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Abstrakt

Tato práce se zabývá otázkou, jestli lze Polsko považovat za novou regionální 

velmoc ve střední a/nebo východní Evropě. Vychází z konstruktivistických východisek 

a  zkoumá  tedy  sebevnímání  Polska,  a  vnímání  jeho  role  ostatními  relevantními 

politickými aktéry.  Stanovuje definici regionální velmoci, podle které lze za takovou 

velmoc  považovat  stát,  který  sám  sebe  za  regionální  velmoc  považuje,  je  za  ni 

považován  ostatními  relevantními  aktéry,  poskytuje  svému  regionu  veřejné  statky  a 

projektuje do něj  svou ideologii.  Zkoumám,  nakolik Polsko tyto  požadavky splňuje. 

Polsko se rozhodně za regionální velmoc považuje a je za ni do jisté míry považováno i 

svými  západními  spojenci.  Jeho  skutečné  vystupování  tímto  způsobem  je  však 

komplikováno  jeho  nedostatečným  ekonomickým  výkonem  (ve  srovnání  např.  s 

Německem), který mu nedovoluje efektivní poskytování veřejných statků. Rovněž jeho 

regionální  ideologie  není  dostatečně  koherentní  a  inkluzivní  a  zajímavá  pro  ostatní 

aktéry.  Kromě toho ve východní  Evropě čelí  konkurenci  Ruska a ve střední Evropě 

nezájmu potenciálních sekundárních aktérů, kteří svou zahraniční politiku směřují spíše 

na Německo.  Polsko má nesporný potenciál stát se regionální velmocí, ale zatím tuto 

roli zcela nenaplňuje.

Abstract

This work concerns the question whether it is possible to consider Poland a new 

regional  power  in  the  Central  and/or  Eastern  Europe.  The  work  is  based  on 

constructivist viewpoint and it therefore examines the self-perception of Poland and the 

perception of its role by other relevant actors. It establishes a definition of a regional 



power, by which a regional power is a state that considers itself to be such power, that is 

considered to be such power by other relevant actors, that provides public goods in its 

region and the projects its ideology onto the secondary regional actors. I examine how 

well does Poland fit into these criteria. It surely considers itself a regional power and is 

even  considered  one  by  its  western  allies.  Its  actual  acting  as  a  regional  power  is 

complicated,  though,  by  its  insufficient  economic  power  (in  comparison  with,  for 

example, Germany) as it does not allow him an effective provision of public goods. 

Also its regional ideology is not sufficiently coherent and inclusive and interesting for 

the other actors. Besides all that, it  is faced by a Russian competition in the Eastern 

Europe and by the indifference of the potential secondary actors in the Central Europe, 

as they tend to orientate themselves to Germany, rather than Poland. Poland undeniably 

has the potential to become a regional power, but, so far it does not fulfill this role.
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Projekt bakalářské práce na téma

Polsko – nová regionální velmoc?

Téma práce

Tématem mojí bakalářské práce bude „Polsko – nová regionální velmoc?“. 
Toto téma jsem zvolil kvůli aktuálním událostem na Ukrajině, které radikální proměňují 
bezpečnostní situaci ve (střední a východní) Evropě patrně nejvýraznějším způsobem od 
studené války. Během ukrajinské revoluce roku 2014 hrál polský ministr zahraničí spolu 
se svými francouzskými a německými protějšky velmi výraznou roli ve vyjednáváních 
mezi režimem prezidenta Janukovyče a Majdanem a v reakci na kroky Ruské Federace 
na Krymu a na východní Ukrajině, a na rétoriku ruského prezidenta Vladimíra Putina, 
Polsko velmi aktivně navrhovalo různé vojenské projekty a kroky NATO. 
Zdá se mi, že ze zemí Visegrádské čtyřky je Polsko nejaktivnějším členem západních 
integračních struktur (EU a NATO) a že tato skutečnost, nikoliv neznámá v západním 
tisku, je u nás opomíjena. Obvyklé asociace spojené s Polskem jsou potom náboženství 
a nekvalitní potraviny. Vzhledem k bouřlivé společenské diskusi o naší roli v NATO mi 
přijde  mimořádně  zajímavé  a  důležité  podívat  se  trochu  blíže  na  našeho  severního 
souseda,  o  němž  i  přes  dobré  vzájemné  vztahy  překvapivě  málo  víme.
Ne  všechny  skutečnosti  o  současné  roli  Polska  v  evropských  a  severoatlantických 
strukturách jsou relevantní a přenositelné do našich podmínek, avšak lepší znalost toho, 
jakou pozici nyní Polsko zaujímá, a o jakou pozici do budoucna usiluje, považuji za 
nezbytnou součást uvažování o budoucnosti našeho regionu a naší roli v něm.

Cíle a otázky práce

Tato práce si klade za cíl zjistit, jestli je možné považovat Polsko za novou regionální 
velmoc. K zodpovězení této otázky je nutné stanovit kritéria, podle kterých lze hodnotit, 
zda zkoumaná země velmocí je, či nikoliv, případně jestli o tento status, stanovenými 
kritérii definovaný, usiluje, a s jakou efektivitou a pravděpodobností úspěchu, případně 
v jakém časovém horizontu. Po stanovení těchto kritérií budu zkoumat, jestli a v jaké 
míře jim Polsko odpovídá a zda je tedy možné o něm hovořit jako o nové regionální 
velmoci, případně, jestli to bude možné v dohledné době.
Po stanovení „kritérií velmocenskosti“ tedy budu hledat odpověď na následující otázky:
- Existuje v Polsku vnitřní politická a „lidová“ vůle a připravenost k roli regionální 
velmoci?
- Jak je Polsko vnímáno svými sousedy a partnery - jak se klíčoví spojenci a ostatní 
státy v regionu staví k nárůstu jeho moci a ambic?
- Naplňuje Polsko představy svých sousedů a partnerů, i své vlastní, o svojí roli jako 
regionální velmoci?



Předpokládaná metoda zpracování tématu

K  otázkám  chci  přistupovat  z  konstruktivistického  pohledu,  budu  tedy  zkoumat 
percepce jednotlivých aktérů mezistátních vztahů ( v tomto případě Polska a ostatních), 
nebo vnitrostátní diskuze (polští politici, vojenští činitelé a veřejnost). 
Pro  odpověď  na  první  otázku  budu  zpracovávat  mj.  programová  prohlášení  a 
deklarované cíle polské politické reprezentace státní, i v rámci EU a NATO, a údaje o 
investicích do obrany a o polské obranné koncepci. 
K odpovědi  na  druhou otázku  použiji  publikace,  zabývající  se  způsobem,  jakým je 
vojensko-politický rozměr  Polska vnímán především v rámci  EU a NATO. Půjde o 
novinové články i rozsáhlejší práce. 
Při  řešení  třetí  otázky  budu  zkoumat,  nakolik  prohlášení  polských  politiků  a 
reprezentantů a názor veřejnosti ukazují na vůli a úmysl stát se regionální velmocí, a 
zda je tento úmysl přijímán či podporován polskými partnery a sousedy.

Předpokládaná osnova práce

1. Úvod
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Úvod

Události  probíhající  na  Ukrajině  od  konce  roku  2013  radikálně  proměňují 

bezpečnostní situaci ve (střední a východní) Evropě patrně nejvýraznějším způsobem od 

konce  studené  války.  Během  ukrajinské  revoluce  roku  2014  to  byl  polský  ministr 

zahraničí,  který  spolu  se  svými  francouzskými  a  německými  protějšky  hrál  velmi 

výraznou roli ve vyjednáváních mezi režimem prezidenta Janukovyče a Majdanem. V 

reakci na kroky Ruské Federace na Krymu a na východní Ukrajině pak Polsko velmi 

aktivně navrhovalo různé ekonomické i vojenské projekty a kroky v rámci NATO či 

EU.

Ze  zemí  Visegrádské  čtyřky  bylo  doposud  Polsko  nejaktivnějším  členem 

západních  integračních  struktur  (EU  a  NATO)  avšak  nedávné  prezidentské  a 

parlamentní  volby  přináší  možnost  radikální  změny  v  polské  zahraniční  politice. 

Vzhledem k bouřlivé společenské diskusi o naší roli v NATO a EU, a o směřování naší 

zahraniční politiky obecně, mi přijde mimořádně zajímavé a důležité podívat se blíže na 

našeho severního souseda, o němž toho i přes dobré vzájemné vztahy překvapivě málo 

víme – z tohoto důvodu jsem si Polsko vybral jako předmět své práce.

Ne všechny poznatky o současné roli Polska v evropských a severoatlantických 

strukturách jsou aplikovatelné v našich podmínkách, avšak lepší  znalost  toho, jakou 

pozici  nyní  Polsko  zaujímá,  a  o  jakou  pozici  do  budoucna  usiluje,  považuji  za 

nezbytnou součást uvažování o budoucnosti našeho regionu a o naší roli v něm. 

Polský iniciativní  přístup k  atlantické  a  evropské  politice  a  některé  úspěchy, 

kterých  se  mu  v  těchto  oblastech  podařilo  dosáhnout,  ukazují  na  existenci  ambicí, 

přesahujících pouhé plutí s proudem evropské politiky. Jeho aktivní účast na vojenských 

misích NATO, unijní diplomacie i jeho role při revoluci na Ukrajině budí dojem, že 

Polsko usiluje o to, hrát ve svém regionu i v Evropě důležitější roli, než doposud.

Tato  práce  si  klade  za  cíl  porozumět  současnému  Polsku  a  jeho 

zahraničněpolitickému směřování. Za tímto účelem aplikuji koncept regionální velmoci. 

Otázka, na níž tato práce hledá odpověď, tedy je, jestli je možné považovat Polsko za 

novou regionální velmoc. 

Regionální velmoc je stát, který vykonává výrazný vliv na ostatní státy ve svém 

regionu, určuje jeho směřování, je lídrem a garantem méně významných regionálních 

aktérů.  Základní  výzkumnou otázku rozdělím na dvě podotázky,  jejichž aplikace mi 

umožní přehledně a efektivně zaměřit svou práci. Tyto dvě podotázky jsou následující:
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- Existuje v Polsku vnitřní politická vůle k zaujetí role regionální velmoci?

- Jak je Polsko vnímáno svými sousedy a partnery - jak se klíčoví spojenci a 

ostatní státy v regionu staví k jeho pozici a ambicím?

První podotázka napomáhá zjistit, jestli Polsko za současných okolností vůbec 

regionální velmocí může být, jestli tuto pozici vidí jako reálnou možnost a jak se k 

jejímu  případnému  zaujetí  staví.  Druhá  podotázka  řeší,  nakolik  jeho  představy 

odpovídají realitě a názorům ostatních relevantních aktérů.

Ve své práci budu vycházet z konstruktivistických pozic. Budu zkoumat, jakým 

způsobem je možnost fungování v módu regionální velmoci vnímána a tématizována v 

kontextu polské identity, jak je viděna v Polsku samotném, a jak se k ní staví polští 

sousedé a partneři. Dále zhodnotím, do jaké míry takto konstruovaná polská identita 

odpovídá skutečnosti, případně do jaké míry ji tvoří.

Vnímání regionální mocenské pozice Polska v médiích i odborné literatuře se 

různí. V regionu střední Evropy a mezi západními autory se lze setkat s automatickou 

akceptací teze, že je Polsko regionální velmocí,1 i s jejími obsáhlejšími obhajobami.2 Na 

druhou  lze  narazit  i  na  silně  kritické  hlasy,  pracující  jak  s  materiálními,  tak  s 

diplomatickými  aspekty,  s  jejichž  pomocí  dovozují,  že  Polsko  rozhodně  státem tak 

velkého významu není.3 Další autoři se k otázce nevyjadřují zcela jednoznačně a polský 

(regionální) význam z různých pozic relativizují.4

Tato  práce  má  deskriptivní  charakter.5 Ve svém výzkumu se  zabývám pouze 

jediným subjektem, tedy Polskem. I když se věnuji i jeho interakcím s dalšími subjekty, 

Polsko zůstává osou celého výzkumu a jediným referenčním bodem. Ve své práci usiluji 

o popis jeho současného stavu a faktorů,  které  k němu vedly.  Hypotetická vyústění 

současného stavu, ačkoliv se jim nelze vyhnout, jsou jen velmi okrajovým prvkem této 

práce.

Mým prvním krokem bude  stanovení  definic  a  teoretických  předpokladů,  ze 

kterých budu vycházet a které budu porovnávat se zjištěnými daty. Představím existující 

relevantní definice regionu, vyvodím z nich definici regionu vhodnou pro tuto práci, a 

1 FAWN, Rick. Visegrad: Fit for purpose? Communist and Post-Communist Studies. 2013, 46(3), s. 
341.

2 NĚMEČEK, Tomáš. Polsko, nová mocnost. Respekt, 2003, 14, 23, s. 2.
3 ANTCZAK-BARZAN, Anna. Poland's national potential and its international position within the 

European Union – research remarks.Defense & Security Analysis [online]. 2015, 31(3), s. 228-245. 
4 Ukraine's Crisis Gives New Impetus to the Visegrad Group. Stratfor Analysis, 2014. 

LONGHURST, Kerry. Where from, where to? New and old configurations in Poland's foreign and 
security policy priorities. Communist and Post-Communist Studies [online]. 2013, 46(3), s. 363.

5 K tématu deskriptivní metodologie viz: GERRING, John. Mere Description. British Journal of 
Political Science. 2012, 42(4), s. 721-746.
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zdůvodním její výběr. Následně ji aplikuji na geografické oblasti relevantní pro předmět 

práce. Dále představím řadu vhodných konceptů a definic regionální velmoci, krátce 

prodiskutuji jejich vhodnost pro tuto práci a stanovím definici, kterou budu v této práci 

používat. Svůj výběr krátce zdůvodním.

V další kapitole stručně shrnu historii Polska a vysvětlím, jaký význam hraje v 

současné polské společnosti.  Představím převažující  způsoby jejího výkladu,  a které 

události a motivy z ní jsou akcentovány a využívány v politickém diskurzu na národní i 

mezinárodní úrovni. Dále naváži krátkým představením základních ideových proudů v 

současné  polské  politice  a  představím  jejich  vztah  k  dříve  stanovenému  konceptu 

regionální velmoci.

Ve zbývajících částech práce pak budu zkoumat polskou zahraniční politiku a 

reakce  ostatních  aktérů.  Na  závěr  shrnu  své  poznatky  a  odpovím  na  výzkumné 

podotázky a na hlavní otázku práce.
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1 Teoretický a metodologický základ práce

V  následující  kapitole  vymezím,  jak  budu  pro  potřeby  této  práce 

konceptualizovat region a regionální velmoc. Po stanovení definic, se kterými budu v 

tomto textu pracovat, vysvětlím způsob, jakým budu zkoumat, jestli Polsko stanovené 

definici regionální velmoci odpovídá.

1.1 Teorie

Ve své práci budu vycházet z konstruktivistického přístupu. Zatímco realismus 

přikládá  rozhodující  význam lidské  přirozenosti6 a  materiálním aspektům reality,7 a 

interakci států a jejich moc vnímá především optikou jejich ekonomických a vojenských 

možností, konstruktivismus akceptuje důležitost materiálních faktorů, soustřeďuje se ale 

na další důležitý aspekt reality mezinárodních vztahů; sdíleným věděním konstruované 

identity a zájmy.8 

Z hlediska konstruktivismu je pro definici velmoci důležitý nejen její materiální 

potenciál, ale také její identita. Tato identita je sociálně konstruovaná v interakcích s 

ostatními státy.9 Odráží to, jak daný stát vnímá sám sebe, i to, jak je vnímán ostatními, 

na základě vzájemné komunikace.10

Konstruktivistický  pohled  je  podle  mého  názoru  pro  studium  regionálních 

velmocí obzvláště vhodný. Regionální velmoci, jak budou v podkapitolách 1.4 a 1.5 

definovány,  nelze  při  použití  pouze  materiálních  měřítek  odpovídajícím  způsobem 

popsat,  a  pokud  bychom nebrali  zřetel  na  identitární  faktory,  zanedbali  bychom ve 

vztahu k regionálním velmocím podstatnou část reality.

6 MORGENTHAU, Hans. Scientifc Man vs. Power Politics. Chicago: University of Chicago Press, 
1946.
MORGENTHAU, Hans. Politics Among Nations. 5th edn, New York: Knopf, 1948/1973

7 CARR, Edward Hallett. The Twenty Years' Crisis, 1919-1939. New York: Harper Torchbooks, 
1939/1964.

8 WENDT, Alexander. Social theory of international politics. Cambridge: Cambridge University Press, 
1999. Cambridge studies in international relations. s. 31.

9 NOLTE, Detlef. How to compare regional powers: analytical concepts and research topics. Review of  
International Studies. 2010, 36(4), s. 892.

10 STANTON JR, Samuel S. What Are We Making? The Constructivist Approach to International 
Relations Theory. Arkansas Political Science Association Annual Meeting. 2002. s. 9-10.
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1.2 Definice regionu

Pro potřeby této práce budu vycházet ze dvou definic regionu, první od Andrewa 

Hurrela a druhé od Detlefa Nolteho a Daniela Flemese. 

Andrew  Hurrell  dospívá  k  názoru,  že  neexistuje  žádná  'přirozená' 

definice  regionu.  Regiony  považuje  za  sociální  konstrukty,  jako  takové  podléhající 

politickému soupeření.11 Tento předpoklad je klíčový pro bytostně interakční podstatu 

regionálních velmocí, jak je budu dále definovat. 

Nolte  a  Flemes  předkládají  základní  definici,  dle  níž  je  region  geograficky 

vymezený subsystém globálního systému, skládající se ze sousedících států.12 Máme-li 

na paměti Hurrellovo upozornění na nevyhnutelně politický charakter konceptu regionu, 

Nolteho a Flemesova definice je pro potřeby této práce naprosto dostačující. 

Region  tedy  vnímáme  jako  intersubjektivní  konstrukt,  tvořený  na  základě 

geografické reality společnou interakcí v určitém geograficky a politicky vymezeném 

prostoru.

1.3 Vymezení regionů pro tuto práci

Polsko lze díky jeho rozloze považovat za člena přinejmenším dvou regionů: 

střední  Evropy  a  východní  Evropy.  Do  obou  těchto  regionů  však  lze  smysluplně 

zahrnout řadu států, s nimiž Polsko neinteraguje způsobem relevantním pro tuto práci. V 

duchu Hurrellovy definice se tedy zaměřím na úžeji vymezené regiony v rámci těchto 

široce  pojatých  celků,  určené  pomocí  relevantní  interakce  mezi  Polskem  a  v  nich 

obsaženými aktéry.

Pojem střední Evropy bude v této práci vztahován na státy Visegrádské čtyřky 

(neboli Visegrádské skupiny, event. V4), tedy kromě Polska také na Českou republiku, 

Slovensko  a  Maďarsko.  Německo  a  Rakousko  představují  rovněž  geograficky  a 

relativně i kulturně blízké aktéry, vzhledem k jejich historii během studené války a po ní 

však příliš odlišné od vzájemně podobných podmínek ve státech Visegrádské skupiny. 

Státy V4 pojí, kromě vlastní existence skupiny, která již sama o sobě implikuje sdílený 

pocit blízkosti a společenství, také jejich společná minulost součástí rakousko-uherské 

monarchie  a  především  východního  bloku.  Právě  komunistická  minulost  a  její 

11 FLEMES, Daniel. Regional leadership in the global system: ideas, interests and strategies of 
regional powers. Burlington, Vt.: Ashgate, 2010. s. 15.

12 ibid. s. 2-3.
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ekonomické  a  kulturně-politické  následky  umožňují  vnímání  samotné  Visegrádské 

skupiny jako svébytného regionu, jehož rozšíření o geograficky blízké západní státy by 

pro tuto práci znamenalo neúměrnou komplikaci.

Z rozsáhlého regionu východní Evropy se v této práci kromě Polska zaměřím na 

následující  státy:  Litvu,  Bělorusko,  Ukrajinu  a  Rusko.  Všechny  tyto  státy  mají  s 

Polskem společnou hranici. Litva, Bělorusko a Ukrajina jsou státy bývalého SSSR, tedy 

součást  ruského  „blízkého  zahraničí.“13 Zároveň  jsou  součástí  polského  politicko-

historického narativu, odkazujícího se na Polsko-Litevskou unii.14 Tento region je tedy 

vymezen na základě geografické a kulturní blízkosti a společné historie, reflektované v 

současnosti Polskem i Ruskem.

1.4 Existující definice regionální velmoci

V této podkapitole zmíním několik existujících pohledů na koncept regionální 

velmoci a krátce prodiskutuji jejich přednosti a nedostatky. Následně s jejich pomocí 

stanovím definici regionální velmoci jako výčet jejích určujících znaků, na které se ve 

své práci soustředím. 

Regionální velmoc, jakožto novější termín, se často významově překrývá s déle 

zavedenými koncepty vyšší velmoci (případně supervelmoci) a střední velmoci. Země, 

které  bývají  tradičně  považovány  za  regionální  velmoci,  například  Brazílie,  Indie, 

Izrael,  Jihoafrická  republika,  nebo Čína,  tak  zároveň spadají  do kategorie  středních, 

případně vyšších, velmocí.15

Barry  Buzan  a  Ole  Waever  vidí  hlavní  rozdíl  mezi  regionálními  a  vyššími 

velmocemi,  případně  supervelmocemi,  v  dosahu  jejich  vlivu.  Zatímco  regionální 

velmoc má velký vliv na svůj region, dopad jejích činů na světovou politiku je malý. 

Statut  vyšší  velmoci  pak  podle  Buzana  a  Waevera  kromě  nezbytných  materiálních 

prostředků vyžaduje také uznání tohoto statutu ostatními vyššími velmocemi a viditelný 

vliv na jejich chování.16 Tento princip, který Buzan a Waever vztahují na vyšší velmoci 

a supervelmoci, je nicméně aplikovatelný i na regionální velmoci.

Problematičnost tohoto konceptu nicméně spočívá v tom, že i regionální velmoc, 

13 SAFIRE, William. The Near Abroad. The New York Times. 1994-5-22.
14  ŁADYKOWSKI, Paweł. Poland and Its Eastern Neighbours: A Postcolonial Case Study. Baltic 

Journal of European Studies. 2015-01-1, 5(1) s. 110.
15 NOLTE, Detlef. How to compare regional powers: analytical concepts and research topics. Review of  

International Studies. 2010, 36(4). s. 883.
16 ibid, s. 886-887.
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nebo dokonce méně významný regionální aktér postrádající znaky regionální velmoci, 

může mít výrazný vliv na globální politiku, byť po omezenou dobu, kvůli specifické 

geografické pozici, smlouvám, jimiž je s významnějšími globálními aktéry svázán, nebo 

kvůli strategickým úvahám jako dominová teorie, apod. 

Částečně v tomto duchu Detlef Nolte tvrdí, že pojmy regionální a vyšší či super- 

velmoc nejsou vzájemně výlučné,  nýbrž mohou být komplementární,  v závislosti  na 

zkoumané oblasti činnosti.17 Ke stejnému závěru dochází spolu s Danielem Flemesem.18 

Střední a regionální velmoc pak rozlišují s ohledem nejen na její materiální možnosti, 

ale také na její (sebe)vnímání a přijímanou odpovědnost za region.19 Podle Nolteho je 

neoddělitelnou  složkou  statutu  regionální  velmoci  navíc  také  to,  že  je  jako  taková 

vnímána v globálních i regionálních mocenských hierarchiích, a odpovídající představa 

politických elit takové země ohledně její pozice v rámci těchto hierarchií.20

Miriam Prysová   dochází  k  obdobným závěrům a  stanovuje  čtyři  znaky regionální 

velmoci: 

1) sebevnímání zkoumaného státu

2) vnímání ostatními státy

3) poskytování veřejných statků regionu

4) projekce zájmů a hodnot zkoumaného státu do sekundárních států v regionu.21

Nolte  nabízí  podrobnější  definici,  v  níž  mimo  jiné  stanovuje,  že  regionální 

velmoc je integrovaná v interregionálních a globálních fórech a institucích, kde alespoň 

základním  způsobem  zastupuje  nejen  své,  ale  i  regionální  zájmy.22 Tato  myšlenka 

souvisí  s  modelem,  v  němž  jsou  regionální  velmoci  styčnými  body  regionálních  a 

globální  hierarchie.23 Tento  model  je  nicméně diskutabilní.  Globální  velmoci  i  další 

aktéři mohou i v jasně hierarchizovaném regionu ze svých důvodů preferovat jiného 

aktéra, než je momentální regionální velmoc – regionální velmoc se tak nestává tímto 

17 NOLTE, Detlef. How to compare regional powers: analytical concepts and research topics. Review of  
International Studies. 2010, 36(4). s. 893

18 FLEMES, Daniel. Regional leadership in the global system: ideas, interests and strategies of 
regional powers. Burlington, Vt.: Ashgate, 2010. s. 5. 

19 ibid, s. 6.
20 NOLTE, Detlef. How to compare regional powers: analytical concepts and research topics. Review of  

International Studies. 2010, 36(4). s. 892.
21 PRYS, Miriam. Hegemony, Domination, Detachment: Differences in Regional 

Powerhood. International Studies Review. 2010, 12(4). s. 490.
22 NOLTE, Detlef. How to compare regional powers: analytical concepts and research topics. Review of  

International Studies. 2010, 36(4). s. 893.
23 ibid, s. 889.
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styčným bodem automaticky.

Je nutné vnímat, že status regionální velmoci neexistuje pouze v polohách "je – 

není," ale spíše na škále intenzity, která kolísá v závislosti na tom, jak vymezíme region, 

v němž daný stát posuzujeme, případně z pohledu jakého aktéra či aktérů zkoumaný stát 

vnímáme.

1.5 Definice regionální velmoci pro tuto práci

Vycházeje  z  definicí  a  poznatků  jmenovaných  v  předchozí  podkapitole  nyní 

stanovím definici jako výčet atributů, které budu pro potřeby této práce považovat za 

důležité pro identifikaci regionální velmoci. Jako ideální se mi pro potřeby této práce 

jeví definice Miriam Prysové. V prvních dvou bodech jednoduše zahrnuje komplexní 

škálu dílčích znaků, které dohromady tvoří ty nejdůležitější atributy regionální velmoci. 

Nepomíjí zcela materiální faktory, ale vnímá je ve specifickém kontextu regionálních 

interakcí,  vytyčených ostatními  body.  V posledním bodě rozvíjí  a  specifikuje hlavní 

východiska  prvních  dvou  bodů.  Dále  je  zapotřebí  stanovit,  jak  důležitá  jednotlivá 

kritéria jsou, respektive je-li možné stát za regionální velmoc považovat i v případě, že 

některá z nich splňuje jen částečně nebo vůbec.

Prvním hlavním předpokladem je,  že  se  zkoumaný  stát  sám jako  regionální 

velmoc vnímá, a tedy i chová. Počítá tedy se svou významnou pozicí v regionu i mimo 

něj a vyjadřuje ji v cílech i stylu své politiky.

Druhým hlavním předpokladem je,  že je tak vnímán i  ostatními relevantními 

aktéry, tj. dalšími státy v regionu a relevantními globálními či nadregionálními aktéry. 

Ti jeho roli akceptují a odpovídajícím způsobem reflektují ve vlastní politice.

Třetí  předpoklad  je,  že  tento  stát  poskytuje  sekundárním aktérům v  regionu 

veřejné statky, tedy že region z jeho pozice nějakým způsobem profituje.

Čtvrtým  znakem  je  projekce  zájmů  a  hodnot  do  ostatních  států  regionu. 

Regionální velmoc se tedy snaží vytvořit určitý druh (regionální) ideologie, který mají 

její subjekty přijmout.

První kritérium je naprosto stěžejní. Pokud ve zkoumaném státě neexistuje žádná 

vůle k fungování v pozici regionální velmoci a daný stát se tak tím pádem nechová, 

nelze o regionální velmoci hovořit. Toto nevylučuje možnost alternativních názorů na 

jeho ideální roli v rámci jeho vnitřního politického diskurzu, nebo určité fluktuace v 

jeho  zahraniční  politice,  nicméně  nalňování  konkrétního  obsahu  pozice  regionální 
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velmoci,  tak  jak  je  stanoveno  ve  třetím  a  čtvrtém  bodě  zvolené  definice,  alespoň 

minimální sebevnímání jako regionální velmoci předpokládá. Stát může být významný 

a  bohatý,  status  regionální  velmoci  se  však  v  chápání  této  práce  zakládá  na 

cílevědomém a aktivním přístupu k mezinárodní politice v regionu, případně i mimo 

region.

Druhé kritérium je s prvním silně provázáno, jeho naplňování či nenaplňování 

nicméně může nabývat poměrně komplexních podob. Je obtížné určit, jakou podobu má 

akceptace  statutu  regionální  velmoci  ostatními  státy  mít.  Z  konkrétních  politických 

důvodů se může veřejná rétorika lišit od neveřejných jednání. I pokud budeme uvažovat 

"skutečné" mocenské a politické ohledy, status regionální velmoci může být ostatními 

státy přiznáván či upírán z konkrétních důvodů, které se mohou v čase rychle měnit. 

Nejsměrodatnější  je  v  tomto  ohledu  vnímání  zkoumaného  státu  jeho  potenciálními 

regionálními následovníky. Není-li  z jejich strany vnímán jako regionální velmoc, je 

pravděpodobné,  že  jako  regionální  velmoc  vnímají  jiný  stát.  V takovém případě  je 

nesplnění tohoto kritéria rozhodující překážkou pro přiznání statutu regionální velmoci.

Třetí kritérium není zdaleka tak rozhodující jako první dvě. Politická a mocenská 

autorita státu v regionu může existovat z různých důvodů, i bez toho, že by daný stát 

poskytoval ostatním materiální benefity. Stejně tak poskytování materiálních benefitů 

nepřináší  samo  o  sobě  status  regionální  velmoci.  Lze  říci,  že  naplňováním  tohoto 

kritéria zkoumaný stát dále rozvíjí a upevňuje svou pozici regionální velmoci.

Čtvrté  kritérium,  podobně  jako  třetí,  do  jisté  míry  staví  na  předchozích. 

Vyjadřuje  naplňování  potenciálu  pozice  regionální  velmoci.  Konstrukce  a  projekce 

(regionální)  ideologie  není  nezbytným znakem regionální  velmoci.  Avšak regionální 

velmoc, která by svou pozici nepoužívala k projekci regionální ideologie by ve svém 

velmocenském působení byla omezena a oslabena. Jakkoliv tedy toto kritérium není pro 

regionální  velmoc tak  striktní  podmínkou jako první  dvě,  pro její  skutečně  úspěšné 

fungování je velmi důležité.

1.6 Operacionalizace kritérií regionální velmoci v této práci

Abych  určil,  zda,  případně  do  jaké  míry,  Polsko  naplňuje  stanovená  kritéria 

regionální velmoci, budu se zabývat relevantními výroky polských čelních představitelů 

i politiků obecně, vztahujícími se k polské zahraniční politice a k případné polské pozici 

regionální velmoci nebo aspiracím na tuto pozici, tak jak jsou reflektovány v médiích i 
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odborné  literatuře.  Kromě  samotných  výroků  politiků  budu  v  sledovat  i  konkrétní 

politické kroky.

Vycházet  převážně  z  (mediálních)  politických  výroků  s  sebou  samozřejmě 

přináší  problém v  tom,  že  tentýž  politik  může  jinak  hovořit  na  domácí,  a  jinak  na 

zahraniční scéně,  případně jeho výroky nemusí reprezentovat přímo jeho názory,  ale 

pouze snahu o naplnění očekávání, kladených na jeho úřad, nebo mohou sloužit jako 

signál na jiné úrovni, než je prvoplánové sdělení názoru či skutečnosti. I s vědomím 

tohoto omezení lze nicméně pozorovat obecnější trendy a směřování, které napomáhají 

nalezení odpovědi na výzkumné otázky této práce. 

Hlavní  část  práce  bude  vzhledem  k  existenci  dvou  výzkumných  podotázek 

rozdělena  na  dvě  kapitoly.  Ta  první  se  bude  zabývat  polskou  zahraniční  politikou, 

vztahující  se  k  ostatním  relevantním  aktérům  –  regionálním,  kontinentálním,  i 

globálním. Ta druhá se bude zabývat způsobem, jakým tito aktéři na polskou zahraniční 

politiku reagují a jakou roli Polsku ve svých vlastních postojích přisuzují.

První z těchto kapitol bude usilovat především o zhodnocení naplňování prvního 

kritéria stanovené definice regionální velmoci. Zaměřím se na to, zda a jak se Polsko 

snaží  prosazovat  svou  vůli  v  mezinárodním  systému,  jak  s  významnějšími  státy 

kooperuje, nebo se vůči nim vymezuje, jaký vztah zaujímá vůči aktérům rovnocenným 

či slabším – usiluje-li o jejich ovlivnění, o partnerství, o nadvládu, atd. V menší míře se 

v této části zaměřím rovněž na třetí a čtvrté kritérium, opět v perspektivě z Polska vně – 

budu zkoumat, jestli a jak se Polsko snaží poskytovat ve svých regionech veřejné statky 

a jestli skrze svou zahraniční politiku mezi potenciálně podřízenými či partnerskými 

státy formuluje a šíří nějakou regionální ideologii.

Druhá z těchto kapitol se bude zabývat především druhým kritériem. Budu v ní 

zkoumat,  jak  na  polské  iniciativy (či  jejich  absenci),  popsané  v  předchozí  kapitole, 

reagují cíloví aktéři. Budu zjišťovat, jakým způsobem k Polsku přistupují kontinentální 

a globální aktéři – jestli jako k partnerovi, uznávané regionální velmoci, vazalovi, atd. 

Popíši rovněž, jak na jeho zahraniční politiku reagují potenciální partneři či podřízení 

aktéři  – jestli  Polsko vnímají  jako přijatelnou regionální velmoc,  nebo jestli  se jeho 

vlivu  obávají  a  hledají  garance  jinde,  případně  se  snaží  o  vybudování  vlastní 

velmocenské identity, atd.. Vedle tohoto hlavního zaměření si budu opět všímat i třetího 

a  čtvrtého  kritéria.  Budu  zkoumat,  do  jaké  míry  jsou  regionální  aktéři  s  polským 

poskytováním  veřejných  statků  spokojeni  a  přijímají  Polsko  jako  jejich  hlavního 

poskytovatele a do jaké míry vnímají a přijímají polskou regionální ideologii a jsou-li 
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ochotni se s ní ztotožnit.

V závěru práce shrnu poznatky, ke kterým jsem došel v předchozích kapitolách, 

přičemž hlavní důraz budu klást na poslední dvě kapitoly. Odpovím na obě výzkumné 

podotázky a s jejich pomocí stanovím odpověď na základní výzkumnou otázku práce.
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2. Vnitřní rozměr

V této části se budu věnovat vnitřním politickým a historickým faktorům, které 

jsou důležité pro posuzování potenciálu Polska jakožto regionální velmoci. Nejprve 

shrnu jeho historii s důrazem na tvorbu polské národní identity a stereotypů, následně 

krátce představím různé směry v současné polské politice s ohledem na jeho postoj k 

okolním státům a vlastní historii.

2.1 Historické a identifikační faktory

V této kapitole stručně shrnu historii  polského národního státu s ohledem na 

téma práce. Budu věnovat pozornost historickým událostem a případným opakujícím se 

vzorcům, které mají významný vliv na polské vnímání sebe samých a ostatních národů a 

na konstrukci polské státně-národní a historické identity.

2.1.1 966-1918

Polský národní stát datuje svůj vznik k druhé polovině desátého století, kdy jeho 

vládce, kníže Měšek, roku 966 přijal křest podle latinského (západního) ritu. Tento krok 

lze  považovat  za  velmi  zásadní  pro  polskou  národní  a  státní  identitu  –  s  přijetím 

křesťanství  se  Poláci  zařadili  mezi  tehdejší  vyspělé  evropské  národy a  dali  najevo 

preferenci pro západní civilizaci a její formy vlády a organizace společnosti.24

V následujících staletích Polsko expandovalo. Roku 1569 byla Polsko-Litevská 

unie v Lublinu hlouběji integrována ve federální stát, ovládaný parlamentem a místními 

shromážděními,  formálně  vedený  volenými  králi.  Vnitřní  politická  slabost  tohoto 

uspořádání spolu s agresí sousedů25 nicméně v 18. století vedla k jeho zániku a rozdělení 

jeho území i polského národa mezi Prusko, Rakousko a Rusko. 

Toto dělení Polska se stalo traumatizující zkušeností a patří k nejvýznamnějším 

bodům polské historie.  Spolu s  dalšími zkušenostmi nezdařených povstání  proti  cizí 

nadvládě  a  agrese  Německa  a  SSSR  během  dvacátého  století  vedlo  k  vytvoření 

24 GLINSKI, Mikolaj. Historical facts about the baptism of Poland. In: Culture.pl [online]. 2016.
25 OSICA, Olaf. Poland: A New European Atlanticist at a Crossroads? European Security [online]. 

2004, 13(4). s. 303.
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stereotypu „polské tragédie“ a zrady.26 Přístup západních států Evropy k dělení Polska 

přitom lze kontrastovat s rokem 1683, kdy polský král Jan III. Sobieski zastavil u Vídně 

tureckou expanzi do Evropy. 

Historie  Polska  od  středověku  do  první  světové  války  ustavuje  několik 

důležitých bodů polské historické identity. Jsou jimi katolicismus a liberální politický 

systém, spojený s civilizační misí na východě,27 a dále zrada spojenců.28 S tím souvisí i 

silný motiv heroických a tragických zápasů a bitev.

2.1.2 1918-1989

Vznik Polské republiky v roce 1918 vykazoval v některých ohledech podobné 

znaky, jako vznik Československa. Stát teoreticky vznikal na základě národních aspirací 

marginalizovaných etnických menšin bývalých monarchií, de facto ale existovala snaha 

zahrnout do něj i území, na která si Polsko mohlo činit historický nárok. To vedlo k řadě 

válek se sousedními státy. Po prvních osm let své existence bylo Polsko demokracií, ta 

byla nicméně chronicky nestabilní a roztříštěná. Pilsudského puč v roce 1926 ji nahradil 

autoritářským režimem. Politika polského státu vůči jeho menšinám i sousedům mezi 

světovými válkami postupně vedla k jeho nízké mezinárodní oblibě a určité izolaci.29

Německém  a  sovětském  vpádu  v  roce  1939  Polsko  nedokázalo  účinně 

vzdorovat.  Polští  západní  spojenci,  Británie  a  Francie,  rovněž  nedokázali  adekvátně 

reagovat.  Sovětské  osvobození  Německem dobyté  části  Polska mělo  charakter  spíše 

dobytí, po kterém následovala občanská válka a dlouhodobé pokusy o povstání, živené 

lichými nadějemi na třetí  světovou válku a  americkou invazi do východní  Evropy.30 

Polské regionální mocenské aspirace byly za sovětské nadvlády naprosto potlačeny.

 Dvacáté  století  pro  Polsko  znamenalo  pokus  o  vzkříšení  dřívější  slávy, 

odsouzený  k  nezdaru  špatným  odhadem  vlastního  významu  i  možností  a  úmyslů 

ostatních  aktérů. S  tím  se  pojila  neochota  ke  kompromisním  řešením  problémů  s 

etnickými  menšinami  či  okolními  státy  a  preference  silového  řešení.  Polsko  se  tak 

26 OSICA, Olaf. Poland: A New European Atlanticist at a Crossroads? European Security [online]. 
2004, 13(4). s. 303.

27 SZCZEPANIK, MELCHIOR. Between a Romantic 'Mission in the East' and Minimalism: Polish 
Policy Towards the Eastern Neighbourhood. Perspectives. 2011, 19(2). s. 48.

28 OSICA, Olaf. Poland: A New European Atlanticist at a Crossroads? European Security [online]. 
2004, 13(4). s. 303.

29 Overy, Richard. The Road To War: The Origins of World War II. 1989. s. 9. 
30 Wroński, Paweł (1 March 2013), Dzień Żołnierzy Wyklętych. Cywilny opór czy III wojna? Rozmowa 

z dr hab. Rafałem Wnukiem , bialystok.gazeta.pl, 31 October 2015, p. 200
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dostalo  do  izolace,  která  vyústila  v  ovládnutí  jeho  zahraniční  politiky  Sovětským 

svazem. 

2.2 Současná polská politika

2.2.1 Demokratická tranzice

Polsko  se  znovu  stalo  plně  demokratickou  zemí  v  roce  1991.  Přechod  k 

demokracii nicméně nebyl zlomový a náhlý, ale, i při překotnosti událostí roku 1989, 

pozvolný, a ze zemí střední Evropy nejpomalejší.31 Demokratická tranzice začala na jaře 

1989 rozhovory mezi vybranými představiteli opozice a komunistického režimu u tzv. 

kulatého stolu. Postupně došlo k reformě legislativy a k částečně svobodným volbám 

(občanům bylo dovoleno volit pouze do senátu a do 35 procent sejmu). Obnovený úřad 

presidenta obsadil předseda komunistické strany, generál Jaruzelski. Ten rezignoval až v 

roce 1990, a první skutečně svobodné volby se konaly v roce 1991.

Jednání u kulatého stolu dosud představuje pro řadu Poláků problematický bod. 

Komunisté  jako  celek  nebyli  odsouzeni  a  bylo  jim  dovoleno  přejít  do  struktur 

demokratického  státu  a  tržní  ekonomiky,  zůstat  ve  státní  správě  a  etablovat  se  v 

demokratických  stranách.32 Tato  skutečnost  v  řadě  Poláků,  především konzervativně 

pravicově  smýšlejících,  budí  dojem  nedokončenosti  revoluce  a  nezhojenosti 

společnosti33, která je zevnitř rozkládána (bývalými) komunisty.

2.2.2 Historické stereotypy, konzervativci vs. liberálové

Pro  studium  polské  politiky,  zvlášť  zahraniční,  je  historie  velmi  důležitým 

faktorem.34 Zkušenost zrady spojenců a agrese okolních států vede ke snaze Polska se 

31 Operacja "okrągłego stołu." Interia. 2008.
32 MPs in conflict over Round Table talks legacy. Radio Poland. 2014.
33 REEVES, Christopher. Reopening the Wounds of History? The Foreign Policy of the ‘Fourth’ Polish 

Republic. Journal of Communist Studies and Transition Politics [online]. 2010, 26(4). s. 519.
34 SZCZEPANIK, MELCHIOR. Between a Romantic 'Mission in the East' and Minimalism: Polish 

Policy Towards the Eastern Neighbourhood. Perspectives. 2011, 19(2). s. 46.
REEVES, Christopher. Reopening the Wounds of History? The Foreign Policy of the ‘Fourth’ Polish 
Republic. Journal of Communist Studies and Transition Politics [online]. 2010, 26(4). s. 520.
LONGHURST, Kerry. Where from, where to? New and old configurations in Poland's foreign and 
security policy priorities. Communist and Post-Communist Studies [online]. 2013, 46(3). s. 364.
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proti  opakování těchto zkušeností  pojistit.35 Dlouhodobá zkušenost ruské nadvlády v 

časech carství i Sovětského svazu vedou k automatické rezervovanosti vůči Rusku.36 

Tyto  historické  zkušenosti  jsou  v  podání  některých  účastníků  polské  veřejné 

debaty transformovány do podoby čehosi,  co by šlo nazvat historickým či národním 

mýtem.  Pakt  Molotov-Ribbentrop  je  zpřítomňován  a  připodobňována  k  aktuálním 

událostem.37 Poláci, padlí za druhé světové války, jsou používáni k získání nároků na 

žádané  mezinárodní  zacházení,38 zatímco  reakce  na  zmínky  o  polském  podílu  na 

holokaustu  jsou  přijímány  s  velkým  rozhořčením.39 Geografická  poloha  Polska  ve 

spojení s jeho dlouhodobým nepřátelským vztahem k Rusku slouží k vytváření obrazu 

Polska jako nejvýchodnější výspy západní křesťanské civilizace, stojící proti ruskému 

barbarství a despotismu.40 Dokonce i sám Západ, jehož se Poláci cítí být součástí, je 

prezentován  jako  slabý  a  dekadentní  a  potenciálně  nebezpečný  pro  čistotu  polské 

kultury.41

Tato  interpretace  historie  je  výrazným  politickým  nástrojem  polských 

konzervativců,  reprezentovaných  především  stranou  Právo  a  Spravedlnost  (PiS). 

Projevuje  se  i  v  agresivním stylu  jejich  zahraniční  politiky.42 Polsko  je  podle  nich 

ohroženo  nejen  východním  barbarstvím,  ale  také  slabostí  a  věrolomností  Západu.43 

Liberálové, především Občanskou platformu (PO), se naproti tomu snaží o smířlivější 

styl,44 byť ani jim není vyvolávání historie konzervativním stylem cizí.45

35 LONGHURST, Kerry. Where from, where to? New and old configurations in Poland's foreign and 
security policy priorities. Communist and Post-Communist Studies [online]. 2013, 46(3). s. 364.

36 REEVES, Christopher. Reopening the Wounds of History? The Foreign Policy of the ‘Fourth’ Polish 
Republic. Journal of Communist Studies and Transition Politics [online]. 2010, 26(4). s. 529-530.

37 STAŃCZYK, Ewa. Caught between Germany and Russia: Memory and National Identity in Poland's 
Right-Wing Media Post-2004. The Slavonic and East European Review [online]. 2013, 91(2). s. 307-
308.

38 REEVES, Christopher. Reopening the Wounds of History? The Foreign Policy of the ‘Fourth’ Polish 
Republic. Journal of Communist Studies and Transition Politics [online]. 2010, 26(4). s.  524.

39 SMLSAL, Jiří. Nežádoucí historie: diskuse o polské minulosti. A2alarm [online]. 2016.
40 STAŃCZYK, Ewa. Caught between Germany and Russia: Memory and National Identity in Poland's 

Right-Wing Media Post-2004. The Slavonic and East European Review [online]. 2013, 91(2). s. 291.
41 ibid. s. 291.
42 REEVES, Christopher. Reopening the Wounds of History? The Foreign Policy of the ‘Fourth’ Polish 

Republic. Journal of Communist Studies and Transition Politics [online]. 2010, 26(4), 518-541.
43 STAŃCZYK, Ewa. Caught between Germany and Russia: Memory and National Identity in Poland's 

Right-Wing Media Post-2004. The Slavonic and East European Review [online]. 2013, 91(2). s. 310-
311.

44 ibid. s. 305-306.
45 ibid. s. 306.
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2.2.3 Minimalisté vs. Romantici

S tímto rozdělením společnosti souvisí i dva široké proudy nazírání na vhodnou 

podobu  polské  zahraniční  politiky  vůči  východní  Evropě  a  Rusku.  Podle  tzv. 

minimalistů by mělo Polsko akceptovat nevyhnutelnou nadvládu Ruska ve východní 

Evropě a opustit naděje, že je v Bělorusku a na Ukrajině v nejbližší době možná stabilní  

demokracie.  Polsko  by  se  mělo  orientovat  výhradně  na  svůj  vlastní  prospěch  a 

spolupracovat s Ruskem, nabídne-li se k tomu výhodná příležitost.46

Naproti tomu zastánci „romantického“ směru, akcentujícího solidaritu s národy, 

s nimiž má Polsko historické vazby,  nadále doufají  v brzké vítězství demokracie ve 

východní Evropě a věří v nutnost vzdorovat ruskému tlaku a nesnižovat se k mravně 

kompromitující  kooperaci.  Naopak je podle nich potřeba podporovat demokratizující 

síly v Bělorusku a na Ukrajině.47

Minulá  vláda PiS byla  ve své zahraniční  politice čistě  romantická.48 Ačkoliv 

následující vláda PO přinesla výrazný obrat v rétorice a přijala prvky minimalistického 

přístupu, celkově romantické zaměření zahraniční politiky rovněž neopustila.49

2.3 Shrnutí

Pro polskou zahraniční politiku je velmi významná historická zkušenost vlastní 

velikosti  a  následného  pádu,  způsobeného  zradou  spojenců  a  ruskou,  případně 

německou,  agresí.  Především konzervativní polská strana PiS se ve formulacích své 

zahraniční politiky často poměrně agresivně odvolává na historická příkoří.  Liberální 

PO  se  vyznačuje  značně  smířlivější  rétorikou,  obě  strany  nicméně  vzhledem  k 

východoevropským národům aplikují  do  značné  míry  podobný  přístup  založený  na 

„romantickém“ vnímání historických vazeb.

46 SZCZEPANIK, MELCHIOR. Between a Romantic 'Mission in the East' and Minimalism: Polish 
Policy Towards the Eastern Neighbourhood. Perspectives. 2011, 19(2). s. 51.

47 ibid, s. 54.
48 ibid, s. 56.
49 ibid, s. 56.
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3. Polská zahraniční politika

V této části se budu věnovat postojům, které Polsko zaujímá ve vztahu ke svých 

důležitým regionálním i globálním partnerům či protivníkům. Budu věnovat pozornost 

tomu, jak je Polský vztah k těmto aktérům ovlivněn polskými regionálními aspiracemi a 

historickou  zkušeností.  Především pak  zhodnotím,  jestli  vztah  Polska  ke  zmíněným 

aktérům  ukazuje  na  jeho  vůli  fungovat  jako  regionální  velmoc  podle  kritérií, 

stanovených v teoretické části práce.

3.1 USA / NATO

Snaha  připojit  se  k  severoatlantické  alianci,  tedy  fakticky  získat  garanci 

bezpečnosti přímo od USA, byla v případě Polska podmíněna více faktory. I přes konec 

studené války bylo třeba nalézt garanta bezpečnosti a NATO, respektive USA, jakožto 

„arzenál demokracie,“ bylo pro nově osvobozené státy přirozenou volbou. Vzhledem k 

nejisté mezinárodní situaci50 i nepříjemným historickým zkušenostem existovala silná 

potřeba  najít  spolehlivého  a  dostatečně  silného  spojence.  Západní  Evropa  se  ale  z 

historického  hlediska  nejevila  spolehlivá.51 Naproti  tomu  existovala  silná  afinita  ke 

Spojeným  státům  jakožto  hlavní  protiváze  SSSR  a  rozhodujícímu  členovi  NATO, 

vyjádřená co nejrychlejšími pokusy o integraci.

Tato afinita  se  dále  prohloubila  na přelomu století,  v době vstupu Polska do 

NATO a po 11. září  2001. Polsko získalo image výrazného amerického spojence na 

kontinentě, kontrastující s opatrnějšími postoji především Německa a Francie.52

Jedním z důvodů k oslabení této původně takřka singulární orientace na USA 

mohla být i celková změna stylu polské zahraniční politiky. Tu přinesla výměna vlády v 

roce 2007, kdy  nacionalisticky orientovanou PiS vystřídala jako hlavní vládní strana 

liberálně-pravicová  PO.  Vláda  Donalda  Tuska  po  euroskeptické  orientaci  Jaroslawa 

Kaczyńského znamenala koherentnější přístup k řešení polských zájmů v EU, a byla 

vnímána jako více proevropská.53

50 OSICA, Olaf. Poland: A New European Atlanticist at a Crossroads? European Security [online]. 
2004, 13(4). s. 306.

51 OSICA, Olaf. In search of a new role: Poland in Euro Atlantic relations.‐ Defence Studies [online]. 
2002, 2(2). s. 23.

52 ZABOROWSKI, Marcin. Between Power and Weakness: Poland – A New Actor in Transatlantic 
Security. Center for international relations. Reports &  Analyses. [online]. 2003. s. 3.

53 KAMINSKA, Joanna. Poland and EU Enlargement. Palgrave Macmillan, 2014. s. 29-30.
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Dá se říci, že doba výrazné fixace na USA byla přechodným obdobím, než se 

Polsko začalo cítit sebejistě a etablovaně v Evropské unii.  To ovšem neruší enormní 

důležitost, kterou Polsko severoatlantické alianci přikládá. Naopak, je to obvykle právě 

Polsko,  kdo  volá  po  pevnějších  zárukách  kolektivní  bezpečnosti.54 Toto  přiznání  si 

nutnosti spolehnout se v některých oblastech na silného zámořského spojence nicméně 

rozhodně  neruší  polské  regionální  aspirace  –  naopak  je  spíše  znakem  střízlivého 

zhodnocení vlastních možností a cílevědomé snahy zaujmout v mezinárodním systému 

bezpečné a adekvátní místo.

3.2 Rusko

Vztah  s  Ruskem  je  pro  Poláky  ze  všech  zemí  pravděpodobně  historicky 

nejzatíženějším.  Přestože  kontakty  mezi  třetí  polskou  republikou  a  Ruskou federací 

začaly v korektním duchu, jelikož Polsko v raných 90. letech velmi usilovalo o dobré 

vztahy se všemi svými sousedy, s postupem času a nárůstem síly a upevňováním pozic 

jak  Polska,  tak  Ruské  federace,  nicméně  vztahy  mezi  oběma  zeměmi  sklouzly  do 

poměrně  negativního  stereotypu,  charakterizovaného  vzájemnými  spory  a 

schválnostmi.55 

V mytické interpretaci polské historie zastávají Rusové jednoznačně negativní 

roli  krutých  tyranů  a  zaslepených  barbarů,  s  nimiž  se  Poláci  jakožto  představitelé 

osvíceného západu neustále střetávají.56 Polská zahraniční politika, týkající se Ruska, je 

vytrvale  kritická,  zejména v kontextu snah západní  Evropy o dosažení  spolupráce a 

soužití s Ruskou federací. 

Polsko usiluje  o získání  rozhodujícího vlivu v zemích východní  Evropy (viz 

následující kapitolu) a interpretuje protiběžnou ruskou snahu jako závažné nebezpečí. I 

přes  veškerou agresivní  rétoriku  a  relativně  velké  výdaje na  zbrojení  si  je  nicméně 

vědomo nutnosti podpory svých západních spojenců.57 Ve vztahu k Rusku tedy  usiluje o 

zaujetí pozice rovnocenné regionální velmoci, podpořené západními spojenci.

54 Poland Seeks Greater NATO Protection From Russia. Stratfor analysis [online]. 2014.
55 LONGHURST, Kerry. Where from, where to? New and old configurations in Poland's foreign and 

security policy priorities. Communist and Post-Communist Studies [online]. 2013, 46(3). s. 367.
56 STAŃCZYK, Ewa. Caught between Germany and Russia: Memory and National Identity in Poland's 

Right-Wing Media Post-2004. The Slavonic and East European Review [online]. 2013, 91(2). s. 291.
57 Poland Seeks Greater NATO Protection From Russia. In: Stratfor analysis [online]. 2014.

ZABOROWSKI, Marcin. Between Power and Weakness: Poland – A New Actor in Transatlantic 
Security. Center for international relations. Reports &  Analyses. [online]. 2003. s. 5.
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3.3 Východní Evropa

Země východní Evropy (především Bělorusko, Ukrajina a Litva) hrají v mytické 

interpretaci  polské  historie  mimořádně důležitou  roli,  jakožto  bývalá  území  Polsko-

Litevské unie a částečně i druhé polské republiky. Mezi nimi a Polskem existuje vztah, 

který  se  dá  nazvat  postkoloniálním.  Polsko  je  s  romantickou  nostalgií  považuje  za 

ztracená  domovská  území.58 Bělorusové,  Litevci  a  Ukrajinci  jsou  kromě  toho 

považováni za národy se zvláštním poutem k Polákům, díky společné historii Polsko-

Litevské unie a utrpení pod sovětským útlakem.59

  Tato  společná  zkušenost  vede  ke  vztahu  solidarity,  v  němž se  „západnější“ 

Polsko již od rozpadu Sovětského svazu snaží pomoci svým „znevýhodněným bratrům“ 

v jejich cestě na Západ.60 Donald Tusk prohlásil Polsko za referenční zemi pro jeho 

východní  sousedy.61 Všeobecně  lze  říci,  že  zkušenost  (nejen) 

komunistického/sovětského útlaku je základem identitární síly polské  politiky.62 Toto 

„romantické“ vnímání historie a politiky se mísí s pragmatickou skutečností, v níž jde 

Polsku také o oslabení Ruska.63

V raných devadesátých letech  se polská diplomacie snažila  udržet  co možná 

nejlepší vztahy se Sovětským svazem, existovala již ale i podpora osamostatňujících se 

svazových  republik,  zejména  Litvy.  Ta  se  po  roce  1991  podstatně  vystupňovala  od 

verbálních  deklarací  sympatií  ke  skutečným  politickým  krokům.  Polská  touha  po 

spolupráci  se  projevilo  mimo  jiné  promptním odmítnutím  jakýchkoli  snah  o  revizi 

východní hranice.64 Polsko, které již započalo proces integrace do západních struktur, 

začalo  vystupovat  jako svého druhu zástupce  zájmů celé  východní  Evropy,  hájit  na 

Západě  potřeby  postsovětských  republik  a  projektovat  své  názory  a  zkušenosti  s 

integrací na Západ směrem na Východ.65

Tato úzká spolupráce byla dočasně utlumena před přijetím Polska do EU, ze 

strachu, aby mu příliš úzké vazby na Východ neuškodily v očích Západu.66 Občas tak 

58 ŁADYKOWSKI, Paweł. Poland and Its Eastern Neighbours: A Postcolonial Case Study. Baltic 
Journal of European Studies [online]. 2015-01-1, 5(1). s. 111.

59 SZCZEPANIK, MELCHIOR. Between a Romantic 'Mission in the East' and Minimalism: Polish 
Policy Towards the Eastern Neighbourhood. Perspectives. 2011, 19(2). s. 63.

60 ibid. s. 53.
61 ibid. s. 55.
62 ibid. s. 57.
63 ibid. s. 54.
64 ibid. s. 49-50.
65 ibid. s. 59-61.
66 ibid. s. 50.
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skutečná politika polské vlády neodpovídala deklaracím o nutnosti úzké spolupráce a 

strategického  partnerství67,  směřujícím  na  východ.  I  přesto  lze  pozorovat  setrvalou 

snahu Polska působit  na své východní sousedy. Intenzita tohoto působení není nijak 

výrazně  ovlivňována  změnami  polských  vlád  a  ani  změny  v  cílových  zemích 

nezpůsobují polské opuštění jeho východních ambicí.

Polsko jedním z prvních států, které uznaly samostatnost Běloruska.68 Původně 

slibně  se  rozvíjející  vztahy  mezi  oběma  zeměmi  nicméně  zmařila  proměna  mladé 

běloruské  demokracie  v  de  facto  diktaturu  pod  vedením Alexandra  Lukašenka.  Za 

současných okolností je pro Polsko nemyslitelná jakákoli politická spolupráce, omezuje 

se  tedy na  podporu neziskových organizací,  disentu,  a  především polské  menšiny v 

Bělorusku,  k  čemuž využívá i  své  pozice v rámci  EU, díky níž  může běloruskému 

režimu vyhrožovat zablokováním vztahů s unií.69

Podstatně  širší  a  perspektivnější  je  polská  spolupráce  s  Ukrajinou.  Ta  je 

dlouhodobě polskými představiteli, bez ohledu na stranickou příslušnost, prohlašována 

za jeden z naprosto stěžejních bodů polské zahraniční politiky.70 Toto úsilí o partnerství 

na vysoké úrovni je odůvodňováno mimo jiné i jazykovou a kulturní blízkostí obou 

národů,71 ačkoli polští voliči Ukrajince jakožto národ příliš v lásce nemají.72 I přes to 

rozhodný přístup k ukrajinské krizi v roce 2004 zvedl volební preference PO73 a v roce 

2014  došlo  napříč  polským  politickým  spektrem  k  navržení  plánu  krizové  pomoci 

Ukrajině  s  možným zapojením NATO.74 V době Oranžové revoluce  v roce 2004 se 

polští představitelé výrazně angažovali v ukrajinské politické transformaci.75 Polsko se 

rovněž  zasadilo  o  propuštění  bývalé  ukrajinské  premiérky  Julie  Tymošenkové76 a 

úspěšně se lobbovalo za zmírnění vízových kritérií do EU pro Ukrajince.77 Vystupovalo 

jako advokát ukrajinských zájmů dokonce i během vlády prezidenta Janukovyče, při níž 

67 SZCZEPANIK, MELCHIOR. Between a Romantic 'Mission in the East' and Minimalism: Polish 
Policy Towards the Eastern Neighbourhood. Perspectives. 2011, 19(2).s. 58-59.

68 PILETSKY, Alexsandr. The Belarusian-Polish Struggle. Přítomnost. 2010, 2. s. 59.
69 ibid. s. 59-65.
70 SZCZEPANIK, MELCHIOR. Between a Romantic 'Mission in the East' and Minimalism: Polish 

Policy Towards the Eastern Neighbourhood. Perspectives. 2011, 19(2). s. 50.
71 SPENCE, Timothy. Croatians Elect First Woman President, Warsaw Launches Airlift Operation in 

Ukraine. Transitions Online [online]. 2015.
72 ZIELYS, Povilas. Relations between Visegrad states and Ukraine: A “two speed” central Europe. 

UNISCI Discussion Papers. 2009, 19. s. 76.
73 Ukraine Crisis Bolsters PO Support. Emerging Europe Monitor. 2014, 21(7).
74 EHL, Martin, KOTLABOVA, Anna. A Rorschach Test in the East. Transitions Online [online]. 2014.
75 ZIELYS, Povilas. Relations between Visegrad states and Ukraine: A “two speed” central Europe. 

UNISCI Discussion Papers. 2009, 19. s. 40.
76 KAZNOWSKI, Adam. Defying the Treaty: The Influence of the Polish and Lithuanian Council 

Presidencies on the Development of the Eastern Partnership. EU Diplomacy Paper. 2014-10, 6. s. 13.
77 ibid. s. 16.
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nastal z ukrajinské strany určitý odklon od Západu.  

Polské  investice  na  Ukrajině  už  ke  konci  devadesátých let  rostly  (stejně  tak 

ovšem rostly investice maďarské) a Polsko vyjádřilo touhu po tom, aby se Ukrajina 

jednoho dne stala členem EU.78 Ukrajina byla v roce 2010 hlavním recipientem polské 

zahraniční rozvojové pomoci.79 Současná západní orientace Ukrajiny stále není napevno 

danou  věcí,  Polsko,  spolu  s  Litvou,  se  jí  snaží  pomoci  v  rozhodování  například 

společnými vojenskými cvičeními.80

Právě spolupráce s Litvou je ve východní Evropě poměrně důležitá. Ačkoliv se 

Litva  ze  sovětské  nadvlády  osvobodila  později  než  Polsko  (a  ve  stejné  době  jako 

Bělorusko  nebo  Ukrajina),  do  Evropské  unie  byla  přijata  ve  stejné  skupině.  Velmi 

úspěšný program Eastern partnership, spuštěný během polského předsednictví Evropské 

unii, byl iniciativou Polska, Litvy a Švédska.81 Během svého předsednictví Evropské 

radě Polsko iniciovalo spolupráci s kavkazskými postsovětskými republikami Arménií a 

Ázerbajdžánem, obdobně se Litva při svém předsednictví zasadila o zmírnění vízového 

režimu pro Moldávii.82

Polsko poměrně rychle v Evropské unii zaujalo pozici „odborníka na východní 

Evropu“  a  stalo  se  významným  tvůrcem  politiky,  dotýkající  se  této  oblasti.  Jeho 

největším  úspěchem  v  tomto  směru  bylo  spuštění  programu  Eastern  Partnership. 

Rovněž  usiluje  o  europeizaci  původně  svého  projektu  European  Endowment  for 

Democracy.83

Polsko se snaží o přivedení především Ukrajiny na Západ, ale jeho vliv není v 

současnosti tak velký, aby dokázalo více, než ovlivnit agendu vnitrounijních jednání.84 

Polský  ministr  zahraničí  Radoslaw  Sikorski  se  spolu  se  svými  francouzskými  a 

německými  protějšky velmi  významně angažoval  při  vyjednávání  mezi  Ukrajinskou 

opozicí  a  vládnoucím proruským establishmentem během Majdanu  v  roce  2014.  K 

pozdějším jednáním s Ruskem už ale Polsko Německem a Francií přizváno nebylo, což 

zejména opoziční PiS interpretovala opět jako porážku a zradu spojenců, umožněnou 

78 WOLCZUK, Roman: “Polish-Ukrainian Relations: A Strategic Relationship Conditioned by 
Externalities.” Defence Studies. 2002, 2(2). s. 148.

79 SZCZEPANIK, MELCHIOR. Between a Romantic 'Mission in the East' and Minimalism: Polish 
Policy Towards the Eastern Neighbourhood. Perspectives. 2011, 19(2). s. 62.

80 Lithuania and Poland Seek Closer Military Ties With Ukraine. In: Stratfor analysis [online]. 2014.
81 Ukraine's Crisis Gives New Impetus to the Visegrad Group. Stratfor Analysis [online]. 2014.
82 KAZNOWSKI, Adam. Defying the Treaty: The Influence of the Polish and Lithuanian Council 

Presidencies on the Development of the Eastern Partnership. EU Diplomacy Paper. 2014-10, 6. s. 14.
83 KAMINSKA, Joanna. Poland and EU Enlargement. Palgrave Macmillan, 2014. s. 33.
84 Poland, Baltic States Will Continue to Promote Ukraine's Western Ties. Stratfor Analysis [online]. 

2015.
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zbabělostí vládní garnitury.85

Polsko se ve vztahu k zemím východní Evropy rozhodně snaží vystupovat v roli 

regionální velmoci. Je „napřed“ v demokratizačním procesu i v transformaci ekonomiky 

a úspěšně se etablovalo v západních strukturách. Východní Evropu vidí jako spřízněný 

prostor,  vhodný  pro  navazování  hlubších  politických  vazeb.  Staví  se  do  role 

reprezentanta  regionu  na  Západě  a  mentora  východoevropských  států,  zejména 

Ukrajiny, kterým chce pomoci se dostat do EU, pryč z bezprostředního vlivu Ruska. Je 

tedy patrná snaha o projekci jisté regionální ideologie. Jeho úsilí se ale zatím nesetkalo s 

definitivním úspěchem.86 

Polsko během svého členství v EU obdrželo obrovské finanční částky na svůj 

rozvoj.87 Může státům východní Evropy poskytovat rady a sponzorovat některé jejich 

vzdělávací  či  politické  projekty,  nemusí  však  mít  samo dost  sil  na  to,  aby se stalo 

sponzorem  jejich  ekonomického  růstu.  Přesto  se  i  ze  svých  relativně  skromných 

prostředků  o  pomoc  státům východní  Evropy snaží.88 Poskytování  veřejných  statků 

tedy v případě Polska neexistuje v rozhodující míře, byť Polsko za účelem získání vlivu 

v regionu ty prostředky, kterými disponuje, vynakládá.

3.4 Střední Evropa

Visegrádská skupina, v Česku častěji Visegrádská čtyřka, vznikla v roce 1991 

jako volné uskupení Polska, Maďarska a tehdejšího Československa, které si kladlo za 

cíl koordinovat úsilí členských států o transformaci a vstup do západních struktur NATO 

a  EU.  Ačkoliv  se  počet  členů  po  rozpadu  Československa  zvýšil  na  čtyři,  další 

rozšiřování  nebylo  nikdy členskými  státy  uvažováno,  ani  když  o  členství  projevily 

zájem další státy.89 

Polsko se jeví jako automatický středoevropský regionální lídr.90 Jeho samotná 

velikost (má více obyvatel, než součet obyvatel ostatní členů Visegrádské čtyřky) a jeho 

85 BURAS, Piotr. Has Germany sidelined Poland in Ukraine crisis negotiations. In: European council 
for foreign relations [online]. 2014.

86 KAMINSKA, Joanna. Poland and EU Enlargement. Palgrave Macmillan, 2014. s. 34-35.
87 ADEKOYA, Remi. How the EU transformed Poland. The Guardian [online]. 2014.
88 SZCZEPANIK, MELCHIOR. Between a Romantic 'Mission in the East' and Minimalism: Polish 

Policy Towards the Eastern Neighbourhood. Perspectives. 2011, 19(2). s. 62.
89 DANGERFIELD, Martin. The Visegrad Group and the European Union’s ‘Eastern’ 

Dimension. EUSA Biennial Conference 2009. s. 17.
90 FAWN, Rick. Visegrad: Fit for purpose? Communist and Post-Communist Studies [online]. 2013. s. 

341.
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vazby na Baltu či ve Výmarském trojúhelníku (Polsko, Francie, Německo) naznačují, že 

Polsko  má  dispozice  fungovat  na  vyšší  úrovni,  než  jeho  partneři  z  Visegrádské 

skupiny.91 Visegrádskou čtyřku však rozhodně nelze označit za polský projekt. Všichni 

členové jsou dle jeho stanov rovnocenní, nadto skupina vzešla spíše z iniciativy tehdy 

československého prezidenta Václava Havla.92

Během  polského  předsednictví  Visegrádské  skupiny  byla  zahájena  užší 

spolupráce s Ukrajinou,93 avšak úspěšný projekt Eastern partnership nebyl iniciativou 

Visegrádské čtyřky, byť kromě Polska dva její členové sousedí s Ukrajinou (narozdíl od 

Švédska, které tento projekt sponzorovalo).94 Visegrádská skupina funguje spíše na ad 

hoc  principu  a  netvoří  koherentní  mocenské  centrum.  Její  názorové  a  politické 

roztříštěnosti se budu dále věnovat v příští kapitole.

Dalším  problémem,  obdobně  jako  ve  východní  Evropě,  je,  že  Polsko  samo 

potřebuje garanta své bezpečnosti, a nemůže roli tohoto garanta hrát pro menší státy 

střední  Evropy.95 Polsko  naopak  spíše  hledá  ochranu  mocnějších  západních  států  a 

podporu  svých  menších  postkomunistických  partnerů  ve  střední  Evropě  bere  jako 

samozřejmost.96

V  kontextu  střední  Evropy  Polsko  jako  regionální  velmoc  v  podstatě 

nevystupuje. Visegrádská čtyřka je principiálně příliš volné uskupení, do něhož může 

Polsko  svou  regionální  vizi  projektovat  jen  s  velkými  obtížemi.  Podobná  úroveň 

hospodářského  a  demokratického  rozvoje  u  všech  jeho  členů  nadto  v  podstatě 

znemožňuje poskytování veřejných statků. 

3.5 EU

Polsko  o  vstup  do  EU  usilovalo  již  od  začátku  devadesátých  let.  Asociační 

dohodu  podepsalo  roku  1991.  Od  roku  1996  se  Polsko  snažilo  o  silnou  regionální 

pozici,  aby vylepšilo svou image během přístupových jednání.97 Jeho úmyslem bylo 

91 FAWN, Rick. Visegrad: Fit for purpose? Communist and Post-Communist Studies [online]. 2013. s. 
341.
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také  využít  svou  unikátní  pozici  mezi  svými  západními  a  východními  partnery  k 

posílení své pozice na východě i v EU.98

Brzy po vstupu do EU se Polsko dostalo do komplikované situace, kdy v něm 

vyhrála parlamentní i prezidentské volby silně euroskeptická PiS. Ta byla toho názoru, 

že  země  při  přístupových  jednáních  příliš  ustupovala  Západu  a  pasivně  přejímala 

nařízení ze strany EU. Tato „politika na kolenou“ měla nyní skončit.99 Následkem toho 

se  Polsko  do  roku  2007  vyznačovalo  relativně  ostrou  politickou  rétorikou  a  silnou 

kritikou jak Ruska, tak svých partnerů v EU, například při rusko-německém projektu 

Nord  Stream.  Ten  byl  čelními  polskými  politiky  přirovnáván  k  paktu  Ribbentropp-

Molotov, jelikož měl zajistit dodávky zemního plynu z Ruska přímo do Německa a tak 

v  případě  energetické  války  s  Ruskem  minimalizovat  vyjednávací  pozici 

východoevropských  států.100 Toto  období  se  rovněž  vyznačovalo  silnou  orientací  na 

Spojené státy a jistou izolací od evropských struktur. 

Po nástupu nové vlády PO se situace změnila.101 S dobrou vůlí liberální vlády a 

postupnou  lepší  orientací  v  mechanismech  evropské  Unie  stoupala  polská  prestiž  i 

úspěchy polské  diplomacie,  podpořené  mj.  úspěšným polským prezidentstvím EU v 

roce 2011.102 Svou oddanost  evropské integraci  vyjádřilo  tehdy Polsko mj.  návrhem 

unijního velitelství ozbrojených sil.103

Polsko je považováno za významného evropského aktéra,104 jak dokazují jeho 

úspěchy v  ovlivňování  evropské  politiky  vůči  východní  Evropě,  trpí  ale  neustálým 

nebezpečím marginalizace  ze  strany bohatších,  mocnějších  a  v  evropské  či  světové 

diplomacii zběhlejších států. V kontextu EU mu jeho častá absence jasné koncepce a 

nízká politická kultura brání zaujmout pozici, která by mu mohla příslušet.105

Toto nebezpečí v něm, podle typu vládnoucí garnitury, vzbuzuje buď snahu se 

zavděčit a prokázat jako platný a vzorný člen EU, nebo naopak přecitlivělou reakci na 

cokoliv,  co  vnímá  jako  jdoucí  proti  svým  zájmům,  a  tendenci  neustále  vyvolávat 

národní mýtus opuštěného a zrazeného Polska. Snaha vystupovat jako významný aktér a 

98 KAMINSKA, Joanna. Poland and EU Enlargement. Palgrave Macmillan, 2014. s. 21.
99 ibid. s. 29.
100 STAŃCZYK, Ewa. Caught between Germany and Russia: Memory and National Identity in Poland's 

Right-Wing Media Post-2004. The Slavonic and East European Review [online]. 2013, 91(2). s. 307.
101 KAMINSKA, Joanna. Poland and EU Enlargement. Palgrave Macmillan, 2014. s. 28.
102 ibid. s. 34-35.
103 HANDL, Vladimir a William E. PATERSON. The continuing relevance of Germany's engine for CEE 

and the EU. Communist and Post-Communist Studies [online]. 2013, 46(3). s. 337.
104 KAMINSKA, Joanna. Poland and EU Enlargement. Palgrave Macmillan, 2014. s. 1.
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regionální velmoc je tedy konstantně patrná, její konkrétní podoba se nicméně poměrně 

ostře  mění  v  závislosti  na  změnách  polských vlád.  Projekce  regionální  ideologie  je 

vzhledem  k  existenci  ideologie  samotné  EU  značně  omezená  a  představuje  spíše 

přinášení polského, respektive východoevropského, pohledu na věc do evropského fóra. 

Poskytování  veřejných  statků  se  z  pochopitelných  důvodů  opět  děje  jen  ve  velmi 

omezené  míře,  především  ve  formě  zajišťování  východní  hranice  Schengenského 

prostoru a obecně přispíváním k řešení východoevropských záležitostí.

3.6 Shrnutí

Polsko vykazuje jasnou vůli vystupovat jako regionální velmoc v interakcích se 

silnějšími  státy,  především svými  západními  spojenci,  i  se  slabšími  a  do  jisté  míry 

neukotvenými  státy  východní  Evropy.  Vůči  všem  těmto  partnerům  se  prokazuje 

existující regionální vizí a snahou proaktivně přispívat k budování regionálních vazeb a 

struktur. Ve střední Evropě nicméně není schopno svou vizi účinně komunikovat a jeho 

úsilí je zde relativně slabé a roztříštěné. Ačkoliv se tedy dá celkově říci, že ve vztahu k 

ostatním státům usiluje o zaujetí pozice regionální velmoci, toto úsilí značně kolísá v 

závislosti na tom, k jakým aktérům je komunikováno.
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4. Reakce na polskou zahraniční politiku

V této  části  se  budu  věnovat  reakcím relevantních  regionálních  i  globálních 

aktérů  na polskou zahraniční  politiku,  rozebíranou v minulé  kapitole.  Podle  kritérií, 

stanovených v teoretické části  práce budu zkoumat,  jak tito aktéři  reagují  na polské 

regionální aspirace.

4.1 USA / NATO

Dlouhou dobu po rozpadu východního bloku mělo Polsko, potažmo další státy 

střední a východní  Evropy reputaci instinktivních atlantistů.106 Spojené státy tuto roli 

Polska,  a  šířeji  celé  postkomunistické  Evropy  v  NATO,  neopomínaly  zdůrazňovat. 

Bushova administrativa po 11. září 2001 kvůli neochotě některých států kontinentální 

Evropy zapojit se především do války v Iráku prezentovala narativ uvědomělé, svobodu 

milující  střední Evropy,  která si je vědoma ceny demokracie a je ji ochotna hájit,  a 

dekadentní zbabělé západní Evropy, bojící se jednat rázně.107 Polské zahraničněpolitické 

instinkty se tak vhodně doplňovaly s jestřábí rétorikou tehdejší americké administrativy.

Právě  válka  v  Iráku  znamenala  pro  Polsko  velmi  výrazné  angažmá.  Polský 

kontingent patřil mezi účastnícími se státy k těm větším a byla mu dokonce svěřena 

jedna  z  okupačních  zón. Od  této  skutečnosti  si  část  polské  politické  reprezentace 

slibovala  zvýšenou  zahraniční  prestiž,108 vzhledem  k  postupné  změně  všeobecného 

náhledu na válku v Iráku a od počátku skeptického postoje některých členů NATO se 

skutečnost nezdá být tak jednoznačná.109

To, že si USA jako svého regionálního agenta vybraly Polsko, svědčí o jeho 

regionálním významu. Lze ovšem také usuzovat, že Polsko bylo pro jejich cíle vhodné i 

proto,  že  jeho  regionální  význam  nebyl  až  tak  velký,  že  by  mohlo  v  případě 

nepohodlných podmínek hledat ekvivalentní garance jinde. Jakožto „nový,“ chudý stát v 

potenciálně  nestabilním  prostředí  rozhodně  nebyl  z  podstaty  věci  rovnocenným 

106 EHL, Martin, KOTLABOVA, Anna. A Rorschach Test in the East. Transitions Online [online]. 17. 3. 
2014.

107 BUSH, George W. a DIETRICH, John W.. The George W. Bush foreign policy reader: presidential 
speeches and commentary. Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe, 2005. s. 185.

108 Poland postpones Iraq withdrawal. BBC News [online]. 2005.
109 ANTCZAK-BARZAN, Anna. Poland's national potential and its international position within the 

European Union – research remarks. Defense & Security Analysis [online]. 2015, 31(3). s. 242.



partnerem USA v tom smyslu,  v  jakém by jím mohlo  být  např.  Německo,  k  jehož 

politickému dráždění bylo Polsko Spojenými státy použito.

Americké  garance  bezpečnosti  i  exkluzivního  partnerství  byly  nicméně  pro 

Polsko dostatečně výhodné a k oslabení nadstandardních vazeb došlo až s odchodem 

republikánského  prezidenta  George  Bushe  a  nástupem  Demokrata  Baracka  Obamy. 

Nová  americká  administrativa  omezila  svou  orientaci  na  Evropu  a  zrušila  Bushem 

plánovaný protiraketový štít, jehož zásadní prvky měly být umístěny v Polsku. Jakousi 

náhradu  této  pro  významnou  část  Poláků  důležité  přítomnosti  amerických  vojáků a 

techniky na Polském území pak tvoří  baterie  raket  Patriot,  integrovaná do polských 

obranných systémů.  Během ukrajinské krize v roce 2014 dokonce Barack Obama v 

reakci  na  polskou  angažovanost  v  jednáních  mezi  Majdanem  a  prezidentem 

Janukovyčem  připomenul  již  dřívější  nabídku  k  modernizaci  polských  obranných 

systémů  ve  spolupráci  s  USA.110 To  dokládá  přetrvávající  oboustranné  vnímání 

nadstandardních vztahů USA a Polska  a  Polskou touhu po materiálních amerických 

garancích své bezpečnosti. Polsko je vůdcem v modernizaci a výdajích na zbrojení mezi 

východními  členy NATO, byť  čelí  problémům s  adekvátním a účelným využíváním 

rozpočtu.111

Konstantní  výjimečný přístup  USA k  Polsku,  však,  bez  ohledu  na  někdejší 

postranní úmysly ve smyslu ponížení Francie či Německa, či na zklamané polské naděje 

na intenzivnější a plodnější spolupráci, rozhodně dával a dává najevo, že USA vnímají 

Polsko jako relevantního hráče v regionu.

4.2 Rusko

Rusko vnímá polský vliv na státy východní Evropy velmi negativně.112 Polsko je 

pro  něj  problematické  jako  samostatná  regionální  síla  i  jako  východní  cíp  Západu. 

Rusko,  podobně jako Polsko,  představuje  aspirující  regionální  velmoc,  a  to  ve  více 

regionech,  s  mnohem většími  materiálními zdroji  a s  jednoznačnou ambicí  hrát  roli 

světové velmoci či supervelmoci.  Z materiálního i ideologického hlediska je pro něj 

Polsko spíše potenciálním subjektem. Tato skutečnost je čas od času v polsko-ruských 

110 WEINBERGER, Sharon. Eastern promises. Aviation Week & Space Technology. 7/7/2014, 176(23).
111 ibid.
112 ASCHERSON, Neal. Putin's Other Games. Time International (Atlantic Edition), 183,  2.10.2014



diplomatických  přestřelkách  využívána.113 Polsko  fungující  jako  součást  integrované 

Evropy a jako součást NATO však vůči Rusku není zdaleka v tak nevýhodné pozici a v 

prostoru  východní  Evropy  lze  tedy  hovořit  o  možnosti  rovnocennějšího  vztahu 

soupeřících potenciálních regionálních velmocí.

4.3 Východní Evropa

 Vnímání  polských  regionálních  ambicí  východoevropskými  státy  je 

rozporuplné. Polsko pro ně tvoří příklad úspěšné východní země, která dokázala projít 

politickou a ekonomickou transformací a pevně se etablovat na Západě.114 Naproti tomu 

polské  nostalgické  odkazy na  Polsko-Litevskou unii  a  historické  bratrství  s  národy, 

žijícími  ve  ztracených  východních  územích  vyvolávají  nepříjemné  vzpomínky  na 

dřívější polskou kulturní, etnickou i politickou nadvládu.115 

Tyto pocity jsou velmi využívány běloruským establishmentem. Od roku 1996 

působí Polsko v Bělorusku v podstatě pouze ve smyslu podpory místní polské komunity 

a podpory neziskových organizací,  skrze něž se snaží přispět k demokratizaci země. 

Polsko  je  vládnoucím režimem prezentováno  jako  nepřítel  běloruské  státně-národní 

identity a agent Západu, přinášející rozvratný liberalismus.116 Spolupráce běloruských 

občanů s polskými iniciativami je tak komplikována strachem z nálepky zrádců a z 

případné perzekuce.117 Mezitím se zvyšuje běloruská závislost na Rusku.118 Polsku se 

přitom  i  přes  jeho  silný  vliv  jakožto  vyslance  Západu  nepodařilo  iniciovat 

celoregionální odsouzení Lukašenkova režimu.119

Ukrajina  se  i  přes  nepříjemnou  historii  vzájemných  etnických  čistek  Polsku 

zdaleka  tolik  neuzavírá.  I  za  časů  autoritářského  ukrajinského  prezidenta  Leonida 

113 LOSKOT, Vojtěch a ČTK. Pobaltí a Polsko smažeme z mapy, řekl ruský populista 
Žirinovskij [online]. 2014.

114 ENGELHART, Katie. How the West can win Ukraine. Maclean's, 2014, 127(13/14), 36-38. 
115 SZCZEPANIK, MELCHIOR. Between a Romantic 'Mission in the East' and Minimalism: Polish 

Policy Towards the Eastern Neighbourhood. Perspectives. 2011, 19(2). s. 48-49.
116 POSPIESZNA, Paulina. Democracy assistance from the third wave: Polish engagement in Belarus 

and Ukraine. Pittsburgh, Pennsylvania: University of Pittsburgh Press, 2014. s. 6.
117 ibid, s. 14.
118 KLYSINSKI, Kamil a MENKISZAK, Marek. Will the construction of a nuclear power plant in 

Belarus exacerbate the country’s energy dependence on Russia? Osrodek Studiow 
Wschodnich [online]. 2012

119 KAZNOWSKI, Adam. Defying the Treaty: The Influence of the Polish and Lithuanian Council 
Presidencies on the Development of the Eastern Partnership. EU Diplomacy Paper 10.2014, 6. s. 15-
16.



Kučmy  probíhala  relativně  široká  spolupráce  mj.  ve  vojenské  oblasti,  a  Polsko 

lobbovalo za Ukrajinu ve strukturách EU. I zde ale hraje velkou roli vliv Ruska. Sám 

východ Ukrajiny je podobnější Rusku, než západním oblastem.120

Rusko v současnosti úspěšně působí na Bělorusko, a sabotuje vývoj na Ukrajině 

udržováním  ozbrojeného  konfliktu  na  Donbase  a  okupací  Krymského  poloostrova. 

Nezdráhá  se  použít  ekonomického  či  vojenského  nátlaku,  který  si  Polsko  z  mnoha 

důvodů nemůže dovolit.  

Dokladem méně pevné pozice Polska, i ve vztahu k jeho ekonomickým limitům, 

je např. Litva. Ta i přes regionální vojenskou spolupráci s Polskem považuje za garanta 

své bezpečnosti Německo.121

Dalším  problémem  je  absence  jasné  polské  regionální  ideologie.  Polsko 

nebuduje vlastní unii, je „pouze“ východní výspou EU. Jako takové nemůže fungovat 

zcela samostatně. Naproti tomu, pokud se pouští do formulací vlastní východoevropské 

spolupráce,  často  vzbuzuje  v  potenciálních  partnerech  nevoli  spornou  interpretací 

společné historie. Vztah Polska a východoevropských zemí tak může vykazovat znaky 

partnerství, ale Polsko se nejeví jako jednoznačně nadřazená síla.

V předchozí části práce jsem stanovil, že ze strany Polska ve Východní Evropě 

existuje  jasná  snaha  vystupovat  jako  regionální  velmoc.  Její  jasné  přijetí 

východoevropskými  zeměmi  je  však  komplikováno vlivem Ruska,   určitou  polskou 

neobratností  v  komunikaci  vlastní  vize,  která  je  příliš  zatížena  historickými 

resentimenty,  a  také  závislostí  samotného  Polska  na  silnějších  bezpečnostních 

garantech.  Poslední  zmíněná okolnost  by nemusela funkci  Polska jakožto regionální 

velmoci být nutně na škodu, ale v situaci, kdy Polsko kromě vlastního nacionalismu a 

civilizační  mise  a  know-how  k  napojení  se  na  finanční  zdroje  Západu  nedokáže 

představit dostatečně atraktivní vizi, se stává problémem. Vzhledem k nesoudržnému a 

příliš  slabému  poskytování  veřejných  statků  zainteresovaným  státům  tak  Polsko 

nenaplňuje svůj celý potenciál.  Jeho projekce zájmů a idejí tak není i přes existující 

silné vazby potenciálními regionálními partnery jednoznačně kladně reflektována.

120 POSPIESZNA, Paulina. Democracy assistance from the third wave: Polish engagement in Belarus 
and Ukraine. Pittsburgh, Pennsylvania: University of Pittsburgh Press, 2014. s. 29.

121 HANDL, Vladimir a William E. PATERSON. The continuing relevance of Germany's engine for CEE 
and the EU. Communist and Post-Communist Studies [online]. 2013, 46(3). s. 334.



4.4 Střední Evropa

Visegrádská čtyřka má dobrou pověst jako poměrně úspěšný projekt regionální 

integrace.122 Polsko je především jejími západními partnery považováno za přirozeného 

lídra,  a  samo  čas  od  času  ukazuje  touhu  tuto  roli  naplňovat,123 setkává  se  ale  s 

výraznými problémy.

Fungující  středoevropské  společenství  je  potřebné  jako  prevence 

desintegrujícího  vlivu  Ruska.124 Pokud  má  takové  společenství  efektivně  fungovat, 

Polsko se musí ujmout role lídra.125 Ostatní státy se vzhledem k jasné polské materiální 

převaze zdají být předurčeny k do jisté míry podřízené pozici. Představa, že by se staly 

polskou platformou pro projekci jeho názorů a vůle na západ, je jim však nepříjemná.126 

Ostatní  členy  Visegrádské  skupiny  popouzí  polský  pocit  vlastní  důležitosti.127 Celá 

skupina  je  zvyklá  fungovat  rovnocenně  a  v  ovzduší  určité  vzájemné  rivality128 a 

dlouhodobě  spolupracovat  spíše  v  oblastech  kultury,  vědy  a  vzdělávání.  Politické 

sjednocení nastává (pokud vůbec) pouze ad hoc, ohledně konkrétních otázek.

Takovými otázkami byl například strach z rostoucího vlivu Ruska v roce 2010,129 

otázka evropských dotací v roce 2011,130 či odpor ke kvótám na přerozdělování žadatelů 

o  azyl.131 Polsko se  rovněž  projevilo  jako vůdce  skupiny při  odporu  proti  britským 

návrhům na snížení podpory pro imigranty z ostatních zemí EU.132

Naproti tomu polská iniciativa na Ukrajině v roce 2004 byla v rámci Visegrádské 

skupiny unikátní133 a v otázce kvót nakonec Polsko zaujalo stejnou pozici jako západní 

státy EU a hlasovalo opačně, než ostatní členové skupiny.134 Tuto "zradu" však posléze 

122 FAWN, Rick. Visegrad: Fit for purpose? Communist and Post-Communist Studies [online]. 
2013, 46(3). s. 340.

123 Ukraine's Crisis Gives New Impetus to the Visegrad Group. Stratfor Analysis [online]. 7. 3. 2014.
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1. 1. 2014, 20(1-2). s. 139.

125 The Visegrad Group: Central Europe's Bloc. Stratfor Analysis [online]. 5. 2. 2011.
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zmírnilo  opětovným  společným  postupem  ohledně  "záchranného  plánu"  pro  případ 

nefunkčnosti současného unijního pokusu o řešení migrační krize.135

Bývalý ukrajinský prezident Janukovyč, ač známý svými proruskými postoji, se 

přihlásil k "visegrádskému duchu".136 Existence jednodnetného ducha je však v případě 

Visegrádu, jak vidno, velmi sporná. Roztříštěnost Visegrádské skupiny se neodvíjí jen 

od momentálních rozdílů ve vládnoucích politických stranách, a je v mnoha případech 

záležitostí kulturní a historickou.

Například Česká republika je silně nenáboženský stát,  na rozdíl  od Polska,  v 

němž je katolicismus výrazně propojen se samotnou národní identitou, a Slovenska s 

Maďarskem, v nichž hraje menší, avšak významnou roli. Maďarsko a Slovensko jsou v 

latentním  sporu  ohledně  maďarské  menšiny  na  Slovensku.  Zatímco  Polsko  může 

smysluplně interagovat i se skandinávskými zeměmi, o baltských republikách nemluvě, 

Maďarsko, oddělené Karpatami, se tradičně vztahuje spíše k Balkánu. Česká republika 

netvoří hraniční zemi EU, na rozdíl od zbývajících členů, a, podobně jako Slovensko, se 

kulturně spíše než k Polsku vztahuje k Německu. Samotný Visegrád jako symbolický 

bod sjednocení těchto čtyř zemí se odkazuje k události z celé tisícileté historie blízkého 

soužití Poláků, Maďarů, Čechů a Slováků relativně ojedinělé.137 V poslední době navíc 

ve střední Evropě sílí euroskepticismus,138 který jde proti původnímu eurooptimistické 

misi V4.

V prostoru střední Evropy je mimořádně významným státem Německo. Polsko 

nicméně alespoň před nástupem současné vlády projevovalo schopnost a vůli stát se 

jeho rovnocenným strategickým partnerem.139 V takové situaci  by se mohlo  pokusit 

středoevropské země sjednotit – následná jednání s Německem by pak mohla střední 

Evropa vést jako celek.140

Visegrádská skupina se ukázala jako nástroj pro projekci polských zájmů být 

přeceňovanou.141 Podle některých interpretací by se Polsko, pokud chce být relevantním 

135 Visegrad 4 Call for EU 'Back-up Plan' to Block Migrants. Transitions Online [online]. 2016-2-22.
136 FAWN, Rick. Visegrad: Fit for purpose? Communist and Post-Communist Studies [online]. 

2013, 46(3). s. 346.
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hráčem  evropského  významu,  mělo  věnovat  spíše  spolupráci  v  rámci  Výmarského 

trojúhelníku (Polsko, Německo, Francie), než Visegrádské čtyřce.142 To dává smysl i v 

rámci jeho silnější evropské orientace v porovnání s ostatními státy V4, ačkoliv ta se 

dramaticky mění s novou polskou vládou.  

Vzhledem k velmi srovnatelné situaci všech čtyř států Visegrádské skupiny v 

oblasti rozvoje  ekonomiky i demokracie nemůže Polsko efektivně poskytovat veřejné 

statky,  a  poměrně  výrazné  národní  rozdíly  a  odlišnosti  v  zahraničněpolitických 

preferencích silně komplikují projekci specificky polské vize pro region. Navíc se státy 

regionu jako k regionální velmoci vztahují spíše k Německu. Polsko tedy ve střední 

Evropě jako regionální velmoc přijímáno není.

4.5 EU

Z  materiálního  hlediska  je  Polsko  výrazným  členem  EU.143 Jeho  vnímání 

ostatními  členy  unie  tuto  skutečnost  vždy  nereflektuje,144 ale  v  regionu  střední  a 

východní  Evropy  je  Polsko  jediným  unijním  státem,  se  kterým  na  vládní  úrovni 

pravidelně  konzultuje  nejvýznamnější  člen  EU –  Německo.145 Při  procesu  integrace 

usilovalo o zapojení do rozhodovacích unijních mechanismů a bylo jedinou novou zemí 

střední a východní Evropy, která k tomu měla odpovídající předpoklady.146

Polsko úspěšně naplnilo do jisté míry prázdný prostor unijní východní politiky147 

a dokázalo ji částečně ovlivnit podle své vůle.148 Jeho dalším významným úspěchem 

bylo  dobře  připravené  a  provedené  předsednictví  EU,149 které  bylo  do  jisté  míry 

vyvrcholením  snahy  o  hlubší  integraci  po  odchodu  euroskeptické  vlády.  Někdejší 

ministr zahraničí České republiky Karel Schwarzenberg nazval tento nový, proevropský 

směr polské zahraniční politiky "koperníkovským obratem" a ocenil  polskou vůli  ke 
142 KAMINSKA, Joanna. Poland and EU Enlargement. Palgrave Macmillan, 2014. s. 68.
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skutečnému  partnerství  s  Německem.150 Německo  je  také  hlavním  "východně 

orientovaným" státem mezi starými členy EU. Po něm následuje právě Polsko.151 To se 

projevilo mj. při ukrajinské krizi v roce 2014, kdy jednání mezi ukrajinskou opozicí a 

prezidentem zprostředkovávala Francie a Německo s účastí a na popud Polska.152

Polsko je, podobně jako větší členské státy, schopno a ochotno v rámci Evropské 

unie jít za svým zájmem a dokáže vystupovat razantně a využívat své pravomoci, ale 

jeho  vliv  zároveň  omezuje  to,  že  naproti  tomu  nedokáže  před  kritickými  momenty 

slaďovat svůj postup s dalšími velkými hráči a hledat konstruktivní kompromisy.153 Z 

jiného  úhlu  pohledu  je  naopak  Polsko  dosud  pouze  hlásnou  trubkou  Západu154 a 

nevyužívá svých regionálních možností.155

Polsko bylo Francií a německem přizváno ke spolupráci v rámci Výmarského 

trojúhelníku.  To  dokládá  ochotu  těchto  nejvýznamnějších  evropských  mocností  jej 

vnímat  jako  v  podstatě  rovnocenného  partnera,  Polsko  však  potenciál  této  instituce 

doposud plně nedocenilo.156

Polsko  disponuje  nezpochybnitelným  potenciálem  se  v  rámci  EU  stát 

významným státem a regionální velmocí. Ostatní významné státy Evropské unie s touto 

polskou rolí počítají, a do jisté míry k ní vybízejí. Oceňují rovněž polskou iniciativu 

ohledně vztahů s východním sousedstvím EU. Pokud však Polsko příležitostně prokáže 

slabost či diplomatickou neobratnost, nemají ostatní významní evropští aktéři problém 

jej odsunout stranou. Jeho pozice jako významného evropského hráče tak doposud není 

nezpochybnitelná a naprosto pevná a existuje do jisté míry spíše potenciálně.

4.6 Shrnutí

Závěrem této kapitoly lze říci, že Polsko o uznání statutu regionální velmoci ze 

strany ostatních regionálních aktérů usiluje, ale naráží v tomto úsilí na četné problémy. 
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V Západní Evropě existují logické tendence ho brát jako relevantního aktéra, ale 

z  různých  důvodů,  mj.  kvůli  jeho  vlastní  neschopnosti  tak  vystupovat,  stále  ne 

rovnocenného významným státům „staré“ EU. 

Byť se zdá být logickým lídrem ve střední Evropě, kvůli silné osobitosti všech 

států v regionu, nechuti se zapojovat do specificky polského regionálního projektu, a 

orientaci  spíše  na  Německo zůstává  ve  střední  Evropě spíše  jen  jedním z  aktérů,  a 

rozhodně ne regionální velmocí.

Ve východní Evropě je jeho pozice nejnadějnější. Praktikuje úzkou spolupráci s 

baltskými republikami, podporuje nevládní organizace v Bělorusku, a zejména se staví 

po  bok  demokratických  sil  na  Ukrajině.  Naráží  ale  na  protiběžný  vliv  Ruska,  na 

komplikovanou  historii  regionu,  v  němž  nemůže  počítat  s  automaticky  kladnými 

historickými  asociacemi,  a  na  vlastní  nedostatek  zdrojů  a  možností  k  poskytování 

veřejných statků.



Závěr

Pro polský národ a  politiku  hraje  mimořádně významnou roli  historie,  často 

transformovaná do podoby historického mýtu. Tento mýtus pracuje s motivem Polska 

jako poslední  výspy západní  křesťanské civilizace,  jejímž posláním je kolonizovat a 

zušlechtit divoký východ. Tato část mýtu se zakládá na historii Polska jako hlavního 

hráče ve východní Evropě ve středověku a raném novověku.

Druhým významným motivem v  polském historickém mýtu  je  opuštěnost  a 

zrada, kterými Polsko trpí od svých přirozených spojenců, tedy států západní Evropy. Ty 

mají tendenci se za jeho zády dohodnout s Ruskem, hlavní negativní entitou v polském 

historickém mýtu, na úkor Polska. 

Kombinace  těchto  dvou složek  tvoří  široce  přijímaný  pocit  nároku na  určité 

mezinárodní postavení, a zároveň křivdy za utrpěná příkoří a strachu, že se ona příkoří 

budou  analogicky  opakovat.  Zatímco  tedy  v  Polsku  jednoznačně  existuje  vůle  být 

významným regionálním hráčem, zároveň existuje vědomí toho, že to Polsko nemůže 

dokázat vlastními silami, a že se mu dřívější bezohlednost a solitérství krutě nevyplatilo.

V Polsku  existuje  vůle  stát  se  regionální  velmocí.  Od  pádu  komunistického 

režimu  se  Polsko  snaží  co  nejvíce  zapojit  do  politických  a  vojenských  struktur 

západního světa, aby předešlo dalšímu opuštění a porážce. Souběžně s tím se snaží do 

západního okruhu pomoci i svým východním sousedům – Litvě, Bělorusku, Ukrajině. 

Integrace Polska dosáhla významné mety v roce 2004 vstupem do EU (spolu s Litvou) a 

dále pokračuje v budování prestižní pozice na evropské politické scéně. 

Minimálně  někteří  regionální  či  světoví  aktéři  jsou  ochotni  s  ním  jako  s 

regionální velmocí jednat. Hlavní evropští hráči jsou potenciálně ochotni ho považovat 

za rovnocenného partnera. Rovněž má Polsko zvláštní vztah s USA, které jej považují 

za svého hlavního spojence v regionu střední a východní Evropy.

Vzhledem ke svému poměrně velkému materiálnímu potenciálu se Polsko zdá 

být automatickou regionální velmocí ve střední Evropě, ale v této roli zatím selhává. 

Středoevropské státy mají příliš rozdílné zájmy a Polsko není zatím schopno artikulovat 

dostatečně atraktivní regionální projekt. V současnosti pozici středoevropské regionální 

velmoci zaujímá spíše Německo.

Polsko  se  tradičně  snaží  působit  na  své  východní  sousedy.  V  této  roli  má 



podporu svých západních partnerů a zaujímá roli jakéhosi vyslance EU v tomto regionu. 

Vzhledem  k  markantním  ekonomickým  a  politickým  rozdílům  mezi 

východoevropskými zeměmi a Polskem může Polsko v tomto regionu mnohem účinněji 

nabízet svou regionální vizi a poskytovat ostatním státům vedení a pomoc. Je nicméně 

limitováno materiálními faktory,  historickými břemeny,  a také Ruskem, které rovněž 

usiluje  o  kontrolu  nad  východní  Evropou  a  potenciálně  i  nad  Polskem  samým.  V 

současnosti Polsko úzce spolupracuje se svým unijním partnerem Litvou a dlouhodobě 

usiluje o větší spolupráci s Ukrajinou. Polský vliv na Bělorusko je drasticky omezen 

vnitřními běloruskými vnitropolitickými faktory a odehrává se tedy pouze na úrovni 

občanských iniciativ a individuálních občanů. Polsko je relativně úspěšné jako most na 

Západ,  setkává  se  ale  s  rozporuplnými  reakcemi,  když  se  snaží  prezentovat  vlastní 

regionální projekt, založený na společné historii východoevropských národů v Polsko-

Litevské unii.

Polsko,  ve  snaze  o  získání  statutu  regionální  velmoci,  poskytuje 

východoevropským zemím veřejné statky, dosud ale ne v rozhodující míře oproti dalším 

aktérům. Představuje určitou regionální vizi,  ta však není dostatečně propracovaná a 

atraktivní pro všechny národy, jichž se dotýká. 

Jedním  z  určujících  faktorů  je  polská  role  v  EU.  Polsko  je  vnímáno  jako 

významný stát,  nepodařilo se mu však dosud zaujmout pevnou a nezpochybnitelnou 

pozici mezi evropskou elitou. Vztahy mezi Polskem a EU, a EU samotná, procházejí v 

této  době  krizí,  a  to  v  jaké  podobě  z  ní  vyjdou,  bude  pro  budoucnost  polských 

regionálních aspirací velmi důležité. 

Polsko tedy ze stanovené definice regionální velmoci nepochybně splňuje první 

kritérium, tedy vůli k zaujetí této pozice. Druhé kritérium, tedy akceptaci jeho pozice 

ostatními státy, splňuje alespoň částečně – ne-li ve střední Evropě, tak do jisté míry u 

svých západních partnerů a alespoň v některých případech ve východní Evropě. Jeho 

poskytování  veřejných  statků  je  doposud  slabé  a  nejednoznačné.  Jeho  projekce 

regionální  ideologie  je  ve  střední  Evropě slabá  až  neexistující,  ve  východní  Evropě 

podstatně silnější a soudržnější, není tamními aktéry ale jednoznačně přijímána.

Na první výzkumnou podotázku lze rozhodně odpovědět tak, že v Polsku vůle k 

zaujetí pozice regionální velmoci existuje. Odpověď na druhou podotázku již nemůže 

být,  vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, tak jednoznačná.  Polská pozice není 



ostatními  aktéry  viděna  jako  jednoznačně  velmocenská,  a  to  z  různých  důvodů.  V 

závěru práce lze tedy jako odpověď na výzkumnou otázku stanovit, že Polsko skutečně 

jednoznačnou roli regionální velmoci doposud nenaplňuje.



Summary

Poland is a country the certainly exhibits a desire to be considered a regional 

power,  especially in eastern Europe, which it sees as a natural space for its  cultural 

expansion because of its historical ties with the lands and people. 

Poland is  considered a  regional  power by its  western allies,  at  least  to some 

extent,  although it  lacks  the political  skill  and prestige to be truly considered equal 

among the EU elite.

The secondary powers in the Central Europe do not see Poland as a regional 

power, rather as one of themselves, as they all started out from the same positions in 

1989. They orientate themselves towards Germany, rather than Poland.

The  eastern  Europe  is  difficult  as  well,  not  least  because  of  counter-active 

Russian  influence  on  the  region.  On  top  of  that,  Polands  regional  vision  built  on 

nostalgic memories of an old empire does not sit well with Belarussians and Ukrainians. 

What is perhaps the main setback of Poland in this region, though, is its inability to 

provide  public  goods,  as  it  is  still  significantly  lacking  power  in  comparison  to 

Germany, for example. It also points to its dependence on the EU, which undermines its 

image of a regional power.

To sum up, Poland wishes to be a regional power and at least some other actors 

would be willing to recognize it as such, but it still has a long way to go in terms of  

articulating and communicating its vision and gathering economic power.
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