami i Francj¹, „bo tak jak do tej pory tak i w przysz³oœci, wtedy kiedy
relacje miêdzy Warszaw¹, Berlinem a Pary¿em s¹ dobre to dobrze realizujemy polski
interes w Unii Europejskiej”. Uzna³ za potrzebê naprawy stosunków Niemcami i roz-
wijanie z tym pañstwem wspó³pracy strategicznej „nie unikaj¹c spraw trudnych”.
„Wszyscy w Polsce wiemy, ¿e relacje polsko-niemieckie s¹ równoczeœnie kluczowe
dla dobrej pozycji obu pañstw w Unii Europejskiej i równoczeœnie wymagaj¹ szczegól-
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67 EU einigt sich auf Reformvertrag, „Der Tagesspiegel” z 19 X 2007; Reform: EU einigt sich auf
„Vertrag von Lissabon”, „Frankfurter Allgemeine Zeitung” z 19 X 2007; Hintergrund: Einigung
über den „Ioannina-Mechanismus”, „Frankfurter Rundschau” z 19 X 2007; EU-Staaten wollen Po-
len entgegenkommen, „Die Welt” z 19 X 2007; Die wichtigsten Bestimmungen, ibidem.

68 Uk³ad z Kaczmarkiem. Rozmowa z premierem Jaros³awem Kaczyñskim, „Wprost”, nr 34,
z 20 VIII 2007; por reakcje niemieckie na wywiad: R. Veser, Kaczynski-Zwillinge: Polnischer Ana-
chronismus, „Frankfurter Allgemeine Zeitung” z 21 VIII 2007; Kaczynski warnt vor Nähe zu Deut-
schland, „Die Welt” z 21 VIII 2007; Wahlkampf in Polen Kaczynski beklagt „deutsche Dominanz”,
„Süddeutsche Zeitung” z 20 VIII 2007; E. Krafczyk, Schlammschlacht im polnischen Wahlkampf,
„Der Tagesspiegel” z 28 VIII 2007; Kaczynski geht aggressiv in den Wahlkampf, „Die Welt” z 10 IX 2007.



nej pieczo³owitoœci, braku kompleksów, jasnego, twardego kiedy trzeba i przyjaznego
stawiania wzajemnych problemów, wzajemnych oczekiwañ. Gwarantujê, ¿e te relacje
przynios¹ satysfakcjê ca³ej Unii Europejskiej i obu partnerom”69.

Polskie deklaracje odbudowy przyjaznych stosunków z Niemcami spotka³y siê
z ¿yczliwym oddŸwiêkiem w Berlinie, zw³aszcza po wizycie roboczej nowego ministra
spraw zagranicznych Radka Sikorskiego, który przygotowa³ grunt pod podró¿ do Nie-
miec premiera D. Tuska tu¿ przed szczytem Rady Europejskiej w Lizbonie. Szef pol-
skiego rz¹du przyby³ do Berlina 11 grudnia 2007 r. i jego spotkanie z A. Merkel by³o
raczej symbolem otwarcia nowego rozdzia³u w relacjach z Niemcami, ani¿eli s³u¿y³o
rozwi¹zaniu konkretnych problemów. Niewykluczone, ¿e strona polska liczy³a na pew-
ne gesty ze strony rz¹du RFN w kwestii budowy „widocznego znaku” w Berlinie, innego
podejœcia do budowy gazoci¹gu pó³nocnego i zamkniêcia sprawy roszczeñ „wypêdzo-
nych” poprzez przejêcie przez rz¹d niemiecki odpowiedzialnoœci finansowej, gdyby
s¹dy uzna³y te roszczenia za zasadne. Tego zabrak³o, wa¿ny by³ jednak klimat spotkania
i wspólne uzgodnienia dotycz¹ce kontynuacji rozmów na linii Moskwa–Warsza-
wa–Berlin w sprawie gazoci¹gu, reanimacji Trójk¹ta Weimarskiego, zwiêkszenia
nak³adów na polsko-niemieck¹ wymianê m³odzie¿y i uruchomienia Polsko-Niemiec-
kiej Fundacji Naukowej. Przychylnie przyjêto polsk¹ inicjatywê budowy muzeum
II wojny œwiatowej w Gdañsku70.

Ostatni¹ przeszkod¹ w akceptacji traktatu reformuj¹cego w Polsce okaza³a siê Kar-
ta Praw Podstawowych. 4 paŸdziernika 2007 r. rz¹d J. Kaczyñskiego zdecydowa³, i¿
polscy obywatele nie bêd¹ podlegaæ ochronie zagwarantowanej w Karcie Praw Podsta-
wowych tak jak obywatele pozosta³ych krajów cz³onkowskich Unii Europejskiej
(z wyj¹tkiem Wielkiej Brytanii). Polacy nie bêd¹ mogli dochodziæ praw zawartych
w karcie dotycz¹cych zawierania ma³¿eñstw przed Europejskim Trybuna³em Praw
Cz³owieka z obawy przed uznawaniem prawomocnoœci ma³¿eñstw homoseksualnych.
Pocz¹tkowo zdecydowane poparcie dla przyjêcia przez Polskê Karty wyrazi³ D. Tusk
i politycy Platformy Obywatelskiej po wygranej w wyborach parlamentarnych. Zade-
klarowali, ¿e Polska przyjmie Kartê Praw Podstawowych, wbrew zastrze¿eniom po-
przednich w³adz. W odpowiedzi minister A. Fotyga 24 paŸdziernika 2007 roku
przedstawi³a pozbawion¹ jakichkolwiek racjonalnych argumentów tezê, i¿ karta stano-
wi zagro¿enie dla mieszkañców Ziem Odzyskanych ze wzglêdu na niemieckie roszcze-
nia maj¹tkowe71. Natomiast 12 listopada 2007 r. europose³ PiS Konrad Szymañski
stwierdzi³, i¿ gdyby polski rz¹d przyj¹³ Kartê Praw Podstawowych, wówczas nale¿y
braæ pod uwagê scenariusz, ¿e PiS zag³osuje przeciw Traktatowi Reformuj¹cemu i bê-
dzie utrudniaæ jego ratyfikacjê. Jako ¿e zastrze¿enia do fragmentów Karty wynegocjo-
wane przez J. Kaczyñskiego w paŸdzierniku w Lizbonie 22 listopada poparli biskupi
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69 Tekst exposé premiera Donalda Tuska, „Rzeczpospolita” z 23 XI 2007.
70 B. T. Wieliñski, Tusk z Merkel bez tematów tabu, „Gazeta Wyborcza” z 12 XII 2007; J. Bielec-

ki, Merkel: 3 x nie, „Dziennik” z 12 XII 2007; idem, Potrójna pora¿ka Tuska w Niemczech, ibidem;
Tusks Antrittsbesuch: Merkel: Erinnerung an Vertreibungen bleibt in Berlin, „Frankfurter Allgemei-
ne Zeitung” z 12 XII 2007; C. Gmyz, P. Jendroszczyk, W. Lorenz, Niemcy: Bez prze³omu w Berlinie,
„Rzeczpospolita” z 12 XIII 2007; Merkel und Tusk auf Schnupperkurs, „ Der Tagesspiegel” z 12 XII 2007;
P. Flückiger, Polen Tusks Zusammenprall mit „Eisberg” Merkel, „Die Welt” z 13 XII 2007.

71 Fotyga: przyjêcie Karty Praw Podstawowych – szkodliwe dla Polski, „Rzeczpospolita” z 24 X 2007.



polscy, nowy premier ust¹pi³, nie chc¹c stwarzaæ trudnoœci z ratyfikacj¹ priorytetowo
traktowanego nowego traktatu. Podczas exposé stwierdzi³, ¿e jego rz¹d podpisze Trak-
tat Reformuj¹cy, ale z uwzglêdnieniem protoko³u brytyjskiego o ograniczeniu stoso-
wania Karty Praw Podstawowych w Polsce i w ten sposób bêd¹ uszanowane efekty
negocjacji jego poprzedników72.

13 grudnia 2007 r. premier D. Tusk i minister spraw zagranicznych R. Sikorski z³o-
¿yli podpisy pod traktatem reformuj¹cym, którego oficjalna nazwa obecnie brzmia³a:
„Traktat z Lizbony zmieniaj¹cy Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiaj¹cy
Wspólnotê Europejsk¹”. Podnios³a uroczystoœæ odby³a siê w klasztorze Hieronimitów
w Lizbonie. Delegacji polskiej przewodniczy³ prezydent L. Kaczyñski, który po cere-
monii powróci³ do Warszawy, natomiast premier uda³ siê na szczyt Rady Europejskiej
do Brukseli. W kilka dni póŸniej wyrazi³ on przekonanie, ¿e Polska bêdzie jednym
z pierwszych pañstw w Europie, które ratyfikuj¹ Traktat Lizboñski jeszcze przed
up³ywem prezydencji s³oweñskiej w koñcu czerwca 2008 r.73

Niema³e zadowolenie z podpisania traktatu wyra¿a³a delegacja niemiecka. W przed-
dzieñ spotkania kanclerz A. Merkel w przemówieniu wyg³oszonym w Bundestagu
uzna³a go za dokument o „historycznym znaczeniu”, wytyczaj¹cym przysz³oœæ Europy
i zapewniaj¹cy Unii Europejskiej znacznie wiêksz¹ sprawnoœæ w dzia³aniu. W jej opi-
nii bêdzie ona bardziej demokratyczna, gdy¿ zwiêkszone zosta³y kompetencje Parla-
mentu Europejskiego i udzia³ parlamentów narodowych pañstw cz³onkowskich
w procesie wspó³decydowania w Unii. Za cenne z niemieckiego punktu widzenia okre-
œli³a przyjêcie w przysz³oœci zasady podwójnego g³osowania i rozgraniczenie kompe-
tencji pomiêdzy UE a pañstwami cz³onkowskimi. Przyznaj¹c, ¿e Niemcom nie uda³o
siê w Brukseli przebiæ ze wszystkimi swoimi pomys³ami, równie¿ obieca³a zakoñcze-
nie procesu ratyfikacji do po³owy maja 2008 r.74

Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e wbrew optymistycznym deklaracjom Niemcy mogli mieæ
powody do zadowolenia, ale co najwy¿ej umiarkowanego. Upad³ projekt ho³ubionej
i wspieranej usilnie przez Berlin eurokonstytucji. Powrót do systemu nicejskiego
w sposobie podejmowania decyzji oznacza³ krok wstecz, w ¿aden sposób nie uprasz-
cza³ procedury g³osowania, co przecie¿ by³o priorytetem. Sztandarowe has³a przyœwie-
caj¹ce deklaracji z Laeken – „transparentnoœæ w procesie podejmowania decyzji”
i „Europa bli¿ej obywatela” wyblak³y i straci³y na ostroœci. Po odrzuceniu traktatu kon-
stytucyjnego przez Francjê i Holandiê, Niemcy starali siê ratowaæ z niego, co tylko
by³o mo¿liwe. Œwiadomi ograniczeñ, nie wysuwali rewolucyjnych pomys³ów i alterna-
tywnych propozycji. Musieli zadowoliæ siê os³abiaj¹cym ich si³ê g³osów w Radzie UE
rozwi¹zaniem nicejskim i 96 miejscami w Parlamencie Europejskim (poprzednio 99).
Pomimo pewnego niedosytu, wiceprzewodnicz¹ca frakcji SPD w Bundestagu Angelica
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72 Tekst exposé, op. cit.
73 Tusk i Sikorski podpisali Traktat Reformuj¹cy UE, „Gazeta Wyborcza” z 13 XII 2007; P. Œwie-

boda, Proces ratyfikacji Traktatu nie bêdzie ³atwy, ibidem.
74 EU-Reformvertrag: Merkel: Dokument von „historischer Bedeutung”, „Frankfurter Allgemei-

ne Zeitung” z 12 XII 2007; H. Crollyund, Ch. B. Schiltz, Was der Reformvertrag von Lissabon bedeu-
tet, „Die Welt” z 13 XII 2007; Europa rockt!, ibidem; Dies ist ein wichtiger Tag für Europa, „Der
Tagesspiegel” z 13 XII 2007; Neuer EU-Grundlagenvertrag Schlussstrich unter sechs Jahre Streit,
„Süddeutsche Zeitung” z 14 XII 2007.



Schwall-Düren i szef frakcji CDU/CSU Volker Kauder opowiedzieli siê za szybk¹ ra-
tyfikacj¹ traktatu „wzmacniaj¹cym demokracjê” w Unii i czyni¹cym j¹ bardziej „kon-
kretn¹”. Swój sprzeciw wobec ratyfikacji zapowiedzieli pos³owie frakcji partii Die
Linke. W opinii wiceprzewodnicz¹cej frakcji Moniki Knoche traktat lizboñski dodat-
kowo wzmacnia³ „neoliberalne” tendencje w Unii i wspiera³ jej zbrojenia co dla lewicy
jest nie do przyjêcia75.

Traktat lizboñski, fetowany w Polsce przez by³y rz¹d J. Kaczyñskiego jako olbrzy-
mi sukces potwierdzaj¹cy skutecznoœæ „twardej” dyplomacji zawiera³ dwie zasadnicze
klauzule zmieniaj¹ce odpowiednio Traktat o Unii Europejskiej (TUE) oraz Traktat
ustanawiaj¹cy Wspólnotê Europejsk¹ (TWE). TUE zachowa³ swoj¹ obecn¹ nazwê, na-
tomiast TWE nosi obecnie tytu³ Traktat o funkcjonowaniu Unii. Po wejœciu traktatu
w ¿ycie 1 stycznia 2009 r. bêdzie ona posiadaæ jednolit¹ osobowoœæ prawn¹76.
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75 EU-Reformvertrag: Merkel: Dokument von „historischer Bedeutung”, op. cit.; por. Institutio-
nelles Lifting Europas, ibidem z 18 X 2007.

76 Szczegó³y zob. Traktat z Lizbony zmieniaj¹cy Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustana-
wiaj¹cy Wspólnotê Europejsk¹, „Dziennik Urzêdowy Unii Europejskiej”, C 306, t. 50, z 17 grudnia
2007.
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