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Wstęp: Wielka Brytania i Commonwealth w XX wieku 
 
 
 
 
Niniejsza publikacja zawiera materiały z ogólnopolskiej konferencji dla 

studentów i doktorantów zatytułowanej „Commonwealth wczoraj i dziś”, 
zorganizowanej przez Koło Naukowe Studiów Brytyjskich w listopadzie 
2012 roku na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologii Uniwersy-
tetu Łódzkiego. W wystąpieniach konferencyjnych poruszano tematykę 
minionej, aktualnej i potencjalnej roli Wielkiej Brytanii oraz poszczególnych 
państw członkowskich Commonwealthu w międzynarodowych stosunkach 
politycznych, społecznych i kulturowych. Nieco mniej uwagi prelegenci 
poświecili Commonwealthowi jako organizacji, dlatego też warto, jak sądzę, 
zacząć od paru słów na jej temat.  

Commonwealth określany niegdyś mianem Brytyjskiego Common-
wealthu, w Polsce jest znany jako Brytyjska Wspólnota Narodów lub 
Wspólnota Brytyjska. Nie jest to poprawna nazwa, gdyż przedrostek „Bry-
tyjska” został usunięty z oficjalnej nazwy Commonwealthu ponad 60 lat 
temu wraz z początkiem dekolonizacji, która ostatecznie doprowadziła do 
rozpadu Imperium Brytyjskiego. Członkowie Wspólnoty Narodów mają 
własne ustawodawstwo, prowadzą odrębną politykę zagraniczną i we-
wnętrzną; z drugiej strony natomiast łączy je przynależność do strefy funta 
szterlinga (z wyjątkiem Kanady) oraz relacje ekonomiczne. Commonwealth 
wspiera edukację i procesy demokratyczne we wszystkich krajach człon-
kowskich, a szczególnie w tych najbiedniejszych, poprzez udzielanie pomo-
cy ekonomicznej i socjalnej. Jako jedna z najstarszych organizacji o charak-
terze międzynarodowym, Wspólnota była i jest nadal forum do dyskusji  
i wymiany poglądów, w ramach którego odbywają się spotkania najwyższej 
rangi polityków. Spotkania te umożliwiają nawiązanie przyjacielskich 
kontaktów interpersonalnych pomiędzy liderami państw członkowskich,  
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a niekiedy przyczyniają się również do rozwiązania poważnych kryzysów 
politycznych. Przykładem może być udana kampania na rzecz zniesienia 
systemu segregacji rasowej w Afryce Południowej oraz w sporcie1, która 
stanowi jedną z najchlubniejszych kart w historii tej organizacji.  

Commonweath jest organizacją niezwykle trudną do zdefiniowania. 
Wspólnota jest luźnym stowarzyszeniem 53 państw, większość z których 
wchodziła w skład Imperium Brytyjskiego2. Państwa te należą więc do 
brytyjskiego kręgu kulturowego i tworzą wspólnotę cywilizacyjną, (Com-
monwealth dosłownie znaczy „wspólne bogactwo”), którą spaja wspólna 
postkolonialna kultura. Państwa członkowskie Commonwealthu posługują 
się językiem angielskim, mają anglosaski system prawny, edukacyjny,  
a częstokroć i polityczny, wspólną kulturę, literaturę i wspólne ulubione 
sporty3. Można więc powiedzieć, że Wspólnota jest pewnego rodzaju „klu-
bem” państw, które mają wspólne doświadczenia i powiązania historyczne, 
co jednakże nie zawsze przekłada się na wspólną agendę celów politycznych 
lub gospodarczych. Pomimo tego (lub na skutek tego), iż Commonwealth 
zrzesza tak dużą liczbę państw, ogrom tej organizacji nie przyczynia się do 
podniesienia jej efektywności na arenie międzynarodowej. Trudno jest 
zjednoczyć członków Wspólnoty wokół jednego, wspólnego dla wszystkich 
celu, czy też wypracować consensus w sprawach, w których Commonwealth 
musi zająć stanowisko na arenie międzynarodowej. Dlatego też, w ocenie 
wielu badaczy, Wspólnota jest postkolonialnym reliktem, który ma niewielki 
wpływ na bieg wydarzeń na świecie. Za największą porażkę Wspólnoty 
można uznać zaniechanie działań podczas kryzysu w Zimbabwe w latach 
2000-2003, w czasie którego członkowie wspólnoty długo nie byli w stanie 
uzyskać jednomyślności w sprawie nałożenia sankcji na Zimbabwe. Kiedy  
w końcu odpowiednie działania zostały podjęte, a Zimbabwe zdecydowało się 
opuścić Commonwealth, liderzy tej organizacji przestali się tym krajem  
w ogóle interesować4. Pomimo tego, iż Wspólnota okazała się już nie po raz 
pierwszy organizacją niezdolną do realnego wpływania na sytuację na 
terytorium własnych państw członkowskich, Wielka Brytania dąży do jej 

                      
1 W 1977 roku Commonwealth przyjął Gleneagles Agreemet – RPA miało być izolowane 

podczas międzynarodowych imprez sportowych, co przyspieszyło przyjęcie przez ONZ 
deklaracji przeciwko aprthaidowi w sporcie (Andrzej Polus, Commonwealth na Arenie 
Międzynarodowej, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersetyteu Wrocławskiego, 2009: 116). 

2 Dwa państwa są wyjątkami ponieważ nie mają bezpośredniego połączenia z Imperium 
Brytyjskim ani z członkami Commonwealthu są to: Mozambik (była Portugalska kolonia, 
która dołączyła do Wspólnoty po pierwszych wolnych demokratycznych wyborach w swoim 
kraju 1995 roku) oraz Rwanda (była Belgijska kolonia dołączyła do Wspólnoty w roku 2009). 

3 Wspólnota ma swoje własne igrzyska, gdzie do kluczowych dyscyplin należy krykiet, 
bowls czy też rugby. Co cztery lata odbywają się Commonwealth Games, które są trzecią 
największą imprezą sportową na świecie. 

4 Patrz: http://www.e-polityka.pl/a.1195.d.64.Brytyjska_Wspolnota_Niemocy.html 
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zachowania, ponieważ daje ona Zjednoczonemu Królestwo pewną możliwość 
wywierania nieformalnego wpływu na byłe kolonie. Używając modnego 
obecnie terminu ukutego przez Josepha Nye’a Jr., można tę politykę uznać za 
instrument brytyjskiej „miękkiej siły” (soft power). 

Tak więc obecny Commonwealth nie ma takiego wpływu na stosunki 
międzynarodowe jak chociażby Brytyjska Wspólnota Narodów, która 
jeszcze w trakcie i bezpośrednio po II Wojnie Światowej była uważana za 
jednego z najważniejszych aktorów na arenie międzynarodowej. Utrata tej 
prestiżowej pozycji była związana z powojenną degradacją samej Wielkiej 
Brytanii, osłabionej kolosalnym wysiłkiem wojennym. Po bardzo długim 
okresie brytyjskiej dominacji polityczno-gospodarczej w świecie, Wielka 
Brytania została zmuszona do stopniowej likwidacji swojego imperium. 
Proces dekolonizacji de facto rozpoczął się już w okresie międzywojennym, 
kiedy Mahatma Gandhi jako pierwszy rzucił wyzwanie brytyjskiemu impe-
rializmowi. II Wojna Światowa zatrzymała ten proces na parę lat ale za to, 
po wojnie, rozpoczął się on na nowo i to ze zdwojoną siłą. Pierwszą brytyj-
ską kolonią o przewadze ludności kolorowej, która odzyskała suwerenność 
były Indie (1947), potem w 1948 roku Palestyna, Birma i Cejlon (Sri Lanka). 
W 1949 roku powstała Niepodległa Republika Irlandii, a w latach pięć-
dziesiątych i sześćdziesiątych niepodległość otrzymała większość kolonii  
w Afryce. Wielka Brytania na ogół niechętnie wycofywała się ze swoich 
kolonii i często godziła się na ich na emancypację po krwawo tłumionych 
walkach powstańczych miejscowej ludności (na przykład Malaje Brytyjskie, 
Kenia). Stopniowo jednak stawało się jasne, że zmierzch brytyjskiej potęgi 
jest procesem nieodwracalnym.  

Wielka Brytania była świadoma tego, iż w nowym powojennym po-
rządku świata jej dominacja polityczna i militarna stawała się coraz trud-
niejsza do podtrzymania. Wzrost militarnej potęgi dwóch supermocarstw 
USA i ZSRR oraz ekonomicznego potencjału Niemiec i Japonii uczynił  
z Wielkiej Brytanii kraj o średnim znaczeniu na arenie międzynarodowej. 
Ten fakt, miedzy innymi, skłonił Wielką Brytanię do wstąpienia do różnych 
organizacji międzynarodowych, jakie wyłoniły się na świecie po zakończe-
niu II Wojny Światowej i w okresie Zimnej Wojny. Wielka Brytania zdecy-
dowała się między innymi na członkostwo w NATO, pomimo, iż wcześniej, 
niechętnie angażowała się w układy międzynarodowe, realizując tym 
samym w sferze polityki międzynarodowej doktrynę o nazwie „doskonałe 
odosobnienie” (splendid isolation). Doktryna ta była związana ze wzrostem 
znaczenia i rangi brytyjskich kolonii, protektoratów i terytoriów zależnych 
na przełomie XIX i XX wieku i w praktyce oznaczała niechęć do wchodzenia 
w stałe sojusze z europejskimi i światowymi mocarstwami. W drugiej 
połowie XX wieku kiedy nastąpił rozpad Imperium, polityka doskonałego 
odosobnienia odeszła do lamusa, co doprowadziło nie tylko do wspomnia-
nego wcześniej wstąpienia Zjednoczonego Królestwa do Sojuszu Północno-

http://pl.wikipedia.org/wiki/Sojusz
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atlantyckiego ale również do zawarcia trwałego „specjalnego” sojuszu 
strategicznego z USA. Z roku na rok rosło uzależnienie Wielkiej Brytanii od 
USA, pod względem gospodarczym (Wielka Brytania była największym 
beneficjentem planu Marshalla) i militarnym (po wstąpieniu do NATO 
Brytyjczycy zgodzili się na stacjonowanie amerykańskich wojsk na ternie 
kraju). Na skutek powojennych trudności gospodarczych, Brytyjczycy cięli 
coraz bardziej wydatki na cele wojskowe – było jasne, że Wielka Brytania 
nie była w stanie dotrzymać kroku innym mocarstwom uczestniczącym  
w wyścigu zbrojeń. W końcu rząd Harolda Macmillana zdecydował się na 
zakup pocisków nuklearnych od USA ale to rozwiązanie niosło ze sobą wiele 
niedogodności i ograniczeń. Po pierwsze Brytyjczycy musieli oddać w leasing 
Amerykanom bazę podwodnych łodzi nuklearnych; po drugie, Brytyjczycy 
zobowiązali się użyć pocisków jedynie po wcześniejszym uzyskaniu zgody 
USA. Te ustalenia tak rozsierdziły Harolda Wilsona, przyszłego premiera 
Anglii, który był wówczas liderem opozycji, że pozwolił on sobie ironizować 
w brytyjskim parlamencie na temat tych tak zwanych „niezależnych brytyj-
skich środków odstraszania jądrowego”, które jak mówił Wilson, nie były 
ani niezależne, ani brytyjskie, ani nawet specjalnie „odstraszające”. 

Ostatecznie złudzenia o mocarstwowej pozycji Wielkiej Brytanii legły  
w gruzach w 1956 roku, kiedy to Wielka Brytania podjęła wraz z Izraelem  
i Francją nieudaną próbę odzyskania kontroli nad Kanałem Sueskim zna-
cjonalizowanym przez egipskiego prezydenta Nassera. Kompromitacja, jaką 
zakończyło się to karkołomne przedsięwzięcie, potępione przez zarówno 
ONZ jak i USA, ostatecznie uświadomiła brytyjskim dyplomantom, iż Wielka 
Brytania nie jest wiodącym światowym mocarstwem, które może pozwolić 
sobie na to, aby przeprowadzić zbrojną interwencję w kraju uważanym za 
własną strefę wpływów nie licząc się zupełnie z międzynarodową opinią 
publiczną. Co więcej zdali sobie oni sprawę z tego, że wszystkie brytyjskie 
plany dotyczące polityki zagranicznej mogły być z łatwością pokrzyżowane 
przez USA, jeśli nie były zgodne z amerykańską racją stanu. Fiasko operacji 
w Kanale Sueskim obnażyło słabość Wielkiej Brytanii i jeszcze bardziej 
przyspieszyło rozpad tego co pozostało z niegdyś wielkiego Imperium 
Brytyjskiego. Wojna w Kanale Sueskim w zasadzie położyła kres mocar-
stwowym ambicjom Wielkiej Brytanii. Jedynie krótkotrwała wojna z Argen-
tyną o Falklandy, która dla odmiany zakończyła się spektakularnym zwycię-
stwem „żelaznej damy” Margaret Thatcher, była bodajże ostatnim udanym 
aktem brytyjskiego militarnego imperializmu. Zdaniem czarnego brytyj-
skiego socjologa Paula Gilroy’a, euforia jaka wybuchła w Zjednoczonym 
Królestwie po ogłoszeniu wiktorii nad Argentyną uzmysłowiła wszystkim 
obywatelom Zjednoczonego Królestwa co tak naprawdę „kręci” ten naród5. 

                      
5 Patrz: Paul Gilroy, Postcolonial Melancholia. New York: Columbia University Press, 2005. 
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Po likwidacji Imperium brytyjskiego Wielka Brytania zaczęła dążyć do 
ściślejszej współpracy gospodarczej i politycznej z Europą. Początkowo  
w okresie powstawania Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, Wielka 
Brytania była nadal gospodarczo powiązana z krajami Wspólnoty, tak więc 
nie przywiązywała większej wagi do ruchu na rzecz europejskiego federali-
zmu. Dopiero w 1963 roku, kiedy Premierem Wielkiej Brytanii został 
Harold Macmillan, Brytyjczycy zmienili priorytety swojej polityki zagra-
nicznej i podjęli pierwszą próbę przyłączenia się do europejskiej federacji. 
Ta zmiana kursu nie była podyktowana nagłym przypływem sympatii  
dla Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, lecz wyrachowaniem premiera 
Macmillana, który chciał podbudować prestiż swojego kraju poprzez 
„umieszczenie” go na stuku trzech ważnych obszarów geopolitycznych: 
Wspólnoty, tworzącej się Unii Europejskiej, oraz transatlantyckiego part-
nerstwa z USA, co dałoby Wielkiej Brytanii w każdym z tych trzech obsza-
rów znacznie większą siłę przebicia. Ten plan się jednak nie powiódł 
ponieważ francuski prezydent Charles de Gaulle przejrzał „nieczyste” 
intencje Brytyjczyków, dążących do wylansowania swojego kraju kosztem 
powstającej Unii Europejskiej. De Gaulle, który nie przepadał za „Les Anglo- 
-Saxons”, obawiał się, że brytyjskie partnerstwo z USA doprowadzi do 
mieszania się USA w sprawy Europy. Wielka Brytania przystąpiła do Euro-
pejskiej Wspólnoty Gospodarczej dopiero w 1973 roku, po przejściu przez 
serię globalnych kryzysów ekonomicznych, które wstrząsnęły światem  
w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Wówczas było już jasne, że 
europejska integracja dawała Zjednoczonemu Królestwu szansę na wzmoc-
nienie i zmodernizowanie podupadającego brytyjskiego kapitalizmu i na 
szybsze wychodzenie z cyklicznie powracających okresów recesji.  

Nie mniej jednak brytyjski stosunek do Unii Europejskiej pozostał nie-
zmiennie ambiwalentny. Margaret Thatcher sprowokowała pierwszy po-
ważny kryzys budżetowy kiedy to w czasie obrad nad unijnym budżetem  
w Brukseli domagała się, aby Wielka Brytania „dostała z powrotem swoje 
własne pieniądze”. Podobnie za rządów Johna Majora, większość opinii 
publicznej w Wielkiej Brytanii była przekonana, że europejska wspólnota 
reprezentuje głównie interesy Francji i Niemiec. Brytyjscy eurosceptycy 
krytykowali często europejską biurokrację, a mass media przekonywały, iż 
garstka brytyjskich euro-fanatyków posunęła się za daleko w forsowaniu 
idei europejskiej federacji. Tak więc pomimo tego, iż większość Brytyjczy-
ków była zadowolona z pozycji, jaką Wielka Brytania zajmowała w Unii, 
niewielu brytyjskich polityków, z obawy przez byciem okrzykniętym przez 
prasę „brukselskimi pudlami”, było skłonnych dążyć do dalszego zacieśnie-
nia brytyjsko-europejskiej współpracy. 

Zdaniem publicystów z The Economist wstąpienie Wielkiej Brytanii  
do Unii Europejskiej, które określają mianem „postępujące konstytucyjnej 
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rewolucji” („rolling constitutional revolution”)6 było najważniejszym wy-
darzeniem w tym kraju w XX wieku. Wstąpienie do UE oznaczyło po pierw-
sze przeniesienie ważnych prerogatyw z Londynu do Brukseli oraz, po 
drugie, wprowadzenie prymatu prawa europejskiego nad prawem brytyj-
skim. Pomimo, iż brytyjscy eurosceptycy tacy jak David Cameron wiele by 
zrobili, aby prerogatywy te z powrotem odzyskać, nie byłoby to prawdopo-
dobnie możliwe bez konieczności całkowitej rezygnacji Zjednoczonego 
Królestwa z członkowstwa w Unii Europejskiej. Pomimo groźnie obecnie 
brzmiących zapowiedzi referendum dotyczącego wystąpienia Wielkiej 
Brytanii z Unii Europejskiej, jakie docierają od czasu do czasu z Londynu, 
taki scenariusz jest mało prawdopodobny ponieważ z każdym rokiem 
gospodarka Wielkiej Brytanii jest coraz bardziej uzależniona od rynku 
europejskiego i w coraz mniejszym stopniu Zjednoczone Królestwo polega 
na gospodarczej współpracy ze Wspólnotą. Poza tym Stany Zjednoczone 
wspierają wizję zjednoczonej Europy, a brytyjscy politycy, czy to Torysi czy 
Laburzyści, wiedzą, iż ich wpływy w Waszyngtonie rosną wraz z ich efek-
tywnością w Europie.  

O ile sama Wspólnota jest postrzegana w XXI wieku jako słaba i nieefek-
tywna organizacja, to państwa członkowskie Commonwealthu (Wspólnoty 
Narodów) odgrywają coraz istotniejszą rolę w światowej polityce, gospo-
darce i kulturze. Sama Wielka Brytania, jako strategiczny sojusznik Stanów 
Zjednoczonych, oraz członek takich organizacji jak ONZ, NATO, Światowa 
Organizacja Handlu, Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju, Między-
narodowy Fundusz Walutowy7, pozostaje dość ważnym graczem w polityce 
międzynarodowej. Inni członkowie Wspólnoty również umocnili swoją 
pozycję w stosunkach międzynarodowych. Kanada, według danych WTO, 
należy do najważniejszych uczestników międzynarodowego handlu, a Austra-
lia w ostatnich latach konsekwentnie buduje pozycję regionalnego lidera. 
Swoich globalnych aspiracji nie kryją Indie, przeżywające okres dynamicz-
nego rozwoju gospodarczego i technologicznego. Nawet targany licznymi 
konfliktami wewnętrznymi Pakistan odgrywa kluczową rolę z punktu 
widzenia bezpieczeństwa całego regionu Środkowego Wschodu i Azji 

                      
6 Drugim filarem tej „rewolucji” zdaje się być tzw. dewolucja czyli proces nadawania 

politycznej i gospodarczej autonomii różnym regionom wielkiej Brytanii które tak jak Walia 

czy Szkocja zachowały swoją kulturową odrębność. 
7 Wielka Brytania należy również do takich organizacji jak: Azjatycki Bank Rozwoju, Eu-

ropejska Agencja Kosmiczna, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Europejskie Stowarzy-

szenie Wolnego Handlu, Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Międzynarodowa 

Organizacja Pracy, Międzynarodowy Trybunał Karny, Organizacja Bezpieczeństwa i Współ-

pracy w Europie, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Organizacja Współpracy Gospodar-

czej i Rozwoju, Rada Europy. 
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Południowej. RPA – pozostając jednym z najbogatszych i najbardziej rozwi-
niętych krajów Afryki – jest jednym z najbardziej wpływowych krajów tego 
regionu.  

 
Eseje zawarte w niniejszym tomie dotyczą różnych kwestii związanych 

z Wielką Brytanią, dewolucją, bezpieczeństwem, obronnością i z rodziną 
królewską, jak również z innymi krajami Wspólnoty, a zwłaszcza z ich 
polityką zagraniczną. Esej Stefana Grabowskiego zatytułowany „Rola 
państw członkowskich Commonwealth w budowie Partnerstwa Transpacy-
ficznego” jest poświęcony rozwijającym się prężnie gospodarkom regionu 
Azji i Pacyfiku, oraz Ameryki Północnej i Południowej, ze szczególnym 
uwzględnieniem państw członkowskich Commonwealthu, które od samego 
początku istnienia partnerstwa, znajdowały się w większości, a zatem miały 
decydujący wpływ na działania Partnerstwa. Autor zwraca szczególną 
uwagę na Kanadę oraz Australię – trzecią i czwartą największą gospodarkę 
Commonwealth i TPP.  

Rafał Kamiński w eseju „Wybrane aspekty polityki zagranicznej Austra-
lii u progu XXI wieku” pisze natomiast o zwrocie w polityce zagranicznej 
Australii, która w ostatnich latach zmieniła orientację z USA na swoich 
najbliższych sąsiadów z Azji Wschodniej. Są to między innymi Chiny, które 
są obecnie najważniejszym partnerem gospodarczym Canberry oraz kraje 
należące do ASEAN-u, oraz Korea Południowa i Japonia. Esej przybliża  
treść dokumentów rządowych określających strategię działania, zarówno  
w kwestiach gospodarczych jak i militarnych, w nowych warunkach geopo-
litycznych.  

Andrzej Kozłowski w eseju „Bezpieczeństwo cybernetyczne w strate-
gicznych dokumentach Wielkiej Brytanii 2009–2011” poddaje analizie 
najważniejsze dokumenty strategiczne Wielkiej Brytanii w latach 2009–
2011, aby odpowiedzieć na pytanie jaką wagę brytyjskie służby przywiązują 
do bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, która odgrywa coraz istotniejszą rolę 
w funkcjonowaniu państwa i społeczeństwa. Autor opisuje najważniejsze 
priorytety bezpieczeństwa w sferze wirtualnej oraz rolę instytucji, które są 
odpowiedzialne za zabezpieczenie sieci teleinformatycznych Wielkiej 
Brytanii. 

Esej Grzegorza Gogowskiego „Dylematy polityki obronnej Wielkiej Bry-
tanii po wyborach parlamentarnych 2010” jest również poświęcony kwe-
stiom bezpieczeństwa, w szczególności w zakresie polityki zbrojeniowej. 
Artykuł przedstawia dylematy obecnego premiera Wielkiej Brytanii Dawida 
Camerona, który stanął wobec konieczności pogodzenia wydatków na 
brytyjskie siły zbrojne jednoczesną niezbędną redukcją deficytu budżeto-
wego. Autor zwrócił szczególnie dużo uwagi na analizę najpoważniejszych 
inwestycji zbrojeniowych przeprowadzanych obecnie przez Zjednoczone 
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Królestwo oraz na opis wyłaniającego się obrazu przyszłych brytyjskich sił 
zbrojnych. W ostatniej części artykułu autor omówił również brytyjskie 
dylematy dotyczące przyszłości brytyjskiej broni jądrowej. 

„Szkocja na rozdrożu politycznym”, esej Alexandera Parmee, porusza 
kwestię niełatwych w ostatnich czasach relacji pomiędzy Anglią a Szkocją, 
spowodowanych rosnącymi aspiracjami separatystycznymi Szkocji. Autor 
przedstawia różne aspekty – historyczne, ekonomiczne, polityczne i spo-
łeczne, które mogą mieć wpływ na wyjście Szkocji z Zjednoczonego Króle-
stwa oraz stara się przewidzieć konsekwencje ewentualnej secesji. Autor 
analizuje również wypowiedzi premiera Wielkiej Brytanii Davida Camerona 
oraz premiera Szkocji Alexa Salmonda w celu ukazania ich głównych 
argumentów za lub przeciw szkockiemu referendum secesyjnemu.  

„Techniki marketingu politycznego wykorzystane przez brytyjską Par-
tię Konserwatywną w kampanii wyborczej w 2010 roku”, esej napisany 
przez Martę Kaczmarek i Paulinę Piskorz, mówi o nowych technikach 
marketingu politycznego wykorzystanych przez Partię Konserwatywną 
podczas wyborów w 2010 roku w celu poprawy nienajlepszego od lat 
wizerunku Torysów. Autorki zaprezentowały wszystkie formy promocji 
wykorzystane przez zwycięską partię – slogany, plakaty i billboardy, rekla-
my w Internecie, debaty telewizyjne oraz reklamy negatywne oraz przed-
stawiły różnice między formami marketingowymi stosowanymi przez 
Partię Konserwatywną w 2010 roku i wcześniej. 

Anna Ryniecka i Marcelina Bajer w swoim eseju „Różne oblicza Elżbiety II 
– jaka jest naprawdę?” przedstawiają ostanie publikacje prasowe i książko-
we dotyczące mało znanych aspektów z życia Brytyjskiej monarchini. Esej 
przedstawia prywatne życie królowej i jej relacje z rodziną oraz przyjaciół-
mi, jej publiczną działalność i współpracę z wieloma premierami, którzy 
rządzili Zjednoczonym Królestwem za czasów jej długiego panowania. 
Autorki opisują również stosunek Elżbiety II do amerykańskich prezyden-
tów i ich czasami zabawne „wpadki” w personalnych kontaktach z królową. 

Ostatni esej w tym tomie – esej Konrada Czarneckiego „The war of the 
words”: Historia Brytyjskich Indii w ujęciu neoliberalnym i marksistow-
skim” – zwraca uwagę na konieczność rozliczenia się przez Wielką Brytanię 
z jej imperialnej przeszłości. Autor kontrastuje dwie oceny historii Indii 
Brytyjskich dokonanych przez dwóch historyków prezentujących skrajnie 
odmienne światopoglądy – konserwatywno-liberalnego Brytyjczyka Nialla 
Fergusona, który w swojej publikacji Imperium: Jak Wielka Brytania zbudo-
wała nowoczesny świat dostrzega jedynie same zalety kolonizacji, oraz 
amerykańskiego historyka marksistowskiego Mike’a Davisa, który w swojej 
książce Late Victorian Holocausts. El Niño Famines and the Making of the 
Third Word oskarża brytyjskich administratorów Indii o zbrodnię lu-
dobójstwa.  
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Rola państw członkowskich Commonwealth  
w budowie Partnerstwa Transpacyficznego 

 
 
 
 
Streszczenie: Partnerstwo Transpacyficzne (Trans Pacific Partnership) w stale rozwija-

jącym się świecie współzależności gospodarczych może odgrywać w niedalekiej przyszłości 
kluczową rolę z powodu potencjału tworzących je państw. Wielkość gospodarek regionu Azji 
i Pacyfiku, oraz Ameryki Północnej i Południowej, a także dynamika ich wzrostu każe  
z uwagą przyglądać się ich działaniom integracyjnym podejmowanym na płaszczyźnie 
zarówno politycznej jak i ekonomicznej. W artykule scharakteryzowana została rola państw 
członkowskich Commonwealth w budowie Partnerstwa Transpacyficznego. Od samego 
początku istnienia ugrupowania integracyjnego, państwa Wspólnoty Narodów znajdowały 
się w większości i miały decydujący wpływ na podejmowane działania. Dążenie do zwięk-
szania współpracy w zakresie stosunków ekonomicznych, oraz liberalizacja handlu świato-
wego legły u podstaw tworzenia Commonwealth i zostały zapisane w Deklaracji Singapur-
skiej określającej cele organizacji. Przedmiotem szczególnej analizy w artykule stały się 
Kanada oraz Australia – trzecia i czwarta największa gospodarka Commonwealth i TPP. 
Niewykluczone jest też przystąpienie do prac nad tworzącym się układem handlowym 
kolejnych państw zrzeszonych we Wspólnocie Narodów. 

 
 
W XXI wieku bardzo ważną rolę w kształtowaniu polityki zagranicznej 

odgrywają stosunki gospodarcze między państwami. Dążenie do liberaliza-
cji handlu w ramach kolejnych rund negocjacyjnych Światowej Organizacji 
Handlu (WTO) prowadzi do zawiązywania bilateralnych, oraz multilateral-
nych porozumień najczęściej o charakterze preferencyjnych stref wolnego 
handlu. Obecnie trwająca Runda Doha, nazywana również katarską, rozpo-
częła się w 2001 roku i ma na celu przede wszystkim wsparcie rozwoju 
najbiedniejszych państw świata. Pobudzanie rozwoju poprzez handel 
międzynarodowy stało się absolutnym priorytetem dla światowych przy-
wódców państw. Zdecydowana większość państw według badań prowa-
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dzonych przez WTO uczestniczy w dwu- lub wielostronnych układach 
handlowych. Brak postępów w bieżących negocjacjach w ramach WTO 
spowodował dynamizację rozmów nad projektami ugrupowań integracyj-
nych. Negocjacje takie mają miejsce głównie wśród państw bliskich sobie 
geograficznie lub kulturowo. 

Integracja ekonomiczna postępuje najczęściej w zakresie geograficz-
nym prowadząc do powstawania regionalnych bloków (unie celne i strefy 
wolnego handlu), które następnie starają się połączyć więzami preferencyj-
nych porozumień z innymi podobnymi wielkością ugrupowaniami. W rejo-
nie basenu Pacyfiku można obecnie wyróżnić kilka ugrupowań integracyj-
nych o różnej dynamice integracji i celach wspólnotowych. Liderem  
w ekonomicznej integracji regionu są państwa zrzeszone w ASEAN (Stowa-
rzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej), które postawiły sobie za 
cel utworzenie do 2015 roku Wspólnoty Ekonomicznej wzorowanej na Unii 
Europejskiej (ASEAN Secretariat, 2012: 5). W Azji Wschodniej i Południo-
wo-Wschodniej ścierają się ponadto ze sobą dwie różne koncepcje, co jest 
również pochodną rywalizacji dwóch największych mocarstw gospodar-
czych – Stanów Zjednoczonych i Chińskiej Republiki Ludowej. Ogłoszony  
w ostatnim czasie zwrot amerykańskiej polityki zagranicznej w stronę re-
gionu Azji i Pacyfiku (tzw. pivot to Asia) potwierdza zwiększone zaintere-
sowanie budową nie tylko militarnej prezencji, ale też gospodarczego 
oddziaływania jedynego supermocarstwa. Popierana przez USA koncepcja 
Partnerstwa Transpacyficznego (TPP – Trans-Pacific Partnership) skiero-
wana jest do państw położonych po obu stronach Pacyfiku i w założeniu ma 
składać się właśnie z nich. Regional Comprehensive Economic Partnership 
(RCEP) koncepcja lansowana głównie przez Pekin, przy poparciu Tokio oraz 
krajów ASEAN, jest drogą do połączenia kluczowych azjatyckich gospoda-
rek z państwami Oceanii (Hiebert). 

W poniższym artykule chciałbym określić i scharakteryzować rolę pań-
stw członkowskich Wspólnoty Narodów (Commonwealth) w procesie bu-
dowy Partnerstwa Transpacyficznego. Szczególną uwagę chciałbym zwrócić 
na korzyści, oraz straty jakie z uczestnictwa w porozumieniu mogą odnieść 
Australia i Kanada – zajmujące odpowiednio trzecie i czwarte miejsce pod 
względem rozmiaru PKB zarówno wśród gospodarek Commonwealth jak 
i Partnerstwa Transpacyficznego.  

 
 

Idea Partnerstwa Transpacyficznego 
 
Idea połączenia państw w regionie umową prowadzącą do liberalizacji 

wymiany handlowej zrodziła się w trakcie spotkań APEC (Asia-Pacific 
Economic Cooperation). Porozumienie objęło pierwotnie cztery państwa,  
z których trzy należą do Wspólnoty Narodów – Brunei, Chile, Singapur oraz 
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Nową Zelandię. Podpisany 3 czerwca 2005 dokument Trans-Pacific Strate-
gic Economic Partnership Agreement nazywany skrótowo P4 (od 4 państw 
członkowskich rejonu Pacyfiku) wszedł w życie 28 maja 2006 roku1 (Yuan, 
2012: 1). W lutym 2008 roku Stany Zjednoczone zdecydowały o przystąpie-
niu do rozmów z P4, mając na celu przede wszystkim liberalizację przepły-
wu usług finansowych. W listopadzie 2008 roku do negocjacji w sprawie 
rozszerzenia układu przystąpiły kolejne państwa: Malezja, Australia, Peru 
oraz Wietnam (Yuan, 2012: 1) Dzięki dwóm pierwszym członkowie Com-
monwealth utrzymali dominację wśród kandydatów do budowy Partner-
stwa Transpacyficznego. Ostatnimi krajami które przystąpiły do negocjacji 
były Meksyk i Kanada. Między 2010 a 2013 rokiem odbyło się już 14 rund 
negocjacyjnych pomiędzy zainteresowanymi stronami. Ostatnia tura 
negocjacji Partnerstwa Transpacyficznego odbyła się między 4 a 13 marca 
2013 roku w Singapurze, i według singapurskich przedstawicieli dynamika 
negocjacji znacznie się zwiększyła (Office of the United States Trade Repre-
sentative)2. Pozwala to myśleć poważnie nad zakończeniem negocjacji już  
w 2013 roku. 

Z 11 państw zainteresowanych uczestnictwem w tym wieloaspekto-
wym porozumieniu handlowym, aż 6 stanowią członkowie Commonwealth. 
Jest to pierwsze multilateralne porozumienie preferencyjne, zgodne z du-
chem postanowień ostatnich rund negocjacyjnych Światowej Organizacji 
Handlu, w którym mogą znaleźć się państwa Commonwealth z Ameryki 
Północnej (Kanada), Oceanii (Australia i Nowa Zelandia) oraz Azji Połu-
dniowo-Wschodniej (Singapur, Brunei, Malezja). Jak widać w powyższej 
krótkiej historii prac nad porozumieniem, od samego początku udział 
krajów Commonwealth był znaczący.  

Dążenie do liberalizacji handlu zostało ustanowione jako jeden z celów 
Wspólnoty Narodów zawartych w Deklaracji Singapurskiej z 1971 roku 
(Singapore Declaration of Commonwealth Principles: 10). Szefowie rządów  
w konkluzji ze spotkania, które odbyło się 22 stycznia 1971 roku, przyznali 
iż „ich celem jest osiągnięcie możliwie najbardziej nieograniczonego prze-
pływu światowego handlu na sprawiedliwych i równych dla wszystkich 
warunkach, biorąc pod uwagę specyficzne wymagania rozwijających się 
państw, a także zachęcenie do zainwestowania środków zarówno przez 
rządy jak i podmioty prywatne w rozwijających się państwach” (Singapore 
Declaration of Commonwealth Principles: 10). Ostatecznym celem organiza-
cji jest zrównoważony rozwój i zwiększenie inwestycji w państwach stano-

                      
1 Wen Jin Yuan, The Trans-Pacific Partnership and China’s Corresponding Strategies, 

A Freeman Briefing Report, Centre for Strategic and International Studies, June 2012: 1. 
2 The United States in the Trans-Pacific Partnership, Office of the United States Trade 

Representative. 
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wiących Wspólnotę Narodów. Postępowanie krajów członkowskich Com-
monwealth w kontekście podjęcia negocjacji w sprawie rozszerzenia 
Partnerstwa Transpacyficznego jest więc zgodne z duchem Deklaracji Sin-
gapurskiej i długofalowymi celami organizacji. Uczestnictwo w tym wielo-
aspektowym porozumieniu może przyczynić się do zwiększenia wymiany 
handlowej pomiędzy państwami zrzeszonymi w organizacji. 

Partnerstwo Transpacyficzne ma ambicje stać się „układem nowej jako-
ści XXI wieku” (The Trans-Pacific Partnership Agreement ), obejmując swoim 
zasięgiem nie tylko standardowy zakres porozumień o wolnym handlu ale 
też prawa własności intelektualnej, prawo zamówień publicznych, regulacje 
dotyczące pracy, środowiska czy też małych i średnich przedsiębiorstw. 
Głównymi założeniami dokumentu ma być liberalizacja handlu wzajemnego 
między państwami porozumienia, zwiększenie ich konkurencyjności na 
rynku globalnym, promocja nowoczesnych technologii: „zielonych”, zgod-
nych ze standardami ochrony klimatu, a także cyfrowymi (Office of the 
United States Trade Representative). Partnerstwo Transpacyficzne w dzie-
dzinie ochrony środowiska ma prowadzić także do zwiększenia wysiłków 
na rzecz różnorodności biologicznej (The Trans-Pacific Partnership Agree-
ment). Wielkość skumulowanych produktów krajowych brutto państw 
członkowskich TPP po przystąpieniu wszystkich zainteresowanych obecnie 
państw mogło by wynieść ponad 20 bilionów USD, wyprzedzając tym 
samym Unię Europejską (17 bln USD) i stając się największym blokiem 
handlowym na świecie. To także rynek konsumencki zamieszkiwany przez 
650 milionów ludzi. Według analizy przeprowadzonej przez ekspertów  
z East-West Centre utworzenie TPP może przynieść korzyści światowej 
gospodarce w wysokości 104 mld USD do 2025 roku, 303 mld USD  
w przypadku integracji z innymi układami regionalnymi, oraz 862 mld USD, 
jeżeli ostatecznym celem stanie się wielostronna strefa wolnego handlu Azji 
i Pacyfiku (Free Trade Area of the Asia-Pacific FTAAP) (Petri, Plummer, Zhai, 
2011: 4). Pierwszy pomysł stworzenia takiej strefy padł podczas spotkania 
APEC w 2006 roku w Hanoi. 

Partnerstwo Transpacyficzne zostało poddane ogromnej krytyce ze 
strony mediów oraz antyglobalistów w państwach zainteresowanych przy-
stąpieniem do negocjacji m.in. z powodu absolutnej dyskrecji, jaka charak-
teryzuje tury negocjacyjne. Przedstawiciele poszczególnych państw spoty-
kają się za zamkniętymi drzwiami, co nadaje negocjacjom tajemniczy, 
nieprzewidywalny wydźwięk. Jedynymi upublicznionymi dokumentami  
w przypadku TPP były projekty poszczególnych zapisów, które wyciekły  
z amerykańskiego Departamentu Handlu. Jednym z tych dokumentów był 
projekt rozdziału dotyczącego przepływu inwestycji dający zagranicznym 
korporacjom m.in. prawo do zaskarżenia decyzji sądu krajowego do spe-
cjalnie ustanowionego trybunału, naruszając tym samym zdaniem niektó-
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rych zasadę suwerenności. W wielu krajach miały miejsce protesty mające 
przestrzec rządzących przed podejmowaniem decyzji o przystąpieniu do 
porozumienia bez wyrażenia opinii przez mieszkańców kraju. 

Antyglobaliści oskarżają rządy państw zainteresowanych TPP, że dzia-
łają na rzecz międzynarodowych korporacji prowadząc do jeszcze większe-
go uzależnienia konsumentów od zagranicznej produkcji. Amerykańskie 
związki zawodowe, którym odmówiono wglądu do negocjowanego poro-
zumienia alarmują, że porozumienie jest negocjowane m.in. przez 600 
przedstawicieli korporacji z krajów zainteresowanych TPP, wśród amery-
kańskich wymieniane są Wal-Mart oraz Verizon. Do projektu dokumentu 
nie dopuszczeni zostali również członkowie Kongresu i Senatu, nawet 
zasiadający w komisjach zajmujących się handlem i mający za zadanie 
kontrolę administracji prezydenta Obamy. Amerykanie obawiają się wpły-
wu porozumienia na rynek pracy, który poważnie ucierpiał na skutek 
kryzysu finansowego, oraz z powodu przenoszenia miejsc pracy do Azji 
Wschodniej i Południowej. 

 
 

Rola Australii w TPP 
 
Idea zwiększenia zaangażowania Australii w regionie Azji i Pacyfiku nie 

jest nową strategią polityki zagranicznej Canberry. W ostatnich latach 
sformułowana została przez byłego premiera Kevina Rudda, który w maju 
2009 roku w trakcie spotkania Dialogu Shangri-la ponowił swoją propozy-
cję utworzenia Asia Pacific Community, która została uprzednio zgłoszona 
w trakcie spotkania w Asia Society w Sydney (Thayer , 2009). Idea ta spo-
tkała się jednak z ostrą krytyką zarówno w kraju jak i w regionie (He, 2009). 
Politycy sugerowali wzmocnienie dotychczasowych prób integracji regio-
nalnej w postaci APEC oraz East Asian Summit. Problemem wskazywanym 
przez badaczy w przypadku Australii jest pewnego rodzaju dwoistość 
tożsamościowa. Z punktu widzenia stosunków ekonomicznych oraz położe-
nia geograficznego Australia należy niewątpliwie do sfery oddziaływania 
Azji Wschodniej, jednak kulturowo znacznie bliżej jej do Zachodu. Kevin 
Rudd wyraził zainteresowanie wzięciem udziału w negocjacjach nad kształ-
tem Partnerstwa Transpacyficznego już w listopadzie 2008 roku (Fergus-
son, Vaughn, 2010). Negocjacje w sprawie przystąpienia do TPP rozpoczęto  
w 2010 roku podczas tury w Melbourne. Premier Julia Gillard wyraziła 
zainteresowanie przystąpieniem zarówno do TPP, jak i przedstawianego 
jako konkurencyjnego RCEP. 

Dla australijskiego rządu najważniejszymi przesłankami działającymi 
na korzyść przystąpienia do negocjacji w sprawie dołączenia do Partner-
stwa Transpacyficznego są redukcja lub całkowita eliminacja barier  
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w handlu i przepływie inwestycji w regionie, przy czym najważniejsze jest 
potencjalne zniesienie również barier pozataryfowych, takich jak: ograni-
czenia administracyjne, subsydia lub ograniczenia ilościowe. Dla Australii 
atrakcyjne jest uczestnictwo we wszystkich regionalnych strukturach 
ekonomicznych i politycznych, zgodnych z działalnością w ramach WTO. 
Ważny jest również dostęp australijskich eksporterów do zewnętrznych 
rynków, a także możliwość otwarcia regionu na inwestycje i przepływ 
kapitału z gospodarek rozwiniętych do rozwijających się.  

Wśród potencjalnych zysków dla australijskich eksporterów wymienia 
się otwarcie peruwiańskiego rynku dla dostaw urządzeń górniczych oraz 
produktów spożywczych. Do tej pory Australia nie posiadała bilateralnej 
umowy handlowej z Peru. Perspektywiczna dla Australii jest również 
otwartość porozumienia na nowych członków: do tej pory ustalono jedynie 
konsensus że przystępujący do ugrupowania powinni posiadać dostęp do 
Pacyfiku. W dalszej perspektywie może to oznaczać rozszerzenie strefy 
wolnego handlu na pozostałe kraje rejonu Azji i Pacyfiku z którymi austra-
lijską gospodarkę łączą szerokie więzy. Do tej pory umowa o wolnym 
handlu łączy Australię jedynie z krajami ASEAN. W australijskim bilansie 
handlowym najważniejszą pozycje zajmują kraje członkowskie APEC – to 
właśnie z nimi odbywa się 71% handlu wzajemnego. Unia Europejska 
łącznie odpowiada za 13,5% handlu z Australią. Wśród najważniejszych 
rynków eksportowych znajdują się Japonia, Stany Zjednoczone, Nowa 
Zelandia, Singapur i Tajlandia. Od 2005 roku Australię i USA łączy już strefa 
wolnego handlu (AUSFTA) jednak wynegocjowane porozumienie zawiera 
szereg odstępstw i ograniczeń, które mogą zostać wyeliminowane w przy-
padku wejścia w życie TPP.  

 
 

Rola Kanady w TPP 
 
Premier Stephen Harper wyraził zainteresowanie przystąpieniem do 

negocjacji w sprawie TPP podczas spotkania APEC w listopadzie 2011 roku 
w Honolulu (Dawson, 2012: 2). Wielu ekspertów krytykowało rząd, dając 
do zrozumienia, że przyłączenie się do procesu negocjacyjnego powinno 
nastąpić wcześniej. Wskazuje się przy tym, że możliwości takie pojawiały 
się od samego początku istnienia porozumienia P4 między czterema pionie-
rami układu. W ten sposób kanadyjskie interesy mogłyby być lepiej zabez-
pieczone (Dawson, 2012: 2). Kanada przystąpiła ostatecznie do negocjacji  
w październiku 2012 roku. Otwarcie rynków krajów regionu Azji i Pacyfiku 
na kanadyjski eksport zdaniem rządu przyczyni się do zwiększenia aktyw-
ności handlowej co spowoduje przybycie nowych miejsc pracy oraz inwe-
stycji. Rząd w Ottawie zwraca się w swojej polityce zagranicznej w stronę 
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Azji i Pacyfiku, można powiedzieć, że podążając za trendami światowymi, 
mając na uwadze wzrost znaczenia państw azjatyckich na arenie międzyna-
rodowej. Kanada chce za wszelką cenę uniezależnić się od eksportu na 
rynek amerykański, który wciąż pozostaje zdecydowanym liderem na liście. 
Stany Zjednoczone przeżywają jednak w ostatnim czasie własne kłopoty  
i chętniej wspierają lokalnych przedsiębiorców, dlatego też kluczowe dla 
rządu Stephena Harpera jest rozwijanie kanadyjskiej obecności na rynkach 
azjatyckich.  

Od początku 2012 roku rząd kanadyjski rozpoczął proces konsultacji, 
zwracając się do przedstawicieli prowincji, terytoriów, sektora publicznego 
oraz prywatnego o przedstawienie swojego stanowiska w kwestii porozu-
mienia. Problemem dla Kanady jest zniesienie barier w pewnych sektorach 
rolnictwa. Producenci nabiału i drobiu do tej pory byli chronieni przez 
politykę rządową, jednocześnie próbowano w ubiegłych latach zwiększyć 
eksport kanadyjskiego mięsa. Państwa członkowskie i negocjujące przystą-
pienie do Partnerstwa Transpacyficznego odpowiadają za 76% ogólnego 
kanadyjskiego eksportu (Foreign Affairs and International Trade Canada). 
Zniesienie barier oraz otwarcie na inwestycje pozwoliło by na budowę 
jeszcze wyraźniejszej pozycji kanadyjskich przedsiębiorstw na rynkach 
regionu.  

W jednym bloku współpracy gospodarczej Kanada ma szanse zwrócić 
się w stronę najszybciej rozwijających się państw Azji Wschodniej i Połu-
dniowo-Wschodniej, utrzymując przy tym dotychczasowe zainteresowanie 
rynkami państw zrzeszonych w North American Free Trade Agreement 
(NAFTA) czyli Stanami Zjednoczonymi i Meksykiem. Wśród przeciwników 
porozumienia w Stanach Zjednoczonych funkcjonuje nazwa „NAFTA na 
sterydach”, którą określane jest Porozumienie Transpacyficzne (Sierra 
Club). W tym sensie przez zaangażowanie po przystąpieniu do negocjacji  
w 2012 roku Meksyku i Kanady można stwierdzić, iż powstałe ugrupowanie 
będzie NAFTĄ z dodatkiem kilku państw basenu Pacyfiku.  

 
 

Przyszłość porozumienia TPP 
 
Poza negocjacjami w sprawie dołączenia do układu długo pozostawała 

Japonia, która wstępne zainteresowanie projektem wyraziła razem z Ka-
nadą i Meksykiem już w 2010 roku. Problemem w przypadku Japonii był 
wysoki protekcjonizm stosowany przez japoński rząd w stosunku do 
krajowego rolnictwa. Silne lobby biznesowe mocno naciskało jednak od 
samego początku na rząd premiera Yoshihiko Nody, aby przyłączył się do 
rozmów nad kształtem porozumienia. Po zmianie gabinetu w Japonii, nowy 
premier Shinzo Abe (Partia Liberalno-Demokratyczna) aktywniej stara się 



Stefan Grabowski 

 

24 

włączyć trzecią gospodarkę świata w negocjacje. Piętnastego marca 2013 
roku Shinzo Abe ogłosił, że jego kraj przystąpi do oficjalnych negocjacji nad 
porozumieniem ale oczekuje on od prezydenta Stanów Zjednoczonych 
Baracka Obamy ustępstw w zakresie ochrony japońskiego rynku. Wśród 
kolejnych kandydatów potencjalnie zainteresowanych uczestnictwem w TPP 
wymienia się Koreę Południową, Filipiny oraz Tajwan.  

Z pewnością dołączenie tych państw do ugrupowania jeszcze wzmocni-
łoby korzyści dla Australii, Nowej Zelandii czy Kanady. Trzy ważne kraje 
Wspólnoty Narodów odgrywają obecnie w Partnerstwie Transpacyficznym 
kluczowe role i mogą dzięki uczestnictwie w porozumieniu znacznie umoc-
nić swoje znacznie w rejonie Azji i Pacyfiku. Pozostałe mniejsze kraje 
Commonwealthu – Brunei, Singapur i Malezja uczestniczą od pewnego 
czasu w liberalizacji handlu w regionie pod szyldem ASEAN (Stowarzysze-
nie Państw Azji Południowo-Wschodniej). Dzięki obecności w TPP więk-
szych gospodarek Wspólnoty Narodów możliwe będzie nawiązanie lep-
szych relacji handlowych, bazując na wspólnym dziedzictwie oraz wypra-
cowanych standardach w ramach Commonwealth. Po zwycięstwie Baracka 
Obamy w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych bardziej 
prawdopodobne jest przyspieszenie prac nad ostatecznym dokumentem. 
Krytycy zarzucają w związku z tym USA promowanie układu TPP jako 
sposobu na powstrzymywanie rosnących chińskich wpływów ekonomicz-
nych na kontynencie (Yuan, 2012: 3). Stany Zjednoczone chcą odgrywać 
większą rolę w regionie Azji i Pacyfiku, nie tylko utrzymując znaczne siły 
militarne zdolne do projekcji swojej potęgi, ale także poprzez uniezależnie-
nie gospodarek regionu od chińskich inwestycji i handlu wzajemnego. 

Partnerstwo Transpacyficzne jest w podobnym kontekście postrzegane 
również przez niektórych komentatorów jako przeciwwaga do innej propo-
zycji, za którą stoją głównie Chiny i Japonia. Regional Comprehensive Eco-
nomic Partnership (RCEP) miałoby obejmować 16 państw regionu Azji  
i Pacyfiku: 10 członków ASEAN, Chiny, Japonię, Koreę Południową a także 
Indie, Australię i Nową Zelandie. Taki blok stanowiłby regionalną strefę 
wolnego handlu o potencjale porównywalnym do Unii Europejskiej.  
W wymiarze demograficznym tworzony blok gospodarczy zamieszkiwałoby 
3 miliardy osób, natomiast łączny PKB osiągnąłby poziom 17 bln USD. 

Twórcy ugrupowania nie wykluczają jednak możliwości przyjęcia w swoje 
szeregi kolejnych państw w przypadku powodzenia integracji; nie jest 
wykluczone również uczestnictwo w równolegle tworzonych inicjatywach. 
Taki blok gospodarczy z pewnością miałby szanse stać się w przyszłości 
organizacją najbardziej znaczącą dla światowego handlu, wykluczając 
dotychczasowe potęgi takie jak Stany Zjednoczone czy państwa Europy 
Zachodniej.  
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Prace nad RCEP rozpoczęto podczas 19. Szczytu ASEAN w listopadzie 
2011 roku na Bali w Indonezji, która sprawowała w tym czasie przewodnic-
two w ASEAN. W pracach nad porozumieniem starano się połączyć ze sobą 
dwie koncepcje forsowane przez Chiny oraz Japonię. East Asia Free Trade 
Agreement – projekt strefy wolnego handlu obejmujący ASEAN, Chiny, 
Koreę Południową i Japonię wspierany przez Pekin, oraz Comprehensive 
Economic Partnership in East Asia, który rozszerzał chiński projekt o pań-
stwa Oceanii – Australię i Nową Zelandię, także Indie. Negocjacje weszły  
w następną fazę podczas 21. Szczytu ASEAN, który odbył się w stolicy 
Kambodży Phnom Penh między 19 a 21 listopada 2012 (Bangkok Post, 
2012). Finalizacja rozmów między stronami porozumienia jest planowana 
na 2015 rok. W pracach nad RCEP biorą udział państwa Commonwealth, 
jednak ich rola jest zdecydowanie ograniczona.  

Wśród państw zrzeszonych we Wspólnocie Narodów panuje przekona-
nie o korzyściach płynących z liberalizacji światowych stosunków ekono-
micznych, ugruntowane w Deklaracji Singapurskiej z 1971 roku. Następna 
runda negocjacyjna nad porozumieniem Partnerstwa Transpacyficznego 
została zaplanowana na maj 2013 roku i odbędzie się w stolicy Peru – Limie 
(Fergusson, 2013). Celem dla przywódców jest podpisanie porozumienia  
trakcie zaplanowanego na październik 2013 roku szczytu APEC w Indonezji.  

Rola państw członkowskich Commonwealth w trakcie prac nad Part-
nerstwem Transpacyficznym od samego początku była znacząca. Przeno-
szenie się centrum światowych stosunków ekonomicznych w stronę basenu 
Pacyfiku jest symbolizowane przez projekty polityczne mające miejsce  
w tym regionie. TPP może być postrzegana jako środek amerykańsko- 
-chińskiej rywalizacji, jednak waga porozumienia dla mniejszych gospoda-
rek po obu stronach oceanu jest bardzo duża.  
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The Role of Commonwealth Members in the Building  
of Trans Pacific Partnership 

Summary 

 
The Trans Pacific Partnership (TPP) can play a major role in a constantly changing 

world of economic interdependencies because of the potential and capabilities of the 
member countries. The size and high growth rates of several economies from Pacific Asia, 
North and South America enhance integration efforts undertaken at both the political and 
economic levels. This article describes the role of Commonwealth members in the building of 
Trans Pacific Partnership. From the very beginning of the integration, Commonwealth 
member states were in the majority and had a decisive influence on the actions taken.  
The desire to increase cooperation in the field of economic relations, and the liberalization  
of world trade were also the basis for creation of Commonwealth, as it was stated in  
The Singapore Declaration of Commonwealth Principles, which defined the goals of the 
organization. The role of Canada and Australia was particularly analyzed because of their 
size and potential. 
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Wybrane aspekty polityki zagranicznej Australii  
u progu XXI wieku 

 
 
 
 

Streszczenie: Polityka zagraniczna Australii, tradycyjnie zorientowana głównie na re-

lacje z USA, uległa w ostatnich latach wielu zmianom. Ewolucja układu sił w globalnej 

polityce, odczuwalna najbardziej w regionie Azji Wschodniej, doprowadziła do dowarto-

ściowania w oczach australijskich elit partnerów z najbliższego sąsiedztwa. Chiny, najważ-

niejszy obecnie partner gospodarczy Canberry, ale również tradycyjnie największe zagroże-

nie dla regionalnej równowagi sił, aspirują do odgrywania kluczowej roli na obszarze 

Południowego Pacyfiku. Poprzez nawiązywanie porozumień o wolnym handlu z krajami 

należącymi do ASEAN-u i osobno z całą tą organizacją Australia próbuje zrównoważyć 

uprzywilejowaną pozycję Pekinu jako głównego partnera handlowego. Kolejnym krokiem  

w tym kierunku ma być zniesienie ceł w handlu z Koreą Południową i Japonią. Mój artykuł 

analizuje azjatycki zwrot w australijskiej polityce zagranicznej w ostatnich latach oraz 

przybliża treść dokumentów rządowych określających strategię działania, zarówno  

w kwestiach gospodarczych jak i militarnych, w nowych warunkach geopolitycznych.  

 

 
Związek Australijski to jedno z najmłodszych państw należących do za-

chodniego kręgu cywilizacyjnego, którego niepodległość rodziła się w burz-
liwym okresie II Wojny Światowej na Pacyfiku i bardzo długo nosiła ślady 
powstałych wtedy obaw. Groźba japońskiej agresji, jaka zawisła wtedy nad 
Australią na bardzo długo ukształtowała sposób postrzegania Azji w polity-
ce zagranicznej tego państwa. Rozpad Imperium Brytyjskiego i powstanie 
nowych struktur politycznych w tym regionie dodatkowo pogłębiło ten 
proces. Wycofanie się Wielkiej Brytanii, metropolii i najbliższego sojuszni-
ka, z tego regionu jeszcze bardziej wzmocniło poczucie osamotnienia  
w niestabilnym środowisku. Naturalnym procesem była więc współpraca  
z nowym mocarstwem – Stanami Zjednoczonymi, które okazało się nie tylko 
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zwycięzcą wojny, ale także nowym kluczowym rozgrywającym na obszarze 
Azji i Pacyfiku (Firth 2011: 14). 

Zawarty w 1951 roku sojusz między Stanami Zjednoczonymi, Australią 
i Nową Zelandią gwarantował co prawda wsparcie militarne i utrwalał 
powstałą w trakcie wojny z Japonią strategiczną więź, ale z punktu widzenia 
relacji z państwami azjatyckimi był raczej przeszkodą w budowie wzajem-
nego zaufania i budowie trwałych relacji. Marsz komunizmu, najpierw 
zakończony sukcesem w Chinach, a później na Półwyspie Koreańskim  
i w Azji Południowo-Wschodniej, wywoływał nowe konflikty, w których 
sprzymierzona z USA Australia brała czynny udział. Dwublokowy podział 
świata i związane z nim zagrożenie ze strony ZSRR również składało się na 
brak zaufania do najbliższych sąsiadów, którzy w różnych okresach czasu 
znajdowali się, w mniejszym lub większym zakresie, w orbicie wpływów 
Moskwy. 

Wszystkie te czynniki sprawiły, że przez blisko 50 lat swojej historii 
Australia była „odwrócona plecami” do Azji, a jej polityczna aktywność  
w tym rejonie świata była ściśle związana z aktywnością Stanów Zjedno-
czonych i udziałem w strategii powstrzymywania komunizmu. Niski poziom 
rozwoju gospodarczego nie skłaniał do budowania relacji handlowych,  
a rosnąca populacja państwa Azji Południowo-Wschodniej wzmagała,  
w społeczeństwie tradycyjnie niechętnym przybyszom spoza zachodniego 
kręgu kulturowego, obawy o napływ niekontrolowanej liczby nielegalnych 
imigrantów (Burke, 2007: 46). 

Jedynym wyjątkiem od tej polityki dystansowania się były relacje z Ja-
ponią, które pomimo wojennych obciążeń rozwijały się bardzo dobrze już 
od momentu przejścia niedawnego agresora pod amerykańską okupację. 
Brak zagrożenia militarnego, związanego z rezygnacją Tokio z posiadania 
sił zbrojnych, przy jednoczesnej szybkiej odbudowie i wzroście gospodar-
czym tego kraju, przyczynił się do zbudowania przyjaznych relacji. Kluczo-
wa rola Japonii w amerykańskiej strategii w Azji oraz rosnące zapotrzebo-
wanie na surowce energetyczne, których Australia była i jest kluczowym 
eksporterem, sprzyjały budowaniu strategicznego partnerstwa (Terada, 
Ligang 2007: 54). Stabilny system polityczny, wspólne interesy handlowe 
oraz zaangażowanie w walkę z komunizmem w Azji – te trzy czynniki były 
kluczowe dla przezwyciężenia naturalnych obaw Canberry w traktowaniu 
Japonii jako partnera. Tak długo jak pozostałe państwa regionu nie spełnia-
ły tych warunków nie mogło być mowy o ściślejszej współpracy. 

Zmiany jakie nastąpiły w Azji Wschodniej w ostatnich dwóch dekadach 
XX wieku nie pozostały bez wpływu na politykę zagraniczną Australii. 
Niezwykle dynamiczny rozwój najpierw „azjatyckich tygrysów”, a później 
Chińskiej Republiki Ludowej i państw ASEAN-u, stworzyło pierwszą płasz-
czyznę do porozumienia, które stopniowo przeobrażało obraz Azji w oczach 



Wybrane aspekty polityki zagranicznej Australii u progu XXI wieku 

 

29 

Australijczyków. Upadek dyktatur wojskowych w Korei, na Tajwanie czy  
w Tajlandii i postępujący proces stabilizacji sytuacji politycznej w ChRL 
dawał nadzieję na przyjęcie przez te państwa wzorców demokracji liberal-
nej (Mediansky 1997: 191). Dla elit politycznych było jasne, że gospodarczo, 
dzięki popytowi na żywność i surowce, Australia będzie w coraz większym 
stopniu stawać się częścią systemu gospodarczego Azji Wschodniej, a to  
z kolei wpłynie na poziom bezpieczeństwa w regionie. 

 
 

Australia wobec instytucjonalizacji stosunków międzynarodowych w Azji 
 
Australia próbując zdobyć polityczny przyczółek w Azji zaangażowała 

się w budowę regionalnych struktur integracyjnych i organizacji międzyna-
rodowych chcąc wykorzystać zbliżenie gospodarcze do normalizacji relacji 
politycznych. Oczywiście struktury te powstawały początkowo z inicjatywy 
Stanów Zjednoczonych, których celem była liberalizacja handlu w obszarze 
Pacyfiku, ale w połowie lat 90. XX wieku proces ten zdominowały już same 
państwa azjatyckie, które doceniły korzyści płynące z instytucjonalizacji 
stosunków międzynarodowych. (Burke, 2007: 175) 

Pierwszą ważną strukturą, w której utworzeniu Australia odegrała dużą 
rolę była powołana w 1989 roku w Canberrze Wspólnota Gospodarcza Azji  
i Pacyfiku (APEC, Asia-Pacific Economic Co-operation) zrzeszająca państwa 
leżące po obu stronach Oceanu Spokojnego. Głównym celem utworzenia tej 
organizacji jest liberalizacja handlu w obrębie Pacyfiku, a jej głównym 
inicjatorem były Stany Zjednoczone, dlatego obecność i aktywność Australii 
w nim od samego początku było dowodem na ścisłe powiązanie interesów 
gospodarczych tych, zarówno z rynkiem amerykańskim, jak i azjatyckim 
(Ravenhill, 2001: 115). 

Ważnym krokiem dla kształtowania przyjaznych sąsiedzkich relacji by-
ło rozpoczęcie przez Australię bliskiej współpracy ze Stowarzyszeniem 
Narodów Azji Południowo-Wschodniej w formule Forum Regionalnego 
ASEAN (ARF). Inicjatywa ta powstała w 1994 roku, jako pole do dialogu  
i współpracy integrujących się państw Azji Południowo-Wschodniej z part-
nerami zarówno z najbliższego sąsiedztwa, jak również Unią Europejską, 
USA czy Rosją. Mając na uwadze konieczność stworzenia instytucjonalnych 
podstaw do rozmów o przeciwdziałaniu zagrożeniom mającym swoje 
źródło w Azji Wschodniej, Australia była jednym z członków-założycieli 
ARF (Williams, Newman 2006: 224). Azja Wschodnia przez cały okres 
zimnej wojny była polem licznym konfliktów, a po jej zakończeniu przez 
brak silnych struktur międzynarodowych stała się ona centrum transgra-
nicznej, zorganizowanej przestępczości.  
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Aby jeszcze ściślej uczestniczyć w koordynowaniu polityki we własnym 
sąsiedztwie Australia była jednym z inicjatorów stworzenia formuły cy-
klicznych spotkań szefów rządów i głów państw. W 2005 roku odbył się 
pierwszy Szczyt Azji Wschodniej (East Asia Summit), który miał pełnić taką 
rolę i sprzyjać budowie personalnych relacji między przywódcami najwięk-
szych państw regionu oraz Stanów Zjednoczonych i Rosji. Agenda spotkań 
jest niezwykle szeroka i obejmuje zarówno kwestie polityczne, ekonomicz-
ne i społeczne, które przeplatają się ze sobą tworząc mozaikę problemów 
całego regionu. 

Oczywiście działania w ramach inicjatyw multilateralnych nie ograni-
czają działań dwustronnych w budowaniu wizerunku Australii jako pań-
stwa wiarygodnego, otwartego i skłonnego do przezwyciężania nagroma-
dzony stereotypów. Zawłaszcza ostatnie dwie kadencje rządów Partii Pracy 
pod przewodnictwem Kevina Rudda i Julii Gillard były okresem intensyw-
nych działań w tym kierunku. Wielokrotne wizyty w Malezji, Indonezji, 
Wietnamie, a w ciągu ostatnich dwóch lat w Birmie, świadczą o dużej 
wadze, jaką australijskie elity przywiązują do relacji z tymi państwami. 

Proces ten nie mógł pozostać bez wpływu na relację z dotychczasowymi 
partnerami ze Stanów Zjednoczonych i Europy, których pozycja w handlu 
zagranicznym zaczęła spadać. O ile pod względem inwestycji zagranicznych 
napływających do australijskiej gospodarki, dawna metropolia wciąż jest 
liderem i głównym inwestorem, o tyle statystyki australijskiego eksportu 
znacznie odchyliły się na korzyść Japonii, a zwłaszcza Chin, które od 2010 
roku są głównym odbiorcą australijskich surowców. 

 
 

Australia i FTA 
 
Zmiany te odzwierciedla zapoczątkowany w 1983 roku proces zawie-

rania dwustronnych umów o wolnym handlu, które stały się motorem 
napędowym wymiany towarów między Australią a najszybciej rosnącymi 
gospodarkami regionu. Pierwszą taką umowę zawarto z najbliższym part-
nerem, zarówno pod względem geograficznym, jak i kulturowo-cywili-
zacyjnym, Nową Zelandią. The Australia New Zealand Closer Economic 
Relations Trade Agreement zniosła jakiekolwiek taryfy celne w obrocie 
między tymi państwami i doprowadziła do harmonizacji przepisów o podej-
mowaniu działalności gospodarczej (Australia’s Trade Agreements 2012). 
Jednocześnie ustanowiła wspólne standardy z zakresu kontroli jakości,  
w szczególności w odniesieniu do produktów rolnych, oraz zapewniła 
wzajemne uznawanie kwalifikacji i dyplomów. Umowa ta czyni z tych 
największych gospodarek Południowego Pacyfiku jeden silny zintegrowany 
organizm, w którym roczne obroty handlowe wyniosły blisko 22 miliardów 
dolarów.  
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Pozytywne skutki tej współpracy oraz coraz większy udział partnerów 
azjatyckich w australijskim bilansie handlowym skłoniły rząd do rozpoczę-
cia tego typu negocjacji na szerszą skalę. Naturalnym kierunkiem rozwoju 
tego rodzaju współpracy i zacieśniania więzi gospodarczych była Azja 
Południowo-Wschodnia, w której proces liberalizacji handlu już trwał 
dzięki podpisanej w 1992 roku przez Brunei, Indonezję, Malezję, Filipiny, 
Singapur i Tajlandię umowie międzynarodowej powołującej do życia ASEAN 
Free Trade Area (AFTA) (ASEAN Free Trade Area 2012).  

W 2003 roku drugą w historii umowę o wolnym handlu Australia za-
warła z najlepiej rozwiniętym gospodarczo państwem regionu, Singapurem 
(Australia’s Trade Agreements 2012). Położono w niej główny nacisk na 
natychmiastową redukcję wszystkich ceł, a także na kwestie swobody prze-
pływu usług bankowych i finansowych. Osobnym osiągnięciem tego poro-
zumienia było ułatwienie procedur wizowych dla osób, które podróżowały 
między oboma państwami w celach biznesowych w okresach nie dłuższych 
niż trzy miesiące.  

Niezwykle ważny w tym procesie okazał się rok 2005, w którym w ży-
cie weszły kolejne dwie umowy o wolnym handlu, z Tajlandią i USA, oraz 
rozpoczęto kluczowe z tego punktu widzenia negocjacje z Chińską Republi-
ką Ludową. W przypadku Tajlandii, porozumienie zakłada ograniczenie 
stawek celnych na większość towarów, choć nie na wszystkie, w tym  
w szczególności porozumienie pomija żywność, rozkładając proces redukcji 
barier celnych w niektórych kategoriach nawet do 2025. Jego istotną rolą 
jest umożliwienie australijskim firmom funkcjonowania na rynku usług 
oraz zapewnienie szerokiego pakietu gwarancji, ochrony i preferencji  
dla australijskich inwestycji zagranicznych w Tajlandii (Australia’s Trade 
Agreements 2012).  

Umowa ze Stanami Zjednoczonym jest znacznie bardziej złożona  
i w pełni odzwierciedla złożone relacje gospodarcze pomiędzy partnerami 
po obu stronach Pacyfiku. Przede wszystkim można zauważyć dużą niechęć 
USA do otwierania swojego rynku na produkty rolne z Australii, które 
zostały objęte częściową redukcją ceł tylko w około 75 procentach.  
W pozostałych sektorach ograniczenia taryfowe, również zakładają stop-
niowe znoszenie barier rozłożone do 2015. Najbardziej zliberalizowanym 
segmentem współpracy są natomiast inwestycje zagraniczne, których 
swobodny przepływ i promocja zostały uznane za jeden z najważniejszych 
elementów tej umowy (Australia’s Trade Agreements 2012). Pokazuje to jak 
ograniczone pole manewru mają Australijczycy w budowaniu trwałego 
partnerstwa z USA w oparciu o aspekty gospodarcze i handel, który  
w kluczowych kategoriach, takich jak żywność, napotyka na bariery podat-
kowe mimo podpisanej umowy o wolnym handlu.  
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Znacznie lepiej wygląda współpraca z Chile, które było kolejnym pań-
stwem, z którym Australia podpisała taką umowę. Oprócz stopniowego 
zniesienia ceł na wszystkie produkty do 2015 roku, udało się otworzyć 
chilijski rynek na australijskie usługi i inwestycje, szczególnie istotne  
w przypadku przemysłu wydobywczego, który odpowiada za największą 
część bogactwa narodowego. Ostatnim państwem z jakim sfinalizowano 
negocjacje w sprawie liberalizacji obrotów handlowych jest od stycznia 
2013 roku Malezja (Australia’s Trade Agreements 2012). 

Jednak oprócz bilateralnych umów o wolnym handlu Australia jest tak-
że stroną wielostronnego porozumienia w tym zakresie. W 2010 roku 
weszła w życie umowa dająca możliwość zbudowania strefy walnego 
handlu w obrębie dwóch podmiotów gospodarczych: rynku australijsko- 
-nowozelandziego oraz ASEAN-u (Australia’s Trade Agreements 2012) 
ASEAN-Australia-New Zealand FTA nie objęła od samego początku wszyst-
kich państw Azji Południowo-Wschodniej skupionych w tej organizacji, ale 
miała się stopniowo rozszerzać. Ma to związek z procesem integracji 
gospodarek w ramach samego ASEAN-u, który jest niezwykle złożony z racji 
wysokich różnic w poziomie rozwoju gospodarczego. Państwom, takim jak 
Birma czy Wietnam, pozostawiono więcej czasu na implementację posta-
nowień tej umowy. Od stycznia 2012 AANZFTA obejmuje już wszystkie  
12 państw sygnatariuszy, którzy zobowiązali się do zniesienia barier  
w przepływie towarów, usług, inwestycji oraz do ochrony własności inte-
lektualnej. Jest to najbardziej kompleksowa umowa gospodarcza jaką 
zawarł ASEAN, tworząca realne możliwości działania dla australijskich 
przedsiębiorców i inwestorów.  

Proces liberalizacji wymiany handlowej Australii z państwami azjatyc-
kimi trwa oczywiście dalej, choć napotyka na wiele przeszkód ze strony 
największych gospodarek w regionie. Oczywiście najistotniejszą rolę ze 
względu na wartość wymiany mają umowy o wolnym handlu z Chinami  
i Japonią, negocjowane odpowiednio od 2005 i 2007 roku. Sytuacja obu tych 
gospodarek jest diametralnie różna, co zdecydowanie wpływa na tempo 
rozmów.  

W przeciwieństwie do Chin, przeżywających okres stabilnego wzrostu, 
dla których umowa ta ma niewielkie znaczenie, dla Japonii, poszukującej od 
wielu lat bodźców do przezwyciężenia trwającego od końca lat 90. XX wieku 
kryzysu, jest ona istotnym krokiem do odbudowy pozycji głównego partne-
ra handlowego Australii. Na przeszkodzie staje jednak kwestia redukcji ceł 
na produkty rolne, które mają chronić japońskich producentów. Australia 
jest jednym z głównych eksporterów produktów rolnych, których importu 
boją się japońscy farmerzy (KYODO 2012).  

Wzrost doświadczenia w negocjowaniu FTA i wymierne efekty znosze-
nia barier w handlu międzynarodowym w regionie Azji Wschodniej dopro-
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wadziły do rozpoczęcia rozmów o zniesieniu ceł z kolejnymi państwami;  
w 2010 roku z Indonezją, a w 2011 roku z Indiami, których mocarstwowe 
ambicje, także w sferze gospodarczej, wykraczają już daleko poza obszar 
Azji Południowej.  

Australia nie chcąc rezygnować z obecności w APEC, aktywnie włączyła 
się również w amerykańską inicjatywę utworzenia strefy wolnego handlu  
w regionie Azji i Pacyfiku. W rozpoczęte w 2010 roku negocjacje zmierzają-
ce do utworzenia Partnerstwa Transpacyficznego (TPP) zaangażowanych 
jest obecnie 11 państw z Ameryki Północnej, Południowej oraz regionu Azji  
i Pacyfiku (Paul 2012: 31). Australia poprzez udział w tym projekcie, 
mającym ambicje otworzenia drogi do ścisłej integracji ekonomicznej  
w basenie Pacyfiku, łączy swoje ścisłe powiązania gospodarcze z USA  
z doświadczeniem w negocjacjach z azjatyckimi partnerami i może być 
pomostem w budowie porozumienia między zaangażowanymi w ten pro-
jekt gospodarkami regionu. Taka postawa jest dowodem odpowiedzialności 
elit politycznych w Canberrze, które starają się wciąż zdywersyfikować 
kierunki współpracy gospodarczej i mimo najlepszej w dziejach tego 
państwa koniunktury gospodarczej nie przestają szukać kolejnych partne-
rów i angażować się w projekty integracyjne. O ile pod względem politycz-
nym Australia wciąż pozostaje związana bliskim sojuszem tożsamości  
i wartości ze światem euro-atlantyckim, o tyle w kwestiach ekonomicznych 
jest integralną częścią sytemu państwo-gospodarczego Azji Wschodniej. 

 
 

Australia in the Asian Century White Paper 
 
Australijskie kręgi rządowe mając świadomość historycznych zmian  

w międzynarodowym układzie sił, którego transformacja w ostatnich 
dwóch dekadach dowartościowała Azję jako najważniejszy obecnie region 
w stosunkach międzynarodowych, postanowiły wykorzystać tę dziejową 
szansę. Australia, od zawsze położona na peryferiach globalnej polityki  
i ekonomii, znalazła się nagle w bliskim sąsiedztwie najszybciej rozwijają-
cego się regionu świata, który potrzebuje ogromnych ilości surowców.  
Te niezaspokajane potrzeby doprowadziły do historycznego wzrostu zysków 
z eksportu australijskiego węgla i innych surowców, którego wartość 
osiągnęła w 2012 roku blisko 150 miliardów dolarów australijskich (Au-
stralia 2013).  

Próbując znaleźć sposób na utrwalenie tego trendu, nie tylko w wymia-
rze ekonomicznym, ale w znacznie szerszym ujęciu uwzględniającym 
wszystkie korzyści, jakie może przynieść bliska współpraca z azjatyckimi 
sąsiadami, stworzono dokument, który zawiera strategię działania w celu 
utrwalenia wszystkich pozytywnych skutków tej bliskiej współpracy do 
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2025 roku. Australia in the Asian Century White Paper stanowi bez wątpie-
nia wyraźny sygnał, iż polityka ignorowania państw azjatyckich jako rów-
norzędnych partnerów została definitywnie zarzucona (Australia in the 
Asian Century White Paper 2012). 

W tym liczącym ponad trzysta stron dokumencie opublikowanym  
w październiku 2012 znajdziemy szereg sugestii dla instytucji rządowych, 
władz stanowych, biznesu, instytucji kulturalnych oraz związków zawodo-
wych, jak wykorzystać szansę na stabilny rozwój. Biała Księga wymienia 
pięć głównych obszarów, na których należy się skupić, aby utrwalić austra-
lijskie sukcesy w azjatyckim stuleciu jakim jest XXI wiek. 

Pierwszym z nich jest przeprowadzenie skutecznych reform gospodar-
czych, które zwiększą konkurencyjność krajowych przedsiębiorstw, zwięk-
szą poziom kapitału społecznego oraz przyciągną zagraniczne inwestycje. 
Wśród zapowiedzianych zmian wymienione są reformy sytemu podatko-
wego, unowocześnienie infrastruktury i deregulacja gospodarki. Skutkiem 
tych zmian ma być zwiększenie udziału innych sektorów gospodarki  
w budowie PKB i stopniowe zdywersyfikowanie przychodów z eksportu, 
których filarem są obecnie przemysł wydobywczy i rolnictwo. 

Drugim obszarem jest szeroko rozumiana edukacja, której celem ma 
być podnoszenie kwalifikacji i zapewnienie stałego dopływu wysoko 
kwalifikowanych pracowników do australijskiej gospodarki. W szczególno-
ści wymienia się umiejętności techniczne, zdolność do adaptacji i odporność 
na zmieniające się trendy, a także kreatywność i myślenie nastawione na 
rozwiązywanie konkretnych problemów. Osobną kwestią jest konieczność 
wprowadzenia do szkół języków obcych w celu zbudowania społeczeństwa 
otwartego na kulturę państw azjatyckich i stworzenie możliwości do 
swobodnej komunikacji między Australijczykami a ich sąsiadami w Azji. 

Kolejnym obszarem, w którym konieczne są zmiany jest struktura  
organizacyjna i zdolności do regionalnej współpracy w australijskich przed-
siębiorstwach. W raporcie zwraca się uwagę, iż wzrost poziomu innowacyj-
ności gospodarki jest możliwy dzięki współpracy z partnerami regionalnymi, 
których poziom rozwoju technologicznego stanowi wzór do naśladowania. 
Konieczna jest budowa nowych więzi i powiązań biznesowych gwarantują-
cych nie tylko swobodny przepływ towarów i usług, ale także inwestycji, 
technologii i wiedzy. 

Po czwarte wskazuje się na znaczenie bezpieczeństwa regionalnego  
w kontekście militarnym. Australia jako stabilne, demokratyczne państwo 
mające silną pozycję w organizacjach międzynarodowych, powinna anga-
żować się we wszystkie regionalne inicjatywy, których celem jest zbudowa-
nie bezpiecznego otoczenia międzynarodowego, a w ramach relacji dwu-
stronnych powinna wzmacniać wizerunek wiarygodnego partnera. Szcze-
gólną rolę Biała Księga przypisuje sojuszowi ze Stanami Zjednoczonymi  
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i ich obecności wojskowej w regionie, która pozytywnie wpływa na jego 
stabilność, choć zauważa równocześnie, że rola ta ulegnie zmianie, gdy Chiny 
zaczną aktywnie włączać się w regionalny system bezpieczeństwa jako jego 
wiarygodny uczestnik, zainteresowany przeciwdziałaniem konfliktom. 

Po piąte wskazuje się na ogromną rolę instytucji pozarządowych w bu-
dowanie pozytywnego wizerunku Australii wśród azjatyckich partnerów  
i tworzenie silnych międzyludzkich więzi, które pozwolą przezwyciężyć 
różnice polityczne i ekonomiczne, tam gdzie nie można zrobić tego kanała-
mi rządowymi. Australijczycy muszą lepiej poznać Azję, aby lepiej korzystać  
z owoców jej wzrostu, a Azjaci muszą lepiej poznać Australię, żeby dostrzec 
wszystkie możliwości, jakie otwiera przed nimi to państwo. 

Na kolejnych stronach prezentowane są przyczyny tak gwałtownego 
sukcesu tego kontynentu w ostatnich latach oraz propozycje konkretnych 
działań we wspomnianych obszarach, które mają na celu zbliżenie tych 
dwóch światów, w celu osiągnięcia jak największych korzyści dla obu stron. 
Jest to opracowanie niezwykle pragmatyczne, pokazujące jak należy defi-
niować interes narodowy w zmieniających się okolicznościach. Dla Australii 
„azjatyckie stulecie” stanowi niebywałą szansę na utrwalenie sukcesu 
gospodarczego zbudowanego na eksporcie węgla i pszenicy i stworzenie real-
nego partnerstwa z państwami azjatyckimi, także w obszarze kulturowym. 

 
 

Narodowa Strategia Bezpieczeństwa z 2013 roku 
 
Zgodnie z anglosaską tradycją najważniejsze zagadnienia z zakresu 

bezpieczeństwa i obronności były prezentowane w Australii wyłącznie  
w tzw. białych księgach, specjalnych dokumentach rządowych prezentują-
cych sprawozdanie z realizacji postawionych wcześniej zadań, oceniających 
możliwości działania i kreślących cele na najbliższy okres (Defence White 
Paper 2009). Do roku 2013 wydano 5 Białych Ksiąg Obronności (w latach 
1976, 1987, 1994, 2000 i 2009) jednak po raz pierwszy w 2013 roku przed 
opublikowaniem The Defence White Paper 2013, rząd wydał inny dokument 
kreślący główne interesy, zagrożenia i filary bezpieczeństwa narodowego 
zatytułowany: Strong and Secure: A Strategy for Australia’s National Security. 
Celem tej publikacji jest ukazanie szerszego kontekstu pojęcia bezpieczeń-
stwa narodowego, nie tylko w odniesieniu do kwestii obronności, ale 
również zagadnień gospodarczych i problemów społecznych (Strong and 
Secure 2013). 

Jako najważniejsze filary bezpieczeństwa narodowego Strong and Secure 
wymienia osiem obszarów i zagadnień. Wśród nich znajdują się: zwalczanie 
terroryzmu i szpiegostwa, przeciwdziałanie i skuteczne reagowanie na akty 
agresji wobec Australii i jej interesów w regionie, ochrona szczelności 
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granic, przeciwdziałanie, ściganie i zwalczanie międzynarodowej przestęp-
czości, promowanie bezpieczeństwa i stabilności w środowisku międzyna-
rodowych w celu stworzenia warunków do realizacji australijskich intere-
sów, wzmacnianie odporności i zdolności reagowania na zagrożenia wobec 
obywateli, aktywów, infrastruktury i instytucji, sojusz ze Stanami Zjedno-
czonymi, rozumienie zmian jakie zachodzą we współczesnym świecie przy 
zachowaniu wpływ na ich kształt, ze szczególnym uwzględnieniem regionu 
Azji i Pacyfiku.  

Spośród wszystkich wymienionych obszarów jeden wydaje się szcze-
gólnie ważny w kontekście strategicznych wyborów przed jakimi w najbliż-
szych latach będzie stała Australia. Tym obszarem jest sojusz ze Stanami 
Zjednoczonymi. Jest to jedyna relacja dwustronna wymieniona wśród 
głównych punktów tego dokumentu, co bez wątpienia ma odzwierciedlać jej 
wyjątkową rolę. Autorzy wprost określają ją, jako najważniejszy australijski 
sojusz obronny, na którym opiera się polityka bezpieczeństwa państwa od 
zakończenia II Wojny Światowej, i jako niezwykle ważny czynnik w rozwoju 
własnych zdolności obronnych. USA są określane jako „kotwica” stabilności 
i bezpieczeństwa w regionie Azji i Pacyfiku.  

Jednak partnerstwo to rozumiane jest szerzej niż tylko w odniesieniu 
do aspektów militarnych. To również gwarancja współpracy z państwem  
o podobnych korzeniach kulturowych i wspólnym dziedzictwie politycz-
nym, które jest motorem napędowym dla światowej ekonomii. Oczywiście 
obecny kształt australijsko-amerykańskich relacji jest efektem wielu lat 
doświadczeń, niekiedy trudnych, jednak na tyle opłacalnych dla obu stron, 
iż mają zastosowanie w wielu wspólnych operacjach militarnych od Korei 
po Afganistan. 

Wśród najważniejszych przejawów tej współpracy Narodowa Strategia 
Bezpieczeństwa wymienia regularne konsultacje na poziomie dyplomatycz-
nym o raz wojskowym, wspólne ćwiczenia wojskowe, ze szczególnym 
uwzględnieniem kooperacji sił morskich, współpracę wywiadowczą, bardzo 
ważną w kontekście terroryzmu, który posiada swoje ogniska również  
w Azji Południowo-Wschodniej, a także współpracę w zakresie badań i roz-
woju innowacyjnych projektów z zakresu obronności. Dostrzegając ko-
nieczność nie tylko utrzymania dotychczasowego poziomu relacji, ale także 
ich intensyfikacji autorzy strategii postulują kontynuowanie współpracy  
w dotychczasowych ramach.  

Po pierwsze autorzy zwracają uwagę na konieczność wzmocnienia in-
ter-operacyjności australijskich i amerykańskich sił zbrojnych poprzez 
regularne ćwiczenia i manewry. Jednym z przykładów takich działań są 
odbywające się cyklicznie co dwa lata od 2005 roku Exercise Talizman 
Saber. Głównym celem tych manewrów, w których udział bierze blisko  
25 tysięcy żołnierzy z obu krajów, jest koordynacja dowodzenia sił zbroj-
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nych, w tym jednostek specjalnych i powietrznodesantowych, wobec 
nagłych wyzwań trwającej od 2001 roku globalnej wojny z terroryzmem 
(Talizman Saber 2013). 

Po drugie zwraca się uwagę na konieczność implementacji Defense Trade 
Cooperation Treaty – umowy podpisanej między rządami USA i Australii 
regulującej warunki współpracy w zakresie handlu sprzętem wojskowym  
i technologiami z zakresu obronności (A-USDCTC 2013). Zapisy tego doku-
mentu pozwalają na ograniczenie procedur eksportowych wspomnianej 
kategorii sprzętu poprzez zniesienie obowiązku wystawiania licencji 
wymaganych wewnętrznymi ograniczeniami eksportu broni z USA. Pomoże 
to zacieśnić współpracę militarną między tymi państwami i przyspieszyć 
proces wykorzystania najnowszych technologii wojskowych w australij-
skich siłach zbrojnych. 

Po trzecie Narodowa Strategia Bezpieczeństwa zwraca uwagę na ko-
nieczność kontynuacji i wzmocnienia regularnego dialogu ministerialnego 
między Canberrą a Waszyngtonem w zainicjowanej w 1985 roku formule 
AUSMIN (Australia-United States Ministerial Consultation) (AUSMIN 2012). 
Są to regularne spotkania ministrów spraw zagranicznych i obrony naro-
dowej, których przedmiotem są najważniejsze problemy i wyzwania dla 
bezpieczeństwa i stabilności w regionie Azji i Pacyfiku, w kontekście dwu-
stronnych relacji miedzy Australią a Stanami Zjednoczonymi.  

Formuła ta jest w wybranych kwestiach rozszerzona także o Japonię, 
która stanowi jeden z filarów amerykańskiej polityki wobec całego regionu. 
Trójstronny Dialog Strategiczny, jak oficjalnie nazywane są te konsultacje 
pozwala trzem rządom koordynować działania wobec największych zagro-
żeń w regionie i ustalać wspólne priorytet w ich zwalczaniu (Tow 2009). 

Po czwarte podniesiony został temat bezpośredniej współpracy bojo-
wej i wywiadowczej obu stron. Jako kraj wymagający ciągłego zaangażowa-
nia Zachodu został wymieniony Afganistan, gdzie wspólnie z siłami NATO 
służy blisko półtora tysiąca australijskich żołnierzy. Jest to obecnie najbar-
dziej klarowny przykład zbieżności australijskich i amerykańskich intere-
sów w dziedzinie bezpieczeństwa. Drugim takim przykładem jest porozu-
mienie o rozmieszczeniu do 2017 roku blisko 2,500 żołnierzy amerykań-
skiej piechoty morskiej w bazie australijskiego lotnictwa w położonym na 
północy kraju Darwin. Decyzja ta mimo wielu głosów sprzeciwu, zwłaszcza 
ze strony azjatyckich sąsiadów Australii jest uważana za konieczną, choć  
jej implementacja napotyka na wiele trudności, zwłaszcza logistycznych  
i finansowych (Chang 2013). 

Wzrost aktywności chińskiej marynarki wojennej na wodach otaczają-
cych Japonię, głównego amerykańskiego sojusznika w regionie wschodnie-
go Pacyfiku i zagrożenie atakami rakietowymi ze strony Korei Północnej 
zmuszają USA do szukania lokalizacji dla swoich baz w regionie Azji  
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i Pacyfiku położonych poza strefą bezpośredniego zagrożenia. W tym kontek-
ście położenie Australii jest niebywałym atutem z geopolitycznego punktu 
widzenia. Amerykańska obecność militarna w Australii, kraju najbardziej 
narażonym na infiltrację przez radykalnych islamistów z Azji Południowo- 
-Wschodniej, ma również na celu przeciwdziałanie terroryzmowi. 

 
 

Podsumowanie 
 
W obliczu przeobrażeń globalnego układu sił, w którym kluczową rolę 

odgrywają państwa azjatyckie, Australia przestaje być jedynie mocarstwem 
drugiego rzędu powiązanym sojuszem militarnym z USA, ale staje się 
niezwykle asertywnym graczem na międzynarodowej szachownicy. Okres 
sprawowania władzy przez konserwatywny rząd Johna Howarda był bez 
wątpienia ostatnim, w którym bliskie związki z USA były traktowane jako 
priorytet, zarówno na płaszczyźnie politycznej jak i ekonomicznej. Będąca  
u władzy od 2008 roku Partia Pracy sukcesywnie dywersyfikuje możliwości 
międzynarodowej współpracy i działa na rzecz budowy czegoś więcej niż 
doraźnej współpracy handlowej z państwami azjatyckimi. Dowodem takiego 
rozumowania jest dokument Australia in the Asian Century White Paper, 
który formułuje kompleksowe wnioski dla Australii na najbliższe lata. 

Wśród australijskich elit wciąż żywe są jednak obawy o los tego wy-
spiarskiego państwa w nowym, międzynarodowym układzie sił z silną po-
zycją Pekinu. Oprócz kalkulacji czysto ekonomicznych obawy te uwzględ-
niają tradycyjne zagrożenia i postrzegają strategiczną przyszłość Australii  
z innej, mniej optymistycznej perspektywy. Właśnie ich wyrazem jest 
tegoroczna Narodowa Strategia Bezpieczeństwa, która dostrzega nieroze-
rwalny związek między zdolnościami do reagowania australijskich sił 
zbrojnych a ścisłym sojuszem ze Stanami Zjednoczonymi. Współpraca ta, 
trwająca od 1941 roku stanowi punkt odniesienia do jakichkolwiek nawią-
zań do bezpieczeństwa regionalnego. Australia jest dla USA drugim po 
Japonii kluczowym partnerem w regionie Azji i Pacyfiku i pozostanie nim 
bez względu na pogłębiające się więzi gospodarcze z Chinami. Tradycja 
wspólnych operacji wojskowych w regionie, współpraca technologiczna  
i korzystanie ze wspólnych rozwiązań w zakresie obronności, oparcie siły 
militarnej na flocie, regularne manewry wojskowe i wreszcie amerykańska 
obecność militarna w Darwin sprawiają, że w kwestiach bezpieczeństwa nie 
ma alternatywy dla przyjętego przez australijskie elity strategicznego 
sojuszu z USA. 

Widzimy, więc w jak trudnym położeniu znajduje się rząd w Canberrze, 
który próbując szukać kluczowych partnerów w Azji, wciąż jest postrzegany 
jako część innej, obcej cywilizacji, która oprócz historycznej już tradycji 
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kolonializmu reprezentuje również amerykańskie interesy militarne w re-
gionie. O ile dysonans ten nie stanowi przeszkody w bieżącej współpracy 
handlowej, co widać na wykresach przedstawiających wartość handlu 
zagranicznego między Australią a jej azjatyckimi partnerami, o tyle w sy-
tuacji poważnego konfliktu (np. w wyniku eskalacji sporu terytorialnych 
między Chinami a Japonią lub jednym z państw Azji Południowo-Wschod-
niej) będzie niewystarczający do zachowania neutralności i realizowania 
strategii korzystania z efektów azjatyckiego wzrostu gospodarczego.  

Stąd właśnie wynika obecność Australii we wszystkich możliwych re-
gionalnych formach współpracy, gdzie korzystając z narzędzi dyplomatycz-
nych można łagodzić bieżące spory i budować wizerunek aktywnego 
członka wspólnoty międzynarodowej zaangażowanego w problemy Azji 
Wschodniej. 
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Australia’s Policy at the Threshold of the 21st Century 

Summary 

 
The Australia’s foreign policy traditionally focused mainly on the relations with the US 

has changed in recent years. The evolution of the balance of power in the global politics, felt 
most in the East Asian region, has led to the appreciation in the eyes of the Australian elite of 
partners from the immediate neighborhood. PRC, currently the most important economic 
partner of Canberra, but also traditionally the biggest threat to the regional balance of 
power, aspires to play a key role in the South Pacific. Through the establishment of free trade 
agreements with countries of the ASEAN and with this organization separately, Australia is 
trying to provide a counter-balance for Beijing’s privileged position as a major trading 
partner. Another step in this direction will be elimination of taxes and tariffs in trade with 
South Korea and Japan. My essay examines the shift in Asian Australian foreign policy in 
recent years and illuminates the contents of documents, defining the economic and military 
strategy of the Australian government in new geopolitical circumstances. 
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Bezpieczeństwo cybernetyczne w strategicznych  
dokumentach Wielkiej Brytanii 2009–2011 

 
 
 
 
Streszczenie: Niniejszy artykuł stara się odpowiedzieć na pytanie o rolę i miejsce  

cyberbezpieczeństwa w najważniejszych dokumentach strategicznych Wielkiej Brytanii  
w latach 2009–2011. Cyberprzestrzeń odgrywa coraz istotniejszą rolę dla sprawnego 
funkcjonowania państwa i jego społeczeństwa i dlatego zapewnienie bezpieczeństwa  
w sferze wirtualnej jest tak istotne. W artykule przeanalizowano zapisy strategii bezpieczeń-
stwa narodowego z tamtego okresu jak również strategii cyberbezpieczeństwa. Opisano 
najważniejsze priorytety, sposoby ich osiągnięcia oraz rolę instytucji, które są odpowiedzial-
ne za zabezpieczenie sieci teleinformatycznych Wielkiej Brytanii. Przy analizie strategii 
bezpieczeństwa narodowego wskazano rolę, jaką odgrywa w nich cyberbezpieczeństwo. 
Dokonano szczegółowej oceny oraz przeprowadzono analizę porównawczą wyżej wymie-
nionych dokumentów. 

 
 

Wzrost roli bezpieczeństwa teleinformatycznego 
 
Gwałtowna informatyzacja świata, która rozpoczęła się na początku lat 

dziewięćdziesiątych spowodowała wzrost znaczenia cyberprzestrzeni1 dla 
bezpieczeństwa państwa. Obecnie pełni ona rolę kręgosłupa współczesnego 
społeczeństwa, stanowiąc integralną część gospodarki oraz mając kluczowe 
znaczenie dla funkcjonowania współczesnego państwa. Wśród wielu zalet 
takiej sytuacji można wymienić uproszczenie i wynikające z tego przyspie-
szenie działania instytucji państwowych. Z drugiej strony nowa technologia 

                      
1 „Cyberprzestrzeń jest domeną fizyczną będącą wynikiem utworzenia systemów in-

formacyjnych i sieci, które umożliwiają wzajemne oddziaływanie drogą elektroniczną” 
(Rattray J. Gregory, 2004: 30). 
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to nie tylko nowe szanse, ale również niespotykane wcześniej zagrożenia, 
takie jak złośliwe oprogramowanie, czy ataki hakerskie, w wyniku których 
można utracić cenne dane. Rosnąca rola cyberprzestrzeni, jako fundamentu 
współczesnego świata wynika z upowszechnienia Internetu, który z nie-
wielkiej sieci łączącej ośrodki uniwersyteckie w Stanach Zjednoczonych stał 
się globalną siecią komputerową. Tę zmianę najlepiej oddają statystki, 
wskazując, że na początku lat dziewięćdziesiątych na świecie było 16 milio-
nów internautów, a obecnie ich liczba przekroczyła 2 miliardy. „Usieciowie-
nie” świata stale wzrasta, a według prognoz w 2015 roku liczba połączo-
nych ze sobą urządzeń elektronicznych ma przekroczyć liczbę ludzi na kuli 
ziemskiej (World Internet Users and Population Stats). Prowadzi to do 
jednoczesnego wzrostu liczby cyberszpiegów i cyberprzestępców, jak 
również zwiększenia liczby państw prowadzących coraz bardziej agresyw-
ną działalność w cyberprzestrzeni. Niski koszt dokonywania ataków oraz 
względna anonimowość zachęcają potencjalnych przestępców do działania.  

Corocznie, działalność cyberprzestępców powoduje straty finansowe 
rzędu biliona dolarów na całym świecie (Florêncio Dinei, Herley Cormac). 
Kradną oni własność intelektualną, wrażliwe informacje komercyjne  
i państwowe. Co więcej, niektóre państwa uzyskały zdolność do prowadze-
nia cyberwojny, czego przykładem mogą być ataki: na Estonię w 2007 roku 
(Traynor Ian) i na Gruzję w 2008 (Korns W. Stephen, Kastenberg E. Joshua. 
2008–2009: 61–76). Ostatnio wirus Stuxnet pokazał, że możliwe jest 
uszkodzenie fizycznej infrastruktury – irańskich wirówek do wzbogacania 
uranu – poprzez zastosowanie szkodliwego programu komputerowego 
(Sanger, 2012: 188–226). 

 
 

Znaczenie cyberprzestrzeni dla Wielkiej Brytanii 
 
Wielka Brytania mimo swojego dogodnego, wyspiarskiego położenia 

narażona jest na ataki cybernetyczne, jak każde inne państwo na świecie. 
Charakter cyberprzestrzeni powoduje, że naturalne bariery takie jak morza 
i oceany ułatwiające obronę na tradycyjnym polu walki nie mają wpływu na 
rzeczywistość wirtualną. Naturalne bariery wodne, które skutecznie chroni-
ły Wielką Brytanię przed najeźdźcami, w cyberprzestrzeni nie mogą sku-
tecznie spełniać swojej roli.  

Brytyjczycy zaliczają się do istotnych graczy na arenie międzynarodo-
wej, są członkiem m.in. NATO i Unii Europejskiej. Jedno z głównych centrum 
światowych finansów – angielskie City ulokowane jest w tym kraju. Co 
więcej, Wielka Brytania jest jednym z najbardziej zelektronizowanych 
krajów na kuli ziemskiej – ponad 30 milionów Brytyjczyków codziennie 
korzysta z Internetu. Są oni narażeni na ataki cybernetyczne, nie będąc 
nawet świadomym zagrożenia (Office for National Statistics).  
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Dla brytyjskiej gospodarki zapewnienie cyberbezpieczeństwa jest nie do 
przecenienia. Wyliczono, że rynek internetowy wart jest ponad 80 miliardów 
funtów, co stanowi około 5,6% brytyjskiego Produktu Krajowego Brutto. 
Wielka Brytania jest też krajem w Europie z największa liczbą osób dokonu-
jących zakupów przez Internet, czyni to ponad 70% obywateli (Guy Laurence). 
Statystyki te jasno pokazują wartość sektora informatycznego dla Brytyjczy-
ków i jednoznacznie wskazują, że zapewnienie mu bezpieczeństwa leży  
w żywotnym interesie Brytyjczyków. Niestety wraz ze wzrostem ilości 
użytkowników Internetu w Wielkiej Brytanii, rośnie aktywność cyberprze-
stępców. Z powodu ich działalności notowane są straty rzędu 27 miliardów 
funtów (The Cost of Cybercrime), a coraz częściej atakowane są systemy 
komputerowe i sieci elementów infrastruktury krytycznej, takie jak elek-
trownie, lotniska. Szacuje się, że ponad 2/3 usługodawców odpowiedzialnych 
za jej działalność była celem ataków z wykorzystaniem szkodliwego opro-
gramowania. Udany atak hakerski na infrastrukturę krytyczną grozi parali-
żem funkcjonowania obecnego społeczeństwa. Operacja taka może zostać 
przeprowadzona np. z wykorzystaniem poczty elektronicznej. W ciągu 
miesiąca migruje ponad 20 tys. wiadomości zawierających szkodliwe opro-
gramowanie, z czego ponad 1 tys. z nich wysyłanych jest celowo. Liczba ta 
zwiększyła się z porównaniu z rokiem ubiegłym (In the Dark). 

 
 

Strategia cyberbezpieczeństwa 2009 
 
Rosnące zagrożenie w cyberprzestrzeni zmusiło brytyjski rząd do stra-

tegicznego podejścia do tej problematyki. Kwestie te zostały wspomniane  
w strategii bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii z 2009 roku. W dokumencie 
tym poświęcono im tylko dwie strony. Jednym z najważniejszych punktów 
była zapowiedź opublikowania w tym samym roku pierwszej komplekso-
wej strategii poświęconej temu zagrożeniu. Ponadto zadecydowano o po-
wołaniu Biura Cyberbezpieczeństwa, którego głównym zadaniem miało być 
koordynowanie działań w cyberprzestrzeni oraz opracowywanie nowych 
strategii. Stworzono też Centrum Operacji Cybernetycznych do monitoro-
wania sytuacji w cyberprzestrzeni, lepszego zrozumienia natury ataków, 
które są wymierzone w Wielką Brytanię oraz zapewnienia łatwego dostępu 
do szeroko dostępnej informacji dla sektora prywatnego i publicznego (The 
National Security strategy of the United Kingdom, 2009: 102–104). Centrum 
to mieści się w Cheltenham i jest jednym z elementów Centrali Łączności 
Rządowej (GCHQ), która jest brytyjską służbą specjalną zajmującą się 
wywiadem elektronicznym i odpowiedzialna jest za zbieranie i analizę 
informacji pochodzących m.in. z cyberprzestrzeni (Keeping our Society Safe 
and Successful in the Internet Age). Zarysowano też strategię, której trzy 
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główne cele miały polegać na zmniejszeniu ryzyka w cyberprzestrzeni, 
efektywniejszym jej wykorzystaniu do własnych celów oraz edukowaniu 
ludzi w kwestii bezpiecznego jej użytkowania (The National Security Stra-
tegy of the United Kingdom, 2009: 102–104).  

Temat bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni został rozwinięty w pierw-
szej kompleksowej strategii cyberbezpieczeństwa zatytułowanej „Strategia 
cyberbezpieczeństwa. Bezpieczeństwo, ochrona i odporność w cyberprze-
strzeni” opublikowanej w 2009 roku. Zostały w nim zdefiniowane trzy 
grupy, które stanowią największe zagrożenie dla Wielkiej Brytanii. Pierwszą 
z nich są cyberkryminaliści i zorganizowane cybergangi, które nie tylko 
mogą zarażać komputery szkodliwym oprogramowaniem, ale również 
manipulować użytkownikami sieci. Jako poważne zagrożenie płynące ze 
strony tych grup wymieniono zjawisko phishingu2, kradzieży kart kredyto-
wych, oszustw na aukcjach internetowych czy w grach online. Problem ten, 
w takim samym stopniu dotyczy dużych przedsiębiorstw, jak indywidual-
nych użytkowników Internetu (Cyber Security Strategy of the United King-
dom, 2009: 13). 

Drugą grupą, uważaną za zdecydowanie groźniejszą są państwa, zdolne 
do przeprowadzenia skoordynowanych ataków w cyberprzestrzeni. We-
dług autorów strategii mogą one przeprowadzać operację dezinformujące 
oraz zakłócać działania infrastruktury krytycznej. Dokument definiuje też 
narzędzia, którymi mogą posługiwać się hakerzy na usługach innych kra-
jów, wskazując na programy, które niepostrzeżenie instalują się na kompu-
terach i czekają na sygnał do uruchomienia (Cyber Security Strategy of the 
United Kingdom, 2009: 13). 

Trzecią grupą, która stanowi dla Wielkiej Brytanii zagrożenie są terro-
ryści. Sposób wykorzystania przez nich cyberprzestrzeni różni się od 
wcześniejszych dwóch przypadków. Według tego strategicznego dokumen-
tu, używają oni Internetu głównie do koordynowania działań, szerzenia 
radykalnej ideologii, zbierania funduszy, a nie do przeprowadzania ataków. 
Autorzy wskazują, że może to w niedalekiej przyszłości ulec zmianie, ale 
obecnie terroryści preferują uderzenia klasyczne, ponieważ są zdecydowa-
nie bardziej spektakularne (Cyber Security Strategy of the United Kingdom, 
2009: 13).  

Najważniejszym elementem strategii z roku 2009 były sugerowane 
kroki, które brytyjski rząd powinien podjąć w celu przeciwdziałaniu zagro-
żeniom. Wskazywano tutaj na konieczność wielopłaszczyznowego podejścia 
obejmującego ścisłą współpracę rządu, sektora prywatnego oraz środowisk 

                      
2 Phishing to zjawisko polegające na wyłudzeniu poufnych informacji, haseł lub szcze-

gółów karty kredytowej, poprzez podszywanie się po godną zaufania osobę lub instytucję 
publiczną (Phishing – łowienie naiwnych). 
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naukowych. Podkreślono również konieczność kooperacji z międzynaro-
dowymi partnerami. Tylko w ten sposób, według autorów strategii, można 
zminimalizować zagrożenia płynące z cyberprzestrzeni, która nie posiada 
żadnych, ani państwowych ani naturalnych barier, a atak wymierzony  
w Wielką Brytanię może zostać przeprowadzony z komputerów znajdują-
cych się na całym świecie (Cyber Security Strategy of the United Kingdom, 
2009: 15–16).  

W strategii poświęcono też nieco miejsca na działania ofensywne. Auto-
rzy dokumentu zauważyli, że cyberprzestrzeń może być wykorzystywana 
do walki z przestępcami i terroryzmem, a nawet przez wojsko, ale aspekt 
ten w dokumencie nie został rozwinięty (Cyber Security Strategy of the 
United Kingdom, 2009: 14). 

Podsumowując, strategia bezpieczeństwa narodowego z 2009 roku ra-
zem z pierwszą strategią cyberbezpieczeństwa zawierały głównie ogólni-
kowe stwierdzenia wskazujące na rosnące zagrożenia związane z działalno-
ścią hakerów, akcentowały konieczność współpracy sektora publicznego  
i prywatnego, oraz międzynarodowej kooperacji. Dużo miejsca poświęcono 
na opisy zagrożeń i sposobu działań hakerów, ale zabrakło podania kon-
kretnych rozwiązań danych problemów, jak również wyznaczenia długo-
terminowych celów. Jedynym rzeczywistym osiągnięciem obu strategii było 
powołanie do życia Biura Cyberbezpieczeństwa i Centrum Operacji Cyber-
netycznych. Nawet, jednak w przypadku tych dwóch instytucji, eksperci 
zgłosili wiele zastrzeżeń. Według nich nie określono ich budżetu, miejsca  
w brytyjskim systemie legislacyjnym, nie odpowiedziano na pytanie czy 
mogą one wpływać na uchylenie umów zawartych przez rząd, które naraża-
ją na szwank cyberbezpieczeństwo kraju. Większość ze specjalistów nega-
tywnie oceniało strategie, wskazując, że stworzyły one kolejne dwa ciała 
odpowiedzialne za cyberprzestrzeń, które zamiast wzmocnić efektywność 
działań tylko i wyłącznie przyczynią się do zwiększenia biurokracji (UK 
Cyber Security Strategy – Even More Bureaucracy, but No Financial Budget, 
Legislative Power or Democratic). Z drugiej jednak strony należy pamiętać, 
że opracowana strategia w cyberprzestrzeni była pierwszą w dziejach 
Wielkiej Brytanii i jedną z pierwszych na świecie. Wyznaczać miała główne 
trendy w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego, a nie proponować 
konkretne rozwiązania. 

 
 

Nowy rząd – nowe pomysły 
 
Dojście do władzy nowego rządu Davida Camerona wpłynęło na zmianę 

podejścia do problemu cyberbezpieczeństwa w Wielkiej Brytanii. Było to 
już widoczne w publikowanych w 2010 roku strategii bezpieczeństwa 
narodowego oraz strategicznym przeglądzie bezpieczeństwa. Już sama jej 
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nazwa „Silna Wielka Brytania w świecie zaskakujących zmian” wskazuje na 
zwrócenie uwagi na dynamikę zmian zachodzących w obecnym świecie 
stosunków międzynarodowych i związanego z tym paradygmatu bezpie-
czeństwa. We wstępie napisano, że obecny stan bezpieczeństwa państwa 
jest najwyższy w historii, ale zarazem podkreślono wrażliwość na nowe 
zagrożenia asymetryczne. Oznacza to, że obecnie nie występuje groźba 
ataku przez obce siły na terytorium Wielkiej Brytanii, z drugiej jednak 
strony niesamowita otwartość i usieciowienie współczesnego brytyjskiego 
społeczeństwa czyni je podatniejszym na nowe zagrożenia (A Strong Britain 
in an Age of Uncertainty: The National Security Strategy).  

W nowej strategii bezpieczeństwa znalazła się krytyka poprzedniego 
rządu, zarzucająca mu anachroniczne podejście do problematyki bezpie-
czeństwa państwa. Głównym zarzutem sformułowanym pod adresem 
poprzedniej ekipy rządzącej było korzystanie z nieprzystającego do współ-
czesnych warunków, przeglądu bezpieczeństwa z roku 1998 roku (Sta-
chowski, 2010: 505). 

Z perspektywy cyberbezpieczeństwa, nowa strategia narodowa była 
innowacyjna, ponieważ na pierwszym miejscu zagrożeń umieszczono ataki 
cybernetyczne ze strony państw lub zorganizowanych grup przestępczych. 
Tym samym rząd brytyjski uznał niebezpieczeństwo płynące z ich strony za 
równie ważne co terroryzm międzynarodowy, poważne katastrofy nuklear-
ne i międzynarodowy kryzys militarny (A Strong Britain in an Age of Uncer-
tainty: The National Security Strategy, 2010: 27). 

Z punktu widzenia cyberbezpieczeństwa, godnym odnotowania zapi-
sem jest ten mówiący o położeniu szczególnego nacisku na przygotowanie 
się do odparcia potencjalnych ataków aktorów niepaństwowych, i to nie  
w klasycznym środowisku, ale w tzw. czwartym wymiarze czyli cyberprze-
strzeni. W celu odpowiedniego przygotowania na to wyzwania sugeruje się 
konieczność prowadzenia symulacji oraz tworzenia scenariuszy reagowania 
na pojawiające się zagrożenia (Stachowski, 2010: 506). 

Przyjmując założenie, że strategia jest mało wartościowa bez narzędzi 
wprowadzających, rząd podjął decyzję o opublikowaniu strategicznego 
przeglądu bezpieczeństwa (Stachowski, 2010: 502). Zagrożenia w cyber-
przestrzeni zostały w nim zidentyfikowane jako zagrożenia pierwszopla-
nowe, które mogą mieć wpływ na Internet, sieci teleinformatyczne i syste-
my komputerowe Wielkiej Brytanii. Na poprawienie sytuacji, rząd przezna-
czył 650 milionów funtów, mimo kryzysu gospodarczego i związanych  
z tym cięć w finansach publicznych, w tym brytyjskim Ministerstwie Obro-
ny. W przeciągu czterech lat zaplanowano stworzenie jednego punktu 
kontaktowego, gdzie obywatele i przedsiębiorcy będą mogli zgłaszać cyber-
przestępstwa; wprowadzenie nowego programu szkoleniowego, którego 
charakter ukierunkowany jest na poprawienie kompetencji specjalistów  
w dziedzinie walki w cyberprzestrzeni; utworzenie szerokiego monitoringu 
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dostarczanych produktów i usług informatycznych, w szczególności syste-
mów adresowanych do wojska; zwiększenie inwestycji w narodowy poten-
cjał wywiadowczy, a zwłaszcza w Centrum Operacji Bezpieczeństwa Cyber-
netycznego w GCHQ (połowa z 650 milionów ma zostać przeznaczona 
właśnie na tę instytucję, która ma odgrywać główną rolę w cyberobronie 
Wielkiej Brytanii); udoskonalenie systemu identyfikacji luk w cybernetycz-
nej infrastrukturze krytycznej państwa, mającego umożliwić ich szybkie 
wykrycie i usunięcie; stworzenie Grupy Działań Obrony Cybernetycznej 
Państwa, która będzie głównym narzędziem Ministerstwa Obrony w cyber-
przestrzeni, odpowiedzialnym za ochronę systemów jak również opraco-
wanie możliwości przeprowadzenia ataków; zacieśnienie współpracy z part-
nerami zagranicznymi co do wymiany danych i planów oraz podejmowanie 
wspólnego działania w celu wypracowania wspólnych standardów oraz 
podstawowych norm w zakresie cyberbezpieczeńtwa; edukowanie i uświa-
domienie społeczeństwa w zakresie bezpiecznego użytkowania Internetu 
(m.in. poprzez rozwój portali Get Safe Online3 i Get Security Challenge4); 
współpracę z sektorem prywatnym i ośrodkami naukowymi, w celu udo-
skonalenia możliwości odpowiedzi na wyzwania w cyberprzestrzeni oraz 
opracowania dalekosiężnych planów i strategii (Securing Britain in an Age 
of Uncertainty: The Strategic Defence and Security Review, 2010: 48–50).  

Stratega bezpieczeństwa narodowego i strategiczny przegląd bezpie-
czeństwa z 2010 roku uczyniły z zagrożeń cybernetycznych jedno najpo-
ważniejszych wyzwań dla obronności tego państwa. Zasugerowano kon-
kretne rozwiązania, które zostały rozwinięte w strategii cyberbezpieczeń-
stwa. Najważniejszym aspektem strategicznego przeglądu było określenie 
dokładnych ram finansowych, które przeznaczone są na reformę cybero-
brony. 

                      
3 Omawiając bezpieczeństwo cybernetyczne Wielkiej Brytanii nie można zapominać  

o inicjatywie Get Safe Online, która powstała w 2005 roku. Jest to portal internetowy 

stworzony we współpracy sektora publicznego i prywatnego, którego głównym zadaniem 

jest podniesienie świadomości o bezpiecznym korzystaniu z Internetu. Inicjatywa adresowa-

na jest głównie do indywidualnych użytkowników sieci, jak również małych przedsię-

biorstw, które mogą nie posiadać odpowiednich funduszy, żeby zatrudnić specjalistów od 

bezpieczeństwa cybernetycznego. Get Safe Online współpracuje z rządem, jak również naj-

ważniejszymi firmami sektora prywatnego, odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo cyberne-

tyczne. Oferta portalu jest bardzo szeroka i obejmuje narzędzia do zwalczania złośliwego 

oprogramowania, najnowsze wersje programów zabezpieczających, jak również informacje 

odnośnie bezpiecznego poruszania się w sieci. (The Rough Guide to Online Safety, 2011). 
4 Get Security Challenge są to zawody w cyberprzestrzeni organizowane przez brytyjski 

rząd, których głównym celem jest znalezienie wybitnych osób, zajmujących się bezpieczeń-

stwem cybernetycznym. Hakerzy zgłaszają chęć udziału w zawodach, które polegają na 

łamaniu przykładowych zabezpieczeń. Najlepsi z uczestników mogą liczyć nawet na pracę  

w instytucjach państwowych. Szerzej na ten temat patrz: (Cyber Security Challenge UK).  
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„Strategia cyberbezpieczeństwa Wielkiej Brytanii. Ochrona i wsparcie 
dla Wielkiej Brytanii w cyfrowym świecie” 

 
Jeden z zapisów strategii bezpieczeństwa narodowego z 2010 roku 

mówił o stworzeniu nowej osobnej strategii cyberbezpieczeństwa. Wynika-
ło to z faktu, że poprzedni dokument był krytykowany i nie spełniał oczeki-
wań. Nowa strategia została opublikowana pod tytułem „Strategia Cyber-
bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii. Ochrona i wsparcie dla Wielkiej Brytanii 
w cyfrowym świecie”. 

Twórcy dokumentu zaznaczyli, że w zglobalizowanym świecie nie moż-
na mówić o czymś takim jak absolutne bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. 
Zaproponowano podejście polegające na minimalizacji ryzyka. Słusznie 
dostrzeżono, że rząd Wielkiej Brytanii ma ograniczone pole manewru  
w cyberprzestrzeni z dwóch powodów: jest ona w dużej części używana 
przez sektor prywatny oraz ma charakter transnarodowy. Stąd też wynika 
potrzeba pracy z przedsiębiorstwami oraz partnerami międzynarodowymi. 
(Securing Britain in an Age of Uncertainty: The Strategic Defense and Security 
Review, 2010: 48–50).  

Kluczowym aspektem nowego dokumentu była wizja Wielkiej Brytanii 
w 2015 roku jako państwa, które czerpie zyski, zarówno ekonomiczne jak  
i społeczne z bezpiecznego użytkowania cyberprzestrzeni. Jednocześnie 
zapisy legislacyjne, regulujące zachowanie użytkowników Internetu mają 
być przejrzyste i klarowne i nader wszystko szanować brytyjskie przywią-
zanie do wolności (The UK Cyber Security Strategy. Protecting and Promo-
ting the UK in a Digital Word, 2011: 8). W 2015 roku Wielka Brytania ma 
być w stanie przeprowadzić działania ofensywne w odpowiedzi na zagroże-
nia w cyberprzestrzeni. Według autorów dokumentu, każdy Brytyjczyk ma 
mieć możliwość dostępu do cyberprzestrzeni, która jest wykorzystywana 
do szerzenia tolerancji i szacunku dla odmienności kulturowych. W 2015 
roku ma być to miejsce otwarte, ze swobodą przepływu informacji i posza-
nowaniem własności prywatnej (The UK Cyber Security Strategy. Protecting 
and Promoting the UK in a Digital Word, 2011: 8). 

Autorzy dokumenty przewidują, że w 2015 roku brytyjscy użytkownicy 
Internetu będą posiadać podstawową wiedzę na temat zagrożeń w cyber-
przestrzeni oraz mieć możliwość swobodnego dostępu do informacji na 
temat najnowszych szkodliwych programów. Nacisk położono również na 
bezpieczne przesyłanie informacji i wrażliwych danych. Co więcej, brytyjski 
użytkownik Internetu ma posiadać zdolność identyfikacji zagrożeń, które 
będzie zgłaszał w odpowiednim miejscu (The UK Cyber Security Strategy. 
Protecting and Promoting the UK in a Digital Word, 2011: 31). 

Dokument wyznacza również rolę dla przedsiębiorców, którzy w 2015 
mają być świadomi zagrożeń w cyberprzestrzeni. Ma to doprowadzić do 
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sytuacji, w której wrażliwe informacje są przekazywane z zachowaniem 
należytych środków bezpieczeństwa. Bliska współpraca sektora prywatne-
go z publicznym, poprzez wymianę wartościowych danych, ma przyczynić 
się do skutecznego zwalczania zagrożeń cybernetycznych. Autorzy doku-
mentu liczą, że prywatny kapitał zainwestuje w stworzenie wielu ośrodków 
doskonalenia umiejętności bezpiecznego użytkowania w cyberprzestrzeni.  

W 2015 roku rząd ma posiadać zdolności pozwalające na wykrywanie  
i zwalczanie najgroźniejszych ataków cybernetycznych, a jego infrastruktu-
ra ma się cechować zmniejszoną podatnością na ataki. Ma to być możliwe 
dzięki wykształceniu odpowiedniej kadry specjalistów oraz dzięki skutecz-
nej wymianie informacji z ośrodkami naukowymi i przemysłowymi. Auto-
rzy dokumentu liczą również na owocną współpracę z partnerami między-
narodowymi co pozwoli ukształtować pewne normy zachowań w cyber-
przestrzeni oraz wzmocnić reguły prawne (The UK Cyber Security Strategy. 
Protecting and Promoting the UK in a Digital Word, 2011: 23). 

 
 
Zagrożenia według strategii bezpieczeństwa cybernetycznego  

z 2011 roku 
 
Większość zagrożeń wymienionych w nowym dokumencie powtarza 

zapisy strategii z 2009 roku. Nowym elementem jest tutaj „haktywizm”, 
czyli forma internetowego protestu społecznego. Według autorów doku-
mentu, osoby uprawiające tego typu działalność w sieci, swoimi akcjami 
często powodują finansowe straty lub sieją zamęt. Innym trendem poruszo-
nym w dokumencie jest wzrost liczby szkodliwego oprogramowania do 
smartfonów z 600 programów w 2009 roku do ponad 1200 w 2011. Wzra-
stająca liczba użytkowników tych urządzeń mobilnych, szczególnie wśród 
przedsiębiorców, nakazuje wprowadzenie odpowiednich środków zapobie-
gawczych, jednak te nie zostały w strategii sprecyzowane. Wśród zagrożeń 
wymienia się też sytuację, w której społeczeństwo straci zaufanie do moż-
liwości bezpiecznego używania Internetu.  

Główną przeszkodą w zagwarantowaniu bezpieczeństwa w cyberprze-
strzeni jest kwestia ograniczenia wolności w Internecie. Z jednej strony 
istniej duża szansa, że przyczyni się to do faktycznego poprawienia bezpie-
czeństwa, z drugie jednak może doprowadzić do protestów społecznych  
i uczynić rząd przeciwnikiem społeczeństwa, a nie gwarantem jego bezpie-
czeństwa. Władze Wielkiej Brytanii starają się doprowadzić do poprawienia 
zabezpieczenia cyberprzestrzeni, ale bez ingerencji w życie prywatne 
obywateli (The UK Cyber Security Strategy. Protecting and Promoting the UK 
in a Digital Word, 2011: 16). 
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Wśród problemów z zagwarantowaniem cyberbezpieczeństwa, jako je-
den z najpoważniejszych, wymieniono fakt, że większość cyberprzestrzeni 
jest głównie użytkowana przez prywatnych użytkowników. Składa się ona  
z wielu fizycznych elementów sprowadzanych z całego świata, od różnych 
dostawców, którzy często nie są w żaden sposób sprawdzani. Może to 
prowadzić do sytuacji, w której niektóre przedsiębiorstwa celowo do-
starczają wadliwe elementy infrastruktury, która jest bardziej podatna na 
atak (The UK Cyber Security Strategy. Protecting and Promoting the UK in  
a Digital Word, 2011: 18). 

Drugim najpoważniejszym problemem w zagwarantowaniu cyberbez-
pieczeństwa jest niemożność określenia roli jaką cyberprzestrzeń ma 
odgrywać w przyszłości oraz zagrożenia, które mogą się pojawić. Tempo 
zmian zachodzących w tym środowisku powoduje, że obecnie istniejąca 
obrona może okazać się w niedalekiej przyszłości niewystarczająca i prze-
starzała.  

 
 

Sposób realizacji wizji zagwarantowania bezpieczeństwa  
cybernetycznego Wielkiej Brytanii w 2015 roku 

  
W drodze do zrealizowania wizji bezpieczeństwa cybernetycznego 

Wielkiej Brytanii w 2015 roku wyodrębniono 4 główne cele: 
 
1. Skuteczne zwalczanie cyberprzestępczości i uczynienie z Wielkiej 

Brytanii najbezpieczniejszego miejsca na świecie do prowadzenia działal-
ności gospodarczej w cyberprzestrzeni. 

Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez zmniejszenie podatności bry-
tyjskich sieci na ataki, ograniczenie działalności cyberprzestępców oraz  
promocję skutecznego partnerstwa pomiędzy sektorami prywatnym i pub-
licznym. Sugeruje się również konieczność zwiększenia świadomości spo-
łecznej na temat ataków, ulepszenie mechanizmu reagowania na zaistniałe 
incydenty, lepszą ochronę kluczowych informacji oraz usług, promowanie 
zaufania w cyberprzestrzeni. Strategia z 2011, w przeciwieństwie do po-
przedniego dokumentu zawiera również dokładne działania, które powinny 
zostać podjęte. Autorzy sugerują następujące czynności: 

– przejrzenie istniejących aktów legislacyjnych pod kątem ich przydat-
ności do zwalczania cyberprzestępców,  

– zachęcenie sądów do wymierzania odpowiednich kar cyberprzestęp-
com oraz usprawnienie działalności agencji ochrony porządku publicznego,  

– stworzenie narodowej jednostki policji odpowiedzialnej za cyber-
przestępstwa, jak również zachęcenie ekspertów do współpracy z nią,  
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– stworzenie jednego punktu informacyjnego w ramach polityki infor-
macyjnej, gdzie przedsiębiorstwa i klienci indywidualni mogą zgłaszać 
cyberataki,  

– podjęcie szeroko zakrojonych działań w celu zwalczania zbrodni nie-
nawiści w Internecie. Proponuje się nałożenie sankcji na osoby ją propagu-
jące,  

– zacieśnianie współpracy z przedsiębiorstwami przy wdrażaniu nowe-
go prawa, które ma nie przeszkadzać w swobodnej wymianie informacji,  
a zarazem przewidywać poważne kary dla cyberprzestępców, 

– współpracę z międzynarodowymi organizacjami oraz innymi pań-
stwami w celu opracowywania i wdrażania trans-granicznych rozwiązań 
prawnych, które zapobiegną sytuacji tworzenia się bezpiecznych przystani 
dla cyberkryminalistów, 

– praca z krajowymi, europejskimi i światowymi organizacjami w celu 
wypracowania jednolitych standardów bezpieczeństwa dla elementów 
fizycznych cyberprzestrzeni, 

– budowa zaufanego partnerstwa pomiędzy sektorem prywatnym i pu-
blicznym w celu wzajemnego dzielenia się informacjami na temat zagrożeń, 
zwalczania incydentów, które zaistniały w cyberprzestrzeni, rozwijanie 
wzajemnych analiz trendów nowych zagrożeń oraz budowy potencjału  
i zdolności, 

– zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa cybernetycznego 
przy korzystaniu z usług publicznych online. Konsumenci muszą być pewni, 
że ich transakcje z rządem są należycie zabezpieczone, 

– wsparcie dla brytyjskiego przemysłu produkującego fizyczne elemen-
ty cyberprzestrzeni, 

– zapowiedziano również przeprowadzenie szczegółowych analiz doty-
czących roli i szans przemysłu w pracy nad cyberbezpieczeństwem, 

– rozwinięcie strategii marketingowej, która ma na celu promowanie 
zdolności brytyjskiego przemysłu w zapewnieniu bezpieczeństwa cyberne-
tycznego, 

– praca nad zwiększeniem świadomości wśród przedsiębiorców na te-
mat zagrożeń płynących z cyberprzestrzeni oraz tego, jak można je zwal-
czać. Zalecenie dla nich, żeby współpracowali z dostarczycielami usług  
i towarów (The UK Cyber Security Strategy. Protecting and Promoting the UK 
in a Digital Word, 2011: 36–38). 

 
2. Uczynienie z Wielkiej Brytanii bardziej odpornej na ataki cyberne-

tyczne oraz zagwarantowanie skuteczniejszej obrony brytyjskich interesów 
w cyberprzestrzeni. 

Rząd w realizacji tego długoterminowego celu postawił sobie za naj-
ważniejsze wzmocnienie obrony w cyberprzestrzeni oraz odporności na 
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ataki, jak również zmniejszenie siły ich oddziaływania oraz przeciwdziała-
nia w celu wykorzystywaniu sieci przez terrorystów. Co więcej, zapowie-
dziano działania mające na celu udoskonalenie wykrywania zagrożeń  
w cyberprzestrzeni oraz wzmocnienie zdolności do powstrzymywania  
i neutralizowania ataków hakerskich. Szczegółowy plan akcji przedstawio-
ny przez rząd Jej Królewskiej Mości zakłada: 

– zacieśnienie współpracy z przedsiębiorstwami odpowiedzialnymi  
za kierowanie systemami krytycznej infrastruktury w celu zapewnienia 
bezpiecznego przekazu informacji, 

– rozszerzenie opieki rządowej nad przedsiębiorstwami, które mają 
priorytetowe znaczenie dla brytyjskiej gospodarki, 

– rzetelne sprawdzenie czy procedury odpowiedzi na zagrożenia w cy-
berprzestrzeni spełniają wymogi Unii Europejskiej i nie rzutują negatywnie 
na współpracę z międzynarodowymi partnerami, 

– współpraca z sojusznikami w celu implementacji polityki bezpieczeń-
stwa w cyberprzestrzeni opracowanej przez NATO, 

– pracę nad efektywną strategią, która pozwoli na zakłócanie działalno-
ści radykałów w Internecie, 

– zwiększenie potencjału przewidywania i zapobiegania wrogim aktom 
w cyberprzestrzeni (poprzez wymianę informacji pomiędzy sektorem pry-
watnym i publicznym, wzmocnienie obrony przeciwko atakom oraz sku-
teczne wykonywanie prawa, które pozwoli na ujęcie cyberkryminalistów), 

– stworzenie Grup Operacyjnych w ramach Ministerstwa Obronny, któ-
re będą odpowiedzialne za integrację potencjałów cywilnych i wojskowych 
w cyberprzestrzeni (The UK Cyber Security Strategy. Protecting and Promo-
ting the UK in a Digital Word, 2011: 39). 

 
3. Praca nad rzecz kształtowania otwartej i stabilnej cyberprzestrzeni, 

która może być używana w bezpieczny sposób przez społeczeństwo Wiel-
kiej Brytanii. 

Rząd realizując ten cel zamierza oprzeć się na promowaniu otwartej  
i Inter-operacyjnej cyberprzestrzeni, gdzie zapewnienie bezpieczeństwa nie 
ma negatywnego wpływu na prawo wolności internautów. W szczegóło-
wym planie działań wymieniono: 

– kontynuowanie organizowania międzynarodowych konferencji po-
święconych ustanowieniu międzynarodowych norm co do zachowania się  
w cyberprzestrzeni, 

– przegląd istniejących przepisów dotyczących sektora komunikacyjne-
go w Wielkiej Brytanii, 

– wsparcie dla idei otwartego Internetu,  
– implementację bilateralnych, międzynarodowych porozumień ze Sta-

nami Zjednoczonymi, Francją i Australią, 
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– szukanie porozumienia z państwami rozwijającymi się, które aktyw-
nie angażują się w działalność w cyberprzestrzeni, 

– aktywne zaangażowanie się w pracę międzynarodowych, jak i regio-
nalnych organizacji, takich jak Commonwealth, Organizacja Bezpieczeństwa  
i Współpracy w Europie, Rada Europu i Międzynarodowy Związek Teleko-
munikacyjnym w celu zbudowania jednego modelu legislacyjnego definiują-
cego zachowanie w cyberprzestrzeni, 

– aktywne poszukiwanie w ramach dialogu bilateralnego i multilateral-
nego sposobu implementacji międzynarodowego prawa człowieka w cyber-
przestrzeni, 

– wzmocnienie światowego systemu poprzez budowanie zaufania po-
między głównymi aktorami działającymi w cyberprzestrzeni, 

– współpraca w ramach UE z Komisją Europejską oraz Służbą Działań 
Zewnętrznych w celu stworzenia większej spójności w działaniach w cyber-
przestrzeni, 

– próby szukania porozumienia z dostawcami Internetu w celu współ-
pracy w identyfikacji złośliwego oprogramowania (The UK Cyber Security 
Strategy. Protecting and Promoting the UK in a Digital Word, 2011: 39).  

 
4. Wykształcenie wybitnych ekspertów w dziedzinie cyberbezpieczeń-

stwa Wielkiej Brytanii.  
Cel ten ma zostać osiągnięty przez stworzenie wspólnego programu 

badawczego, w ramach którego będą pracowali specjaliści z wielu dziedzin. 
Obejmować ma on działania mające na celu lepsze zrozumienie zagrożeń  
i ryzyka operowania w cyberprzestrzeni, jak również umożliwić łatwiejsze 
znalezienie wrażliwych punktów. Bardzo ważnym aspektem, dla autorów 
dokumentu jest uświadomieniu społeczeństwu ryzyka, jakie wiąże się  
z użytkowaniem cyberprzestrzeni. Nie można również zapominać o rozwi-
janiu technologicznych zdolności, które są kluczowe w zwiększaniu możli-
wości zapobiegania incydentom w cyberprzestrzeni. Autorzy dokumentu 
przygotowali szczegółowy plan, który obejmuje następujące punkty: 

– zwiększenie zdolności przewidywania rozwoju technologicznego, 
proceduralnego i zachowania społecznego w cyberprzestrzeni, 

– przeprowadzenie specjalnych programów adresowanych do uczniów 
jak i studentów, 

– ustanowienie specjalnego programu, który miałby służyć za pole ćwi-
czeń do zwalczania zagrożeń w cyberprzestrzeni z rocznym budżetem  
2 miliony funtów, 

– zwiększenie kompetencji zawodowych osób odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo informacji oraz bezpieczeństwo cybernetyczne poprzez 
wprowadzenie jednego certyfikatu, potwierdzającego poziom zawansowa-
nia osób,  
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– wsparcie dla naukowców proponujących innowacyjne rozwiązania  
w cyberprzestrzeni, 

– pomoc w rozwijaniu społeczności „etycznych hakerów”, którzy działa-
li by w celu poprawy bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, 

– zachęcanie społeczeństwa do zgłaszania przypadków oszustw i kra-
dzieży w Internecie z wykorzystaniem narzędzi „Action Fraud”, 

– rozwijanie tzw. cyberhigieny, która miałaby polegać na edukacji spo-
łeczeństwa co do użytkowania Internetu w bezpieczny sposób i mogłaby 
przyczynić się do zredukowania liczby ataków o 80%, 

– szerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa poprzez użycie mediów 
społecznościowych, 

– stworzenie Centrum Doskonalenia Obrony Cybernetycznej podobne-
go do natowskiej instytucji znajdującej się w Estonii (The UK Cyber Security 
Strategy. Protecting and Promoting the UK in a Digital Word, 2011: 42). 

 
 

Podsumowanie strategii 
 
Nowa strategia bezpieczeństwa cybernetycznego została opracowana  

z uwzględnieniem głosów krytycznych w stosunku do poprzedniego doku-
mentu. Tym razem mamy do czynienia z przejrzystą wizją i długotermino-
wym celem, który brytyjski rząd zamierza osiągnąć. Stawiając sobie kon-
kretne zadania do zrealizowania oraz podając konkretny termin, rząd 
będzie mógł łatwo ocenić sukcesy i porażki przy realizacji dokumentu. 
Sama strategia kładzie duży nacisk na czynnik ekonomiczny i społeczny, 
skupiając się na ochronie gospodarki i porządku społecznego. Czynnik 
militarny, wliczając w to zdolności ofensywne, po raz kolejny został zanie-
dbany. Niezwykle ciekawym, ale zarazem ryzykowanym pomysłem jest idea 
zaangażowania społeczności brytyjskiej w ochronę w cyberprzestrzeni. 
Według zapisów dokumentu, każdy obywatel, który korzysta z Internetu ma 
być elementem obrony cybernetycznej. Zaskoczeniem nie jest podkreślenie 
bliskiej współpracy między sektorem prywatnym a publicznym, ponieważ 
jest to cecha charakterystyczna dla wszystkich doktryn strategicznych 
mówiących o cyberbezpieczeństwie. Ważnym aspektem jest podkreślenie 
znaczenia jakości dostaw elementów fizycznych cyberprzestrzeni, ponieważ 
czynnik ten jest często niedoceniany, a może wiązać się z groźniejszymi 
konsekwencjami niż przy atakach z wykorzystaniem oprogramowania 
komputerowego. Wśród wad strategii trzeba zauważyć, zbyt dużą liczbę 
instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo cybernetyczne bez jednej 
koordynującej działalność pozostałych. Doprowadzi to do dublowania się 
kompetencji i funkcji i może ograniczyć efektywność bezpieczeństwa 
cybernetycznego Wielkiej Brytanii. 
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Realizacja strategii 
 
W realizacji długoterminowych celów udało się wypracować działania 

ukierunkowane na zwiększenie współpracy pomiędzy sektorem publicz-
nym i państwowym. Rząd opublikował poradnik o cyberbezpieczeństwie 
skierowany dla przedstawicieli biznesu. Udało się również zorganizować 
serię spotkań pomiędzy prywatnymi przedsiębiorstwami i GCHQ, które 
przyniosły pozytywne efekty. W ramach kooperacji z przedsiębiorstwami 
odpowiedzialnymi za infrastrukturę krytyczną otworzono program, mający 
na celu wymianę informacji, zatytułowany „Sharing Partnership” (Shah 
Sooraj). Jednak najważniejszy sukces we współpracy z sektorem prywat-
nym odnotowano poprzez zawarcie umów o współpracy z największą 
brytyjską firmą zbrojeniową – BAE Systems i jednym z największych opera-
torów telefonii komórkowej Vodafone (Chuter). Pozytywnie przebiegają też 
działania ukierunkowane na wzmocnienie zdolności policji w efektywnym 
ściganiu cyberprzestępców poprzez powołanie „Police Central eCrime Unit”. 
Osiągnięto też zdecydowane postępy w badaniach nad szybszym wykrywa-
niem nowych szkodliwych programów oraz zapobieganiu atakom hacker-
skim w Ministerstwie Spraw Obronnych jak i w GCHQ. Udało się również 
osiągnąć sukces w budowaniu umiejętności do walki w cyberprzestrzeni 
poprzez nawiązanie kontaktów z Uniwersytetem w Oksfordzie, gdzie będzie 
rozwijany program kształcący specjalistów od bezpieczeństwa cyberne-
tycznego. Istotna była też inicjatywa „The Cyber Security Challenge”, do 
której zarejestrowało się ponad 10 tys. osób, duża część z nich zdała testy  
i znalazła zatrudnienie (Shah Sooraj). 

Wielka Brytania odniosła też sukcesy w realizacji swojej strategii na fo-
rum międzynarodowym. Podczas spotkania brytyjskiego premiera z prezy-
dentem Stanów Zjednoczonych zawarto umowę o pogłębieniu bilateralnej 
współpracy pomiędzy krajami w zwalczaniu cyberprzestępczości poprzez 
m.in. wymianę informacji o cyberatakach oraz zapewnieniu wolności  
w Internecie. Zapowiedziano też konsultację z Australią odnośnie opraco-
wania placówki badawczej zajmującej się rozwojem zagrożeń w cyberprze-
strzeni (Fryer-Biggs, Zachary). Premierowi Cameronowi udało się podpisać 
porozumienie o bezpieczeństwie cybernetycznym z Indiami, które ma 
chronić m.in. brytyjskich inwestorów w tym kraju (Kirkup James).  

 
 

Podsumowanie 
 
Analiza oficjalnych dokumentów brytyjskiej administracji pozwala jed-

noznacznie stwierdzić, że cyberbezpieczeństwo jest przez Londyn trakto-
wane jak najbardziej poważnie. Pierwsze zapisy dotyczące tego problemu 
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pojawiły się w 2009, wraz z opublikowaniem strategii bezpieczeństwa 
narodowego i strategii bezpieczeństwa cybernetycznego. Zapisy te zaryso-
wały szkic tej istotnej kwestii oraz stworzyły fundament do walki z tym 
zagrożeniem. Jednak, oba dokumenty były krytykowane za zbyt ogólne 
sformułowania i małą liczbę sugestii jak dany problem rozwiązać. Trzeba 
jednak wziąć pod uwagę, że w tamtym czasie Wielka Brytania była jednym  
z pierwszych krajów pracujących nad rozwojem kompleksowej strategii 
bezpieczeństwa cybernetycznego, a sam dokument miał raczej wyznaczać 
drogę, a nie tworzyć dokładne rozwiązania. Nowy rząd, który doszedł do 
władzy potraktował zagrożenie cybernetyczne jako jedno z najpoważniej-
szych, wdrożył również kompleksową strategię cyberbezpieczeństwa,  
w którym opisano szczegółowo zagrożenia, jak również zawarto sugestie 
ich zwalczania w przyszłości. Co więcej, mimo redukcji wydatków na 
zbrojenia, nakłady na cyberbezpieczeństwo wzrosły. Wydaje się, że obecnie 
Wielka Brytania posiada znaczące środki obrony w cyberprzestrzeni, oparte 
na jasnych zapisach w dokumentach strategicznych, które stanowią dosko-
nały fundament do dalszego rozwoju. Co więcej, po roku od wdrożenia 
strategii, widać, że nie jest ona martwym dokumentem, a jej zapisy są 
realizowane w praktyce. 
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Cybersecurity in Strategic Documents of Great Britain 2009-2011 
Summary 

 
This essay tries to answer the question about the role and place of cybersecurity in the 

most crucial strategic documents of Great Britain in the period between 2009 and 2011. 
Cyberspace plays an important role for the states and their societies and because of this fact 
setting an efficient strategy in this domain is inevitably crucial. This article presents 
acomprehensive analysis of national security strategies as well as the cyberstrategies. The 
most important priorities, the methods and tools of achieving them and the role of the crucial 
bodies responsible for Great Britain cybersecurity are described. The analysis of the national 
security strategies allows to highlight the role of the cybersecurity in these documents.  
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Dylematy polityki obronnej Wielkiej Brytanii  
po wyborach parlamentarnych 2010 

 
 
 
 
Streszczenie: Utworzony po wyborach parlamentarnych w Wielkiej Brytanii w maju 

2010 roku koalicyjny rząd Dawida Camerona stanął w obliczu konieczności rozwiązania 
poważnych dylematów w zakresie polityki zbrojeniowej. Największym wyzwaniem była 
redukcja ogromnego deficytu budżetowego pozostawionego w ministerstwie obrony przez 
Partię Pracy, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu zdolności wojskowych. 
Głównym zadaniem postawionym przed artykułem, jest przeprowadzenie analizy działań 
podjętych przez brytyjskie władze na przestrzeni ostatnich 3 lat, ukierunkowanych na 
osiągnięcie obu wspomnianych celów. W tym celu omówiono najważniejsze decyzje jakie 
brytyjskie władze podjęły by ograniczyć wydatki obronne. Przedstawiono również stopnio-
wo zarysowujący się kształt, jaki zostanie nadany brytyjskim siłom zbrojnym w przyszłości. 
Szczególny dużo uwagi poświęcono dokonaniu pogłębionej analizy najpoważniejszych 
inwestycji zbrojeniowych przeprowadzanych obecnie oraz w przyszłości przez Zjednoczone 
Królestwo. Poszczególne inwestycje omówiono pod kątem ich potencjalnej przydatności dla 
brytyjskich sił zbrojnych, kosztów ich finalizacji, a także czynników które wpływały na 
decyzje o wyborze konkretnego wariantu uzbrojenia. W ostatniej części artykułu scharakte-
ryzowano dylematy przed jakimi stanęły władze w zakresie przyszłości brytyjskiej broni 
jądrowej. 

 
 
Już na początku swojej kadencji, konserwatywno-liberalny gabinet 

Davida Camerona stanął w obliczu poważnych wyzwań w zakresie polityki 
obronnej. Po pierwsze, należało ujednolicić podejście do polityki obronnej  
i przystosować je do współczesnych uwarunkowań międzynarodowych  
i najpoważniejszych zagrożeń. Po drugie, trzeba było określić kierunki 
przyszłego rozwoju brytyjskich sił zbrojnych, co wiązało się z koniecznością 
wyboru priorytetów zbrojeniowych na kolejne lata. Po trzecie, należało 
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przeanalizować możliwe scenariusze dotyczące przyszłości brytyjskich 
środków odstraszania jądrowego (tzw. „nuclear deterrent”). Podczas reali-
zacji wszystkich spośród wymienionych priorytetów, nowe brytyjskie 
władze miały być poważnie ograniczone przez efekty kryzysu gospodarcze-
go, dodatkowo potęgujące problemy finansowe, z którymi przez kilka 
poprzednich lat borykały się brytyjskie siły zbrojne. Wkrótce po wyborach 
parlamentarnych z 2010 roku, oszacowano, że „czarna dziura budżetowa” 
ministerstwa obrony pod rządami Partii Pracy sięgnęła 38 miliardów 
funtów, co oznaczało, że była ona większa niż roczny budżet obronny 
Zjednoczonego Królestwa (Chalmers, 2011: 3). Dlatego też, podczas podej-
mowania wszystkich decyzji z zakresu polityki obronnej, nowy gabinet 
musiał uwzględniać naglącą potrzebę ograniczania wydatków budżetu 
obronnego. Zadanie, przed jakim stanął gabinet Davida Camerona było więc 
podwójnie utrudnione – należało zmniejszyć deficyt budżetu obronnego 
przy jednoczesnym utrzymaniu zdolności wojskowych na odpowiednio 
wysokim poziomie. Realizacji wskazanych powyżej priorytetów miał służyć 
całościowy przegląd polityki obronnej rozpoczęty tuż po wyborach, którego 
wyniki miały zostać opublikowane na jesieni 2010 roku, w pierwszym od 
dwunastu lat dokumencie całościowo obejmującym brytyjską politykę 
bezpieczeństwa. 

Głównym celem postawionym przed poniższym artykułem jest próba 
szczegółowej analizy głównych dylematów, przed jakimi stanął koalicyjny 
gabinet Davida Camerona w zakresie polityki militarnej. Analizie poddane 
będą wyłącznie problemy należące do wymiaru wewnętrznego brytyjskiej 
polityki obronnej, pominięty zostanie natomiast szerszy kontekst między-
narodowy. Szczególny nacisk zostanie położony na zagadnienia związane  
z auto-postrzeganiem Wielkiej Brytanii w środowisku międzynarodowym,  
a także na najważniejsze spośród dylematów zbrojeniowych przed jakimi 
stanęły władze Zjednoczonego Królestwa na przestrzeni ostatnich trzech lat.  

 
 

Rola Wielkiej Brytanii w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego 
 
Choć w okresie zimnej wojny Wielka Brytania utraciła ostatecznie sta-

tus mocarstwa światowego, udało się jej zdobyć i zachować dwa atrybuty 
mocarstwowości: stałe miejsce w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Na-
rodów Zjednoczonych oraz dostęp do broni jądrowej. Szczególnie formalny 
wyznacznik mocarstwowości warunkuje autopercepcję Zjednoczonego 
Królestwa w systemie międzynarodowym. Status permanentnego członka 
Rady Bezpieczeństwa ONZ jest fundamentem poczucia zwiększonej odpo-
wiedzialności za utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, 
które stało się jednym z tradycyjnych założeń brytyjskiej polityki bezpie-
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czeństwa (Gołembski, 2001: 62). Zakończenie zimnej wojny nie spowodo-
wało zmiany dotychczasowej postawy Brytyjczyków, którzy zachowali 
swoistą „psychologiczną gotowość” do przejęcia odpowiedzialności za 
bezpieczeństwo również poza obszarem wyznaczonym przez Traktat 
Północnoatlantycki (Wiśniewski 2008: 87). Taka postawa będąca niewąt-
pliwie osobliwym reliktem ery imperialnej stała się elementem politycznej 
tradycji brytyjskiej, o czym świadczy chociażby zasadnicza zgodność obu 
głównych partii brytyjskich w odniesieniu do tej kwestii. Np. w opubliko-
wanym w 1998 roku przez laburzystowski rząd Strategicznym Przeglądzie 
Obrony zapisano, że Wielka Brytania jest gotowa by pełnić w polityce 
międzynarodowej rolę „siły na rzecz dobra” (force for good) (Strategic 
Defence Review, 1998: 11) . Głównym architektem takiej postawy brytyjskiej 
był bez wątpienia premier Tony Blair. Przejęcie większej odpowiedzialności 
za bezpieczeństwo narodowe znakomicie wpisywało się bowiem w blai-
rowską „Doktrynę Międzynarodowej Wspólnoty”, przedstawioną 24 kwiet-
nia 1999 roku w Chicago, dopuszczającą m.in. interwencję zbrojną społecz-
ności międzynarodowej w innym państwie w celu ochrony i promocji praw 
człowieka, nawet jeśli ONZ nie autoryzowała takiej akcji (Blair, 2011: 351). 
Przekonania Tony’ego Blaira wciągnęły jednak Wielką Brytanię w cztery 
konflikty zbrojne, z czego przynajmniej dwa (Wojna w Kosowie oraz  
II Wojna w Iraku) wzbudzały duże kontrowersje ze względu na sprzeczność 
z zasadami prawa międzynarodowego. Zwłaszcza decyzja o wysłaniu wojsk 
do Iraku spotkała się ze zmasowaną krytyką: podczas demonstracji  
w Londynie przeciwko włączeniu się do konfliktu protestowało ponad 
milion ludzi, doszło również do największej od ponad stu lat partyjnej 
rewolty, kiedy podczas głosowania w dniu 26 lutego 2003 roku 120 posłów 
Partii Pracy sprzeciwiło się udzieleniu wsparcia Stanom Zjednoczonym 
(Warchał, 2010: 187). Negatywna ocena zaangażowania w wojnę w Iraku,  
a także „zmęczenie” związane z bardzo kosztowną i przedłużającą się 
operacją w Afganistanie stały się przyczynami wzrastającej niechęci brytyj-
skiego społeczeństwa wobec angażowania się Wielkiej Brytanii w regionach 
oddalonych od własnego terytorium (Seldon, 2007: 632). 

Kiedy więc gabinet Davida Camerona stanął przed koniecznością okre-
ślenia stopnia aktywności Zjednoczonego Królestwa na arenie międzynaro-
dowej, dwie kwestie znacząco zawężały jego pole manewru. Po pierwsze,  
w dobie kryzysu gospodarczego, to czynniki ekonomiczne miały być klu-
czową determinantą gotowości Wielkiej Brytanii do działania na arenie 
międzynarodowej. Po drugie, brytyjska opinia publiczna domagała się 
ścisłego sprzężenia przyszłych decyzji o ewentualnym rozmieszczeniu 
wojsk z dala od własnego terytorium, z faktycznym zagrożeniem interesów 
Zjednoczonego Królestwa. W efekcie, w zapisach Strategicznego Przeglądu 
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Obrony i Bezpieczeństwa (SDSR) koalicyjny rząd brytyjski wyraźnie zdy-
stansował się od polityki prowadzonej w okresie sprawowania władzy 
przez Partię Pracy. W dokumencie podkreślono gotowość do użycia sił 
zbrojnych poza granicami kraju, w sytuacji, w której w sposób jednoznacz-
ny zagrożone są interesy Zjednoczonego Królestwa. Warto jednak zazna-
czyć, że zapowiedziano bardziej selektywną postawę w odniesieniu do 
rozmieszczenia sił zbrojnych, a ewentualna interwencja militarna zostanie 
przeprowadzona jeśli będzie ona zgodna z prawem międzynarodowym, 
możliwe będzie precyzyjne określenie celu końcowego i strategii wyjścia,  
a potencjalne korzyści będą proporcjonalne w stosunku do kosztów eko-
nomicznych, politycznych i ludzkich (SDSR, 2010: 17)1. Wszystkie wspo-
mniane warunki są bez wątpienia efektem negatywnych doświadczeń 
płynących z misji w Afganistanie, która obecnie wydaje się być dla Brytyj-
czyków swoistym „wzorem” nieudanej operacji. Krytyczna ocena operacji 
ISAF wynika przede wszystkim z nierealności zakończenia jej sukcesem,  
a także rosnącej liczby poległych na afgańskim gruncie brytyjskich żołnie-
rzy (przekraczającej obecnie czterystu poległych). Należy również pamiętać 
o ogromnym obciążeniu finansowym budżetu obronnego wynikającym  
z obecności w Afganistanie kontyngentu brytyjskiego, która pochłania około 
10% wszystkich wydatków obronnych Zjednoczonego Królestwa (SIPRI 
Yearbook, 2010: 193–195).  

Pomimo ogromnych kosztów i negatywnych doświadczeń płynących  
z misji ISAF, Wielka Brytania wciąż jest gotowa by ponosić zwiększoną 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo międzynarodowe. Przejawem takiej 
gotowości była wojna w Libii w 2011 roku, kiedy wobec niechęci Stanów 
Zjednoczonych do zaangażowania się w rozwiązanie tego problemu, Wielka 
Brytania wraz z Francją stanęły na czele międzynarodowej koalicji mającej 
na celu odsunięcie od władzy reżim pułkownika Mauammara Kaddafiego. 
Warto podkreślić, że konflikt libijski dostarczył dwóch dowodów, będących 
potwierdzeniem dużego potencjału wojskowo-politycznego Zjednoczonego 
Królestwa. Po pierwsze, powietrzno-morska Operacja Ellamy dowiodła, że 
Wielka Brytania jest nadal zdolna do przeprowadzenia natychmiastowej  
i skutecznej interwencji wojskowej nawet w regionie stosunkowo odległym 
od własnego terytorium. Po drugie, władze brytyjskie będące wraz z Fran-
cją najbardziej zagorzałymi zwolennikami wprowadzenia strefy zakazu 
lotów nad Libią, dzięki swoim staraniom na arenie dyplomatycznej były  

                      
1 Ze względu na obszerny tytuł oryginalny dokumentu Securing Britain in an Age of  

Uncertainty: The Strategic Defence and Security Review autor zdecydował o wykorzystaniu 

skrótu „SDSR” używanego w publicystyce anglojęzycznej podczas tworzenia odwołań do 

wspomnianej publikacji. 
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w stanie zdobyć międzynarodowe poparcie dla swojego projektu i dopro-
wadzić do uchwalenia przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów 
Zjednoczonych Rezolucji nr 1973 będącej podstawą prawną późniejszej 
interwencji. W ten sposób Wielka Brytania dowiodła, że nadal potrafi 
odegrać rolę lidera społeczności międzynarodowej na płaszczyźnie dyplo-
matyczno-militarnej, jeśli sytuacja tego wymaga. 

Drugą z sytuacji, która wydaje się istotna z punktu widzenia obecnej  
i przyszłej roli Wielkiej Brytanii w systemie bezpieczeństwa międzynaro-
dowego jest wojna domowa w Mali, jaka wybuchła na początku 2013 roku. 
Podczas tego konfliktu, Wielka Brytania udzieliła wsparcia logistycznego 
(m.in. poprzez udostępnienie samolotów transportowych C-17 Globemaster 
III) Francji, która przejęła na siebie całość odpowiedzialności za rozwiąza-
nie problemu islamskich rebeliantów okupujących północną część Mali. 
Rząd brytyjski zdecydował także o wysłaniu do państw Afryki Zachodniej 
personelu wojskowego, którego głównym zadaniem będzie szkolenie 
miejscowych służb bezpieczeństwa w zakresie zwalczania terroryzmu. 
Szczególnie istotnym wydaje się zastrzeżenie premiera Davida Camerona, 
że brytyjscy żołnierze podczas swojego pobytu w Mali w żadnym wypadku 
nie będą uczestniczyli w działaniach wojennych (Codner, 2013). Patrząc 
przez pryzmat wcześniejszego konfliktu libijskiego, a także wspomnianych 
powyżej doświadczeń związanych z wojnami w Afganistanie i Iraku można 
zatem zaryzykować tezę, że Zjednoczone Królestwo w najbliższej przyszło-
ści będzie najprawdopodobniej bardzo sceptyczne wobec ewentualnego 
rozmieszczenia własnych sił lądowych w regionach objętych walkami. 
Niejako potwierdzeniem takiego przypuszczenia jest wypowiedź brytyj-
skiego ministra obrony Philipa Hammonda, który podczas swojego wystą-
pienia w Izbie Gmin oznajmił, że brytyjska postawa wobec kryzysu w Mali 
powinna stanowić modelowe rozwiązanie wykorzystywane w przyszłości. 
Hammond podkreślił, że w przypadku zagrożeń związanych z państwami 
upadłymi Wielka Brytania zamiast wysyłać do walki własne oddziały 
lądowe, powinna skupić się na pomocy miejscowym rządom w rozwiązy-
waniu ich problemów wewnętrznych (Norton-Taylor, 2013).  

Wydaje się, że przytoczoną powyżej wypowiedź ministra Hammonda 
można interpretować dwojako. Być może jest to zapowiedź bardziej po-
wściągliwej postawy Wielkiej Brytanii w odniesieniu do przyszłych mię-
dzynarodowych operacji pokojowych. Patrząc przez pryzmat niedawnej 
wojny w Libii bardziej prawdopodobnym wydaje się jednak scenariusz,  
w którym Brytyjczycy będą nadal selektywnie angażować się w takie 
interwencje z wyraźną preferencją przyznawaną działaniom powietrzno- 
-morskim. Taki scenariusz wydaje się tym bardziej prawdopodobny jeśli 
wziąć pod uwagę plany zakładające nadanie brytyjskim siłom zbrojnym  
w najbliższych latach wyraźnie ekspedycyjnego charakteru. 
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Główne dylematy zbrojeniowe Zjednoczonego Królestwa 
 
Po przejęciu władzy, konserwatywno-liberalny rząd Davida Camerona 

stanął przed koniecznością przeprowadzenia drastycznych cięć w budżecie 
ministerstwa obrony przy jednoczesnym utrzymaniu zdolności wojskowych 
na możliwie wysokim poziomie. Osiągnięcie tych wzajemnie wykluczają-
cych się celów wymagało od nowych władz brytyjskich podjęcia szeregu 
niezwykle istotnych i niekiedy bardzo dotkliwych decyzji, które miały 
zostać opublikowane w Strategicznym Przeglądzie Obrony i Bezpieczeństwa.  

Podstawowym wyzwaniem stojącym przed rządem było określenie 
skali cięć które zostaną przeprowadzone w najbliższych latach w budżecie 
ministerstwa obrony. Większość brytyjskich ekspertów i publicystów prze-
widywało, że w ciągu kilku lat budżet obronny zostanie zmniejszony o ok. 
10–15%, najbardziej skrajne analizy zapowiadały aż dwudziestopięciopro-
centowe cięcia, co jednak wydawało się nierealne ze względu na nadal duże 
potrzeby obronne Zjednoczonego Królestwa (Chalmers, 2010: 9). Warto 
zaznaczyć, że znajdujący się w trudnym położeniu rząd brytyjski znalazł się 
pod dodatkową presją, kiedy niedługo przed publikacją efektów przeglądu 
obronnego amerykańska sekretarz stanu Hilary Clinton wyraziła zaniepo-
kojenie przewidywanymi cięciami budżetu, podkreślając, że mogłyby one 
wpłynąć negatywnie na wkład Wielkiej Brytanii w tworzenie potencjału 
militarnego Sojuszu Północnoatlantyckiego (Kirkup, 2010). Realizacji 
głównego priorytetu, jakim było obniżenie wydatków obronnych Zjedno-
czonego Królestwa musiały towarzyszyć szczegółowe decyzje dotyczące 
przyszłości kluczowych obszarów brytyjskich zdolności wojskowych. 
Zagadnieniami, wymagającymi uregulowania były w szczególności: przyszły 
stan liczbowy armii, główny kierunek rozwoju sił zbrojnych, wycofanie 
części z używanego dotychczas sprzętu, redukcja niektórych z planowanych 
zakupów uzbrojenia, a także przyszłość brytyjskiego odstraszania jądrowe-
go (Military Balance 2012, 2012: 81–87). 

 
 

Konieczność poszukiwania oszczędności 
 
Efekty trwającej kilka miesięcy gruntownej analizy brytyjskiej polityki 

bezpieczeństwa zostały oficjalnie przedstawione w październiku 2010 roku 
w długo oczekiwanym Strategicznym Przeglądzie Obrony i Bezpieczeństwa 
(SDSR) oraz towarzyszącej mu Strategii Bezpieczeństwa Narodowego (NSS). 
Podczas publikacji SDSR premier David Cameron zapowiedział, że wydatki 
militarne zmniejszą się w okresie czterech następnych lat o 8%, nie spadną 
jednak poniżej wymaganego przez Sojusz Północnoatlantycki poziomu 2% 
Produktu Krajowego Brutto.  
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Wobec obniżenia budżetu obronnego o prawie 6 miliardów dolarów, 
brytyjskie władze musiały podjąć decyzje o wycofaniu części używanego 
sprzętu, a także zwolnieniu lub przeniesieniu w stan spoczynku części 
personelu Ministerstwa Obrony (Military Balance, 2012: 81–87). Pomimo, iż 
podjęcie decyzji wynikających z konieczności poszukiwania oszczędności 
było oczywiste na długo przed ostateczną publikacją efektów przeglądu 
obronnego, skala zmian i ograniczeń, a także niektóre wybory rządu Davida 
Camerona okazały się dość zaskakujące. 

Decyzją, która ukazuje jak dotkliwe są cięcia w brytyjskiej armii jest 
znaczna redukcja liczby żołnierzy w poszczególnych rodzajach sił zbroj-
nych. Do roku 2015 całkowita liczba żołnierzy brytyjskich zmniejszy się 
przynajmniej o 17 tysięcy: wojska lądowe zostaną zredukowane o 7 tysięcy, 
natomiast Królewska Marynarka Wojenna (Royal Navy) i Królewskie Siły 
Powietrzne (RAF) po 5 tysięcy (SDSR, 2010: 32). Co więcej, zwolnienia 
dotyczą nie tylko zawodowych wojskowych, ale również personelu cywil-
nego – do 2015 roku pracę straci aż 25 tysięcy spośród 85 tysięcy pracow-
ników zatrudnionych w Ministerstwie Obrony. Według jednego z najbar-
dziej cenionych brytyjskich znawców problematyki bezpieczeństwa prof. 
Malcolma Chalmersa nie można również wykluczyć, że na okres do 2020 
roku zostały już zaplanowane kolejne redukcje obejmujące kolejne 7 tysięcy 
etatów cywilnych, a także dodatkowe zwolnienia w marynarce wojennej  
i lotnictwie. Tak daleko idące decyzje brytyjskiego rządu budzą pewne 
wątpliwości, gdyż obniżenie stanu liczbowego personelu wojskowego aż  
o 15–20% oraz cywilnego o niemal 40% może w przyszłości negatywnie 
wpłynąć na całokształt zdolności obronnych Wielkiej Brytanii (Chalmers, 
2011: 19). 

Drugim źródłem oszczędności wykorzystanym przez władze brytyjskie 
jest wycofanie z użytkowania niektórych modeli uzbrojenia. Szczególnie 
zaskakującą i kontrowersyjną decyzją okazało się wycofanie myśliwców 
krótkiego startu i pionowego lądowania (Short Take Off and Vertical Lan-
ding – STOVL) Harrier GR7/GR9. Samolot Harrier stał się symbolem Kró-
lewskich Sił Powietrznych, ikoną zwycięskiej wojny o Falklandy z 1982 
roku, a także dowodem zaawansowania brytyjskiej myśli technicznej, co 
zapewniło mu wyjątkowe miejsce w świadomości Brytyjczyków. Premier 
David Cameron uzasadniając decyzję o wycofaniu tych legendarnych 
brytyjskich konstrukcji stwierdził, że wojskowi doradzali mu zachowanie  
w służbie myśliwców Tornado GR4, dysponujące większymi możliwościami 
bojowymi, zasięgiem i udźwigiem (Głowacki, 2011). Co ciekawe, brytyjskie 
władze długo rozważały także możliwość wycofania części myśliwców 
Tornado i Eurofighter Typhoon, co z wojskowego punku widzenia byłoby 
kolejnym ogromnym osłabieniem potencjału lotniczego Zjednoczonego 
Królestwa. Kluczowa rola, jaką ataki z powietrza odegrały podczas kampa-
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nii libijskiej w 2011 roku spowodowała jednak, że taka możliwość została 
odrzucona. 

Kolejną z symbolicznych decyzji podjętych przez koalicyjny rząd w paź-
dzierniku 2010 roku jest wycofanie ze służby ze skutkiem natychmiasto-
wym dotychczasowego okrętu flagowego Królewskiej Marynarki Wojennej 
lotniskowca Ark Royal. Będący jednym z trzech brytyjskich lotniskowców 
klasy Invincible, HMS Ark Royal wszedł do służby w 1985 roku i był zalicza-
ny do tzw. lekkich lotniskowców przeznaczonych przede wszystkim dla 
samolotów krótkiego i pionowego startu oraz śmigłowców. Wycofanie ze 
służby myśliwców uderzeniowych Harrier spowodowało, że wartość bo-
jowa brytyjskich lotniskowców byłaby niewielka, gdyż jednostki te są zbyt 
małe by móc obsługiwać samoloty startujące i lądujące w sposób klasyczny. 
Choć rząd brytyjski przywrócił niedawno do służby Illustrious (trzeci  
z lotniskowców klasy Invincible), to wobec rezygnacji z Harrierów pełni on 
jedynie rolę śmigłowcowca. Zakończenie eksploatacji Ark Royal zamknęło 
więc na okres kilku lat trwający nieprzerwanie od 1924 roku okres pano-
wania brytyjskich lotniskowców. Warto zauważyć, że rezygnacja z używa-
nia jednostek klasy Invincible, a także będących ich skrzydłem lotniczym 
myśliwców pokładowych Harrier oznacza, że do czasu wprowadzenia 
nowych modeli obu rodzajów uzbrojenia, Wielka Brytania pozbawiła się 
zdolności uderzenia lotniczego z pokładu lotniskowca (ang. Carrier Strike 
Capability). 

Za równie niespodziewaną decyzję brytyjskiego rządu uznano prze-
rwanie procesu modernizacji morskich samolotów zwiadowczych i zwal-
czania okrętów podwodnych Nimrod. Pomimo, iż brytyjscy lotnicy testujący 
samolot Nimrod MRA4 ocenili go bardzo pozytywnie, a proces jego wpro-
wadzania był niemal zakończony, władze zdecydowały się na całkowite anu-
lowanie programu, dzięki czemu w ciągu 10 lat ministerstwo obrony będzie 
mogło zaoszczędzić 2 miliardy funtów. Rezygnacja z samolotów Nimrod bez 
wątpienia znacząco obniżyła tzw. zdolności ASW (Anti-Submarine Warfare  
– Zwalczanie Okrętów Podwodnych) Zjednoczonego Królestwa, co może 
stanowić zagrożenie zwłaszcza dla okrętów podwodnych klasy Vanguard 
przenoszących pociski balistyczne z głowicami jądrowymi (Willett, 2011). 
Inną decyzją, którą należało uznać za nieoczekiwaną jest wycofanie samolo-
tów zwiadu elektronicznego Sentinel R1 zaplanowane na rok 2015, zwią-
zane z przekonaniem brytyjskiego rządu, że po zakończeniu operacji  
w Afganistanie nie będą one nadal potrzebne. Decyzja ta była tym bar- 
dziej zaskakująca, jeśli wziąć pod uwagę, że na samoloty Senitel wydano 
860 milionów funtów, ostatnia z jednostek została dostarczona zaledwie  
w 2009 roku, a na wprowadzenie mających je zastąpić samoloty bezzało-
gowe Brytyjczykom brakuje funduszy. Doskonałe rezultaty jakie maszyny 
Sentinel R1 osiągnęły nad Afganistanem, Libią, a także wspierając wojska 
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francuskie w Mali, poparte pozytywnymi opiniami przedstawicieli armii 
spowodowały jednak, że dość realna wydaje się anulowanie decyzji zapisa-
nej w SDSR i pozostawienie samolotów w służbie także po 2015 roku 
(Donaldson & Wall, 2013). 

Analiza powyższych decyzji sprawia wrażenie, że rząd Davida Came-
rona stojąc w obliczu konieczności redukcji deficytu budżetowego Mini-
sterstwa Obrony w zbyt dużym stopniu skupił się na uwarunkowaniach 
ekonomicznych, mniejszą wagę przywiązując do kwestii efektywności 
brytyjskich sił zbrojnych. Z drugiej strony, za cenę tymczasowego obniżenia 
potencjału wojskowego Zjednoczonego Królestwa, budżet obronny Wielkiej 
Brytanii po raz pierwszy od dziesięcioleci został zbalansowany, o czym 
poinformował w lutym 2012 roku minister Philip Hammond (Harding, 
2012). Warto również podkreślić, że pomimo problemów finansowych,  
z którymi musiały zmierzyć się władze brytyjskie, nie zrezygnowano  
z kontynuacji największych przedsięwzięć zbrojeniowych rozpoczętych 
jeszcze przez Partię Pracy.  

 
 

Przyszły kształt sił zbrojnych Zjednoczonego Królestwa 
 
Jednym z zarzutów stawianych przez ekspertów Strategicznemu Prze-

glądowi Obrony i Bezpieczeństwa jest brak precyzyjnego określenia czy  
w przyszłości Wielka Brytania zdecyduje się na rozwój swojej strategii 
militarnej w kierunku morskim, czy też lądowym. Należy pamiętać, że 
przejmowanie zwiększonej odpowiedzialności za bezpieczeństwo między-
narodowe, a także globalne interesy wymagają od Zjednoczonego Królestwa 
zdolności do oddziaływania politycznego i militarnego nawet w regionach 
znacznie oddalonych od Wysp Brytyjskich. Co więcej, biorąc pod uwagę 
niewielkie prawdopodobieństwo konfliktu zbrojnego w najbliższym oto-
czeniu politycznym, a także specyfikę najpoważniejszych zagrożeń w XXI 
wieku, wydaje się że z punktu widzenia bezpieczeństwa Zjednoczonego 
Królestwa priorytetowego znaczenia nabrały zdolności ekspedycyjne.  

Dotychczasowa polityka gabinetu Davida Camerona dobrze wpisuje się 
w trwający od kilkunastu lat proces nadawania brytyjskim siłom zbrojnym 
ewidentnie ekspedycyjnego charakteru. Choć część decyzji podjętych po 
przeprowadzeniu przeglądu obronnego można uznać za czasowe osłabienie 
zdolności ekspedycyjnych brytyjskich sił zbrojny, to należy zaznaczyć, że 
polityka władz brytyjskich ukierunkowana jest przede wszystkim na efekt 
długookresowy. Wynika to z wieloletniego charakteru dwóch najważniej-
szych inwestycji, których ukończenie znacząco zwiększy możliwości oddzia-
ływania militarnego Wielkiej Brytanii z dala od własnego terytorium. 
Najważniejszymi brytyjskimi programami zbrojeniowymi obecnej dekady 
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jest budowa dwóch lotniskowców uderzeniowych klasy Queen Elizabeth 
oraz współudział w programie myśliwca wielozadaniowego piątej generacji 
F-35 (JSF – Joint Strike Fighter). Obie inwestycje mają być swoistą „prze-
pustką” w XXI wiek i stanowić podstawę brytyjskich sił zbrojnych kilkadzie-
siąt lat. Warto zwrócić uwagę na wzajemnie uzupełniający charakter obu 
programów: lotniskowiec bez skrzydła lotniczego miałby niewielką wartość 
bojową, natomiast samoloty wielozadaniowe startujące z pokładów okrętu 
zyskują możliwość przeprowadzenia nalotu niemal w każdym miejscu na 
świecie. 

Wprowadzenie do czynnej służby lotniskowców oraz myśliwców spo-
woduje, że Wielka Brytania odzyska kluczową z punktu widzenia potencjału 
ekspedycyjnego zdolność Carrier Strike Capability, utraconą po wycofaniu 
lotniskowców klasy Invincible oraz myśliwców Harrier. Rozmiar i skompli-
kowany charakter obu programów powoduje jednak, że na dzień dzisiejszy 
trudno przewidzieć datę ich zakończenia, niemniej niewykluczone, że 
nastąpi to dopiero na początku następnej dekady. Określenie przybliżonej 
daty zakończenia a także końcowego kształtu inwestycji jest dodatkowo 
utrudnione ze względu na niekonsekwentną postawę odnośnie wariantów 
obu rodzajów uzbrojenia. Patrząc przez pryzmat kompatybilności obu 
rodzajów uzbrojenia, podstawową kwestią jest wybór systemu startu  
i przyjmowania samolotów, w który będą wyposażone brytyjskie lotni-
skowce. Decyzja ta ma fundamentalne znaczenie, gdyż wybór danego 
systemu pociąga za sobą konieczność zamówienia odpowiednio przystoso-
wanego wariantu myśliwca Joint Strike Fighter. Kiedy w lecie 2008 roku, 
laburzystowski rząd Gordona Browna podpisał kontrakt na budowę lotni-
skowców, obie jednostki planowano przystosować do przenoszenia samolo-
tów krótkiego startu i pionowego lądowania (Short Take Off and Vertical 
Landing – STOVL).Według ówczesnych planów w skład skrzydła lotniczego 
lotniskowców miały wejść myśliwce F-35B (wariant STOVL), a także Har-
riery. Po przejęciu władzy, gabinet Davida Camerona uznał jednak, że  
o wiele bardziej korzystna będzie adaptacja nowych lotniskowców do 
obsługi samolotów startujących w sposób konwencjonalny. Za takim roz-
wiązaniem przemawiało kilka argumentów. Po pierwsze, myśliwce startu-
jące tradycyjnie mają większy zasięg operacyjny i udźwig niż maszyny  
wersji STOVL. Po drugie, wydatki związane z zakupem i eksploatacją 
samolotów konwencjonalnych miały być znacznie niższe niż w przypadku 
maszyn krótkiego startu i pionowego lądowania (Willett, 2012). Po trzecie, 
takie rozwiązanie umożliwiłoby realizację jednego z zapisów traktatu  
o współpracy obronnej z Francją, przewidującego wspólne wykorzystywa-
nie lotniskowców począwszy od 2020 roku (UK –France Summit 2010 
Declaration on Defence and Security Co-operation, 2010). Dlatego też,  
w październiku 2010 roku podjęto decyzję o zmianie wersji myśliwca, jaki 
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zamówiła Wielka Brytania na przystosowany do startu konwencjonalnego 
F-35C, a także o wyposażeniu brytyjskich lotniskowców w system umożli-
wiający samolotom start z katapulty i lądowanie za pomocą aerofiniszera 
(CATOBAR), analogiczny do wykorzystywanego na francuskim lotniskowcu 
Charles de Gaulle (SDSR, 2010:23). Choć takie rozwiązanie było bardziej 
korzystne z punktu widzenia przydatności operacyjnej oraz ewentualnej 
współpracy z sojusznikami, w dobie kryzysu finansowego najważniejszą 
determinantą dla władz brytyjskich okazał się czynnik ekonomiczny. 
Świadczy o tym decyzja podjęta przez obradującą pod przewodnictwem 
premiera Davida Camerona Radę Bezpieczeństwa Narodowego (NSC)  
w dniu 8 maja 2012 roku, o rezygnacji się z planów przewidzianych w SDSR  
i powrocie do pierwotnej koncepcji zakładającej adaptację jednostek klasy 
Queen Elizabeth do obsługi samolotów krótkiego startu i pionowego lądo-
wania a także zakup myśliwca wielozadaniowego wersji STOVL – F-35B 
(Hopkins & Norton-Taylor, 2012). Powrót do planu z 2008 roku wynikał  
z olbrzymiego kosztu (ok. 5 miliardów funtów), jaki na tym etapie budowy 
pociągnęłaby za sobą rekonstrukcja obu lotniskowców oraz wyposażenie 
ich w system CATOBAR. W maju 2012 roku, minister obrony Philip Ham-
mond przyznał, że podczas publikacji Strategicznego Przeglądu Obrony  
i Bezpieczeństwa szacowano, że koszt takiej konwersji będzie o połowę 
niższy. Ponadto, przystosowanie lotniskowców do przyjmowania samolo-
tów startujących w sposób konwencjonalny opróżniłoby cały program  
o kolejne trzy lata, co oznaczałoby, że pierwsza z jednostek weszłaby do 
służby nie wcześniej niż w 2023 roku (Carrier Strike: The 2012 Reversion 
Decision, 2012). 

Niekonsekwentne stanowisko rządu Zjednoczonego Królestwa w spra-
wie lotniskowców uderzeniowych oraz myśliwców piątej generacji z pew-
nością obniża jego wiarygodność w oczach obywateli oraz sojuszników,  
a także dodatkowo utrudnia próbę prognozowania, jak ostatecznie będzie 
wyglądał trzon brytyjskich sił zbrojnych na początku kolejnej dekady. 
Decydujący wpływ uwarunkowań ekonomicznych „wiążących ręce” rządo-
wi Zjednoczonego Królestwa w zakresie polityki obronnej potęguje wraże-
nie swoistego braku jednolitej wizji konstrukcyjno-strategicznej brytyjskich 
władz. Warto zaznaczyć, że na obecnym etapie, niemożliwe jest nawet 
określenie liczby lotniskowców, które w przyszłości wejdą do czynnej 
służby w Królewskiej Marynarce Wojennej. W Strategicznym Przeglądzie 
Obrony i Bezpieczeństwa zapisano, że Wielka Brytania potrzebuje jednej 
jednostki, gdyż jest mało prawdopodobne by sytuacja międzynarodowa 
wymagała użycia sił większych niż pojedyncza grupa lotniskowcowa. 
Konieczność poszukiwania oszczędności stawia również pod znakiem 
zapytania finalizację budowy obu jednostek. Względnie prawdopodobnym 
scenariuszem wydaje się wykorzystywanie operacyjne tylko jednej z nich, 
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podczas gdy druga zostanie nie w pełni wyposażona i najprawdopodobniej 
zakonserwowana. Biorąc pod uwagę niedawną decyzję o rezygnacji z kosz-
townego przystosowania jednostek klasy Queen Elizabeth do obsługi 
samolotów startu konwencjonalnego, nie można jednak wykluczyć, że rząd 
brytyjski zdecyduje się na wykorzystywanie operacyjne również drugiej 
jednostki, zwłaszcza, że utrzymywanie jej w przewidzianej przez SDSR 
„zwiększonej gotowości” (extended readiness) będzie i tak kosztować  
ok. 15 milionów funtów rocznie. 

Równie skomplikowana wydaje się sytuacja związana z przyszłym za-
kupem samolotów wielozadaniowych Joint Combat Aircraft2. O ile wydaje 
się, że decyzja o zakupie myśliwca F-35 w wersji przystosowanej do krót-
kiego startu i pionowego lądowania jest ostateczna, to na dzień dzisiejszy 
trudno przewidywać liczbę maszyn zakupionych finalnie przez Wielką 
Brytanię. Podobnie jak w przypadku lotniskowców klasy Queen Elizabeth, 
najważniejszą determinantą będą bez wątpienia kwestie finansowe. Warto 
podkreślić, że koszt całego programu Joint Combat Aircraft będzie o wiele 
wyższy niż przewidywano w 2001 roku, kiedy ówczesne władze brytyjskie 
potwierdzały swoje zamówienie. Zakładano wówczas, że pojedynczy 
myśliwiec F-35 będzie kosztował 35–40 milionów dolarów, jednak wraz  
z rozwojem projektu przewidywana cena systematycznie rosła. Choć na 
obecnym etapie ostateczny koszt jednostkowy samolotu jest trudny do 
przewidzenia, niewykluczone, że będzie on nawet trzykrotnie wyższy niż 
początkowo przewidywano i znacznie przekroczy kwotę 100 milionów 
dolarów, co zmusza brytyjskie władze do zmniejszenia zamówienia. Po 
publikacji Strategicznego Przeglądu Obrony i Bezpieczeństwa stało się jasne, 
że do brytyjskich sił zbrojnych trafi znacznie mniej maszyn, niż zakładano  
w 2001 roku, kiedy Brytyjczycy złożyli zamówienie na 138 samolotów. Nie 
określono jednak dokładnej liczby zakupionych samolotów, a jedynym 
fragmentem dokumentu poruszającym tę kwestię był zapis mówiący, że 
grupa lotnicza lotniskowca klasy Queen Elizabeth będzie składała się  
z jedynie 12 samolotów F-35, podczas gdy wcześniejsze założenia przewi-
dywały stacjonowanie 36 myśliwców na każdej z tych jednostek (SDSR, 
2010: 23). Pomimo iż od publikacji SDSR minęły trzy lata, brytyjskie władze 
wciąż nie sprecyzowały liczby zakupionych w przyszłości myśliwców.  
W lipcu 2012 roku minister Hammond podczas swojego pobytu w Stanach 
Zjednoczonych poinformował jedynie, że Wielka Brytania zakupi na pewno 
co najmniej 48 samolotów F-35B (Brooke-Holland, 2013: 6). Ostateczne 
                      

2 Program Joint Strike Fighter (JSF) rozpoczął się w 1996 roku. Brytyjskie Ministerstwo 
Obrony oraz amerykański Departament Obrony w dniu 17 stycznia 2001 Memorandum  
of Understanding, na mocy którego Zjednoczone Królestwo uzyskało pełny dostęp do 
programu, który w części przeznaczonej dla Brytyjczyków przemianowano na Joint Combat 
Aircraft – JCA 
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decyzje dotyczące zarówno liczby zamówionych myśliwców wielozadanio-
wych jak i wykorzystywanych operacyjnie lotniskowców uderzeniowych 
zostanie potwierdzona najprawdopodobniej dopiero po przeprowadzeniu 
kolejnego przeglądu obronnego, który ma zostać opublikowany po wybo-
rach parlamentarnych w 2015 roku (Jones, 2012). 

Wspomniane powyżej dylematy przed jakimi stanęły brytyjskie władze 
mają fundamentalne znaczenie dla przyszłości brytyjskich sił zbrojnych. 
Należy pamiętać, że lotniskowce uderzeniowe oraz myśliwce wielozada-
niowe będą przez kilkadziesiąt lat stanowić o zdolnościach wojskowych 
Zjednoczonego Królestwa. Odsunięcie w czasie kluczowych decyzji na okres 
po następnych wyborach parlamentarnych uwarunkowane jest przede 
wszystkim trudną do przewidzenia sytuacją finansową ministerstwa 
obrony. Warto zaznaczyć, że następny gabinet, wyłoniony w wyborach 
parlamentarnych w 2015 roku będzie zmuszony do ostatecznego rozstrzy-
gnięcia wspomnianych kwestii, gdyż pod koniec kolejnej kadencji oba 
programy zbrojeniowy będą zbliżać się do finalizacji (Antill & Ito, 2012).  

Choć gabinet Davida Camerona zdecydował się na przesunięcie mo-
mentu podjęcia kluczowych decyzji o kilka lat, to podjął również kilka 
rozstrzygnięć „mniejszego kalibru” istotnych z punktu widzenia rozwoju 
potencjału morsko-ekspedycyjnego Wielkiej Brytanii. Doskonałym przykła-
dem jest program okrętów podwodnych o napędzie jądrowym klasy Astute 
przeznaczonych do wykonywania szerokiego zakresu misji, w tym przede 
wszystkim zwalczania wrogich jednostek pływających (w terminologii 
NATO takie jednostki określa się symbolem SSN – Submersible Ship Nucle-
ar). Władze brytyjskie zdecydowały się nie tylko na wyłączenie wspomnia-
nej inwestycji z programu cięć budżetu obronnego, lecz również na jej 
rozszerzenie poprzez zamówienie wcześniej nie zaplanowanej, siódmej 
jednostki – HMS Ajax, o czym w dniu 11 grudnia 2012 roku poinformował 
minister obrony (BAE Systems Secures $ 1.92 Bln Submarine Deal, 2012).  

Kolejną inicjatywą, którą Wielka Brytania zdecydowała się kontynuo-
wać pomimo kłopotów finansowych jest program niszczyciela rakietowego 
typu 45 (Daring), będącego nie licząc lotniskowców największą brytyjską 
jednostką morską w ostatnim półwieczu (Nałęcz, 2010). Wyposażone  
w najnowsze rozwiązania technologiczne niszczyciele klasy 45 są następcą 
wysłużonych jednostek klasy 42 (Sheffield) uczestniczących jeszcze w wojnie 
z Argentyną o Falklandy. Choć programu nie ominęły poważne problemy 
finansowe, które opóźniły jego finalizację o ok. 3 lata, ostatni z sześciu 
zamówionych w 2000 roku niszczycieli wszedł do służby 26 września 2013 
roku („Destroyer HMS Duncan ‘Christened’ ”, 2013). 

Z punktu widzenia zdolności ekspedycyjnych brytyjskich sił zbrojnych 
niezwykle istotnym jest również zapis Strategicznego Przeglądu Obrony  
i Bezpieczeństwa dotyczący dalszego funkcjonowania tzw. Stałych Baz 
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Operacyjnych (PJOB – Pernament Joint Operating Base), które znajdują się 
obecnie na Gibraltarze, Cyprze, Falklandach oraz na atolu Diego Garcia na 
Oceanie Indyjskim (SDSR, 2010: 28). Dzięki wspomnianym bazom, Wielka 
Brytania ma możliwość rozmieszczenia własnych jednostek również z dala 
od własnego terytorium, a także zapewnienia im odpowiedniego zaplecza 
logistycznego i technicznego. Przykładem wymiernej korzyści wynikającej  
z posiadania bazy w terytorium zamorskim było wykorzystanie atolu Diego 
Garcia przez wojska brytyjskie i amerykańskie podczas wojny w Afganista-
nie w 2001 roku oraz w czasie obu wojen w Iraku. 

 
 

Przyszłość brytyjskiego odstraszania jądrowego 
 
Kolejnym z kluczowych obszarów polityki obronnej Zjednoczonego 

Królestwa, którym obecne władze brytyjskie poświęcają wiele uwagi jest 
odstraszanie jądrowe. W ciągu kilku lat Wielka Brytania będzie bowiem 
zmuszona do podjęcia strategicznych decyzji związanych z własnymi siłami 
jądrowymi. Taka konieczność związana jest ze zbliżającym się do końca 
okresem użytkowania okrętów podwodnych klasy Vanguard, które przeno-
szą pociski Trident z głowicami atomowymi i stanowią obecnie jedyny 
instrument brytyjskiego odstraszania jądrowego (Jaźwiński, 2005: 13). 
Okres użytkowania wspomnianych okrętów podwodnych ustalono począt-
kowo na 25 lat, co oznacza, że najstarsza spośród czterech jednostek – HMS 
Vanguard pozostająca w służbie od 1994 roku powinna zostać wycofana 
około roku 2019, natomiast najnowsza – HMS Vengeance siedem lat później. 
Biorąc pod uwagę długi okres projektowania i budowy okrętów podwod-
nych o napędzie jądrowym, władze brytyjskie powinny podjąć kluczowe 
rozstrzygnięcia w tym zakresie już teraz (Clarke, 2004: 54).  

Warto zaznaczyć, że podczas trwającej od kilku lat debaty dotyczącej 
zastępstwa dla systemu Trident, coraz częściej pojawiały się głosy kwestio-
nujące zasadność zachowania przez Wielką Brytanię zdolności odstraszania 
nuklearnego. Głównym argumentem przeciw brytyjskiej broni atomowej są 
ogromne koszty jej utrzymania, które wynoszą około 2 miliardów funtów 
rocznie. Co więcej, program zastąpienia jednostek Vanguard nową gene-
racją okrętów podwodnych będzie najprawdopodobniej najdroższą inwe-
stycją zbrojeniową w historii brytyjskich sił zbrojnych. Choć na dzień 
dzisiejszy trudno precyzyjnie określić koszt budowy flotylli strategicznych 
okrętów podwodnych nowego typu, to niewątpliwie znacznie przekroczy 
on kwotę 25 miliardów funtów (The United Kingdom’s Future Nuclear 
Deterrent: The Submarine Initial Gate Parliamentary Report, 2011: 10). 
Oznacza to, że sam program odstraszania nuklearnego pochłonie około 
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25% wszystkich środków finansowych przeznaczonych na modernizację 
brytyjskiego uzbrojenia w latach 2012–2022. 

Posiadanie sił jądrowych przez Zjednoczone Królestwo jest jednak 
trudne do uzasadnienia nie tylko z powodu olbrzymich kosztów jej utrzy-
mania, ale również ze względu na kilka argumentów natury politycznej  
i społecznej. Po pierwsze, na Wyspach Brytyjskich nierzadko pojawiają się 
opinię mówiące, że należy zrezygnować z posiadania broni atomowej gdyż 
specyfika post-zimnowojennego środowiska międzynarodowego powoduje, 
że prawdopodobieństwo konieczności użycia sił jądrowych jest znikome. 
Przeciwnicy broni atomowej podkreślają np., że pociski wyposażone  
w głowice jądrowe są całkowicie bezużyteczne wobec terroryzmu między-
narodowego będącego najpoważniejszym zagrożeniem XXI, oraz innych 
wyzwań związanych z działalnością podmiotów niepaństwowych (Jenkins, 
2010). Po drugie, niektórzy eksperci uważają, że brytyjski arsenał nuklear-
ny liczący obecnie ok. 120 głowic jądrowych jest zbyt mały by stanowić 
zagrożenie dla któregokolwiek z potencjalnych wrogów dysponujących 
bronią atomową – Chin, Rosji czy Iranu. Wreszcie po trzecie, w brytyjskiej 
debacie publicznej powstał swoisty front złożony z przedstawicieli różnych 
środowisk otwarcie krytykujących posiadanie przez Zjednoczone Królestwo 
broni jądrowej. Oprócz tradycyjnie nieprzychylnej Kampani na rzecz 
Rozbrojenia Nuklearnego (CND – Campaign for Nuclear Disarmament), 
można w tym miejscu wskazać m.in. hierarchów kościelnych z arcybisku-
pem Cantenbury Rowanem Williamsem na czele, czy też niektóre partie 
polityczne takie jak wchodzący w skład koalicji rządzącej Liberalni Demo-
kraci, walijska Plaid Cymru, Partia Zielonych Anglii i Walii czy Szkocka 
Partia Narodowa, uznające, iż lepszym rozwiązaniem okazałoby się prze-
znaczenie funduszy na uzbrojenie konwencjonalne („Trident Missile Costs 
‘Immoral,’ ” 2006).  

Perspektywa ogromnych wydatków w zestawieniu z koniecznością  
poszukiwania oszczędności powodują, że działania brytyjskich władz  
w zakresie odstraszania jądrowego są obecnie determinowane w głównej 
mierze właśnie przez kwestie finansowe. Świadczy o tym, przełożenie 
momentu podjęcia „kluczowych decyzji” dotyczących przyszłości odstra-
szania jądrowego na rok 2016. Takie rozwiązanie uargumentowano wyni-
kającą z niego możliwością zaoszczędzenia przez brytyjskie ministerstwo 
obrony 750 milionów funtów w latach 2011–2015 (Watt, 2011). Odsunięcie 
w czasie wspomnianych decyzji oznacza również opóźnienie ewentualnego 
rozpoczęcia programu budowy nowych okrętów podwodnych, czego 
skutkiem będzie wejście pierwszej z jednostek do służby później niż pier-
wotnie planowano. Z tego powodu, gabinet Davida Camerona zdecydował  
o przedłużeniu o 5 lat okresu użytkowania każdego z obecnie używanych 
okrętów klasy Vanguard. Zgodnie z zapisami rządowego dokumentu Przy-
szłość Odstraszania Jądrowego Zjednoczonego Królestwa, w roku 2028 kiedy 
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najprawdopodobniej ukończony zostanie pierwszy z nowych okrętów 
podwodnych, w służbie pozostaną nadal dwie „najmłodsze” jednostki klasy 
Vanguard. Wydaje się, że dzięki takiemu rozwiązaniu przejście pomiędzy 
dwiema generacjami strategicznych okrętów podwodnych zostanie prze-
prowadzone bez większego uszczerbku dla brytyjskiego odstraszania 
jądrowego (The Future of the United Kingdom Nuclear Deterrent, 2006: 9). 

Warto zaznaczyć, że budowa nowej generacji okrętów podwodnych, 
którą konsekwentnie popiera Partia Konserwatywna, od lat wzbudza dużo 
kontrowersji. Co ciekawe, pierwotny plan stworzenia następcy systemu 
Trident został opracowany jeszcze w czasie sprawowania władzy przez 
laburzystów. Podczas głosowania w Izbie Gmin w dniu 14 marca 2007 roku, 
95 posłów Partii Pracy sprzeciwiło się wspomnianemu projektowi, który 
został ostatecznie przyjęty jedynie dzięki poparciu pozostających wówczas 
w opozycji konserwatystów (“Trident Plan Wins Commons Support,” 2007). 
Po wyborach parlamentarnych w 2010 roku, przyszłość odstraszania 
jądrowego stała się natomiast polem konfliktu pomiędzy politykami partii 
tworzących koalicyjny rząd. W listopadzie 2012 roku doszło do otwartego 
sporu pomiędzy konserwatywnym ministrem obrony Philipem Hammon-
dem, a liderem Liberalnych Demokratów Nickiem Cleggiem pełniącym 
funkcję wicepremiera. Przyczyną sporu było przeznaczenie dodatkowych 
funduszy na program projektowania nowej generacji okrętów podwodnych, 
które było sprzeczne z ustaleniami koalicyjnymi przewidującymi przesu-
nięcie „kluczowych decyzji” na rok 2016 (Wintour, 2012). Warto nadmienić, 
że liberałowie twierdzą, iż oparcie odstraszania jądrowego na flotylli 
strategicznych okrętów podwodnych nowej generacji jest zbyt kosztowne, 
dlatego też optują za alternatywnymi rozwiązaniami takimi jak wyposaże-
nie obecnie używanych jednostek Vanguard w rakiety krótkiego zasięgu lub 
wykorzystanie pocisków odpalanych z powietrza. Choć Partia Konserwa-
tywna zdecydowanie odrzuca wspomniane możliwości, nie można wyklu-
czyć, że w przypadku ewentualnej zmiany partii rządzącej po wyborach 
parlamentarnych w 2015 roku, plany dotyczące przyszłości brytyjskiego 
odstraszania jądrowego zostaną zredefiniowane (Gogowski, 2013). 

Można jednak zaryzykować twierdzenie, że osią ewentualnej debaty  
w brytyjskich kręgach politycznych nie będzie kwestia posiadania broni 
atomowej, a jedynie przyszły kształt brytyjskich sił jądrowych. Niezależnie 
od wszelkich głosów sprzeciwu, prawdopodobieństwo, że Zjednoczone 
Królestwo zdecyduje zrezygnować z zachowania arsenału atomowego 
wydaje się bowiem być równe zeru. Z punktu widzenia Wielkiej Brytanii,  
w przypadku sił jądrowych, znacznie ważniejszy od aspektów ekonomicz-
nego i obronnego wydaje się aspekt psychologiczny. Posiadanie broni 
nuklearnej stanowi dla Brytyjczyków powód do dumy oraz materialny 
symbol brytyjskiej mocarstwowości i zaawansowania technologicznego, 
tym cenniejszy gdyż osiągnięty własnymi siłami. 
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Konkluzje 
 
Dzięki przeprowadzonej w niniejszym szkicu analizie najważniejszych 

problemów decyzyjnych z zakresu polityki obronnej przed jakimi stanęły 
brytyjskie władze wyłonione w wyborach parlamentarnych 2010 roku, 
możliwym okazało się wyciągnięcie pewnych wniosków natury ogólnej. Bez 
mała wszystkie decyzje podjęte dotychczas przez koalicję konserwatywno-
liberalną dowodzą, że kluczową determinantą brytyjskiej polityki obronnej 
jest obecna sytuacja finansowa. Można wręcz zaryzykować twierdzenie, że 
to właśnie redukcja deficytu budżetu obronnego stała się najważniejszym 
celem jaki w czasie obecnej kadencji wyznaczył sobie gabinet Davida 
Camerona. Choć brytyjskim władzom udało się zrealizować ten zamiar, 
można odnieść wrażenie, że przy podejmowaniu niektórych decyzji zbyt 
duży nacisk położono na kwestie finansowe, niejako nie doceniając ich 
negatywnego wpływu na potencjał militarny Zjednoczonego Królestwa. 
Wycofanie części używanego uzbrojenia spowodowało, że przez kilka naj-
bliższych lat w brytyjskich zdolnościach wojskowych będą istniały swoiste 
luki, które pozostaną niewypełnione aż do czasu zakończenia długoletnich 
programów zbrojeniowych.  

Należy również podkreślić, że na półmetku kadencji obecnego gabinetu, 
żaden spośród najważniejszych dla przyszłości brytyjskich sił zbrojnych 
dylematów nie został definitywnie rozwiązany. Decyzja o przeniesieniu 
kluczowych rozstrzygnięć na okres po wyborach parlamentarnych w 2015 
roku opiera się na optymistycznym założeniu, że sytuacja finansowa nie 
będzie wówczas ograniczała w tak dużym stopniu jak obecnie pola manew-
ru władz w Londynie. Choć w brytyjskiej debacie publicznej pojawiają się 
nierzadko nie pozbawione rozsądnej argumentacji głosy zarzucające 
gabinetowi Davida Camerona niekonsekwencje i brak odpowiedzialności, 
odłożenie o kilka lat momentu podjęcia tych kluczowych decyzji nie wpły-
nie w znaczący sposób na opóźnienie finalizacji inwestycji. Moment ukoń-
czenia najważniejszych dla Wielkiej Brytanii programów zbrojeniowych, 
który nastąpi najprawdopodobniej na początku kolejnej dekady, będzie 
można uznać za symboliczny początek nowej epoki w historii brytyjskich sił 
zbrojnych. Obecne dziesięciolecie należy natomiast postrzegać jako okres 
przejściowy, w którym polityka obronna Wielkiej Brytanii jest przygoto-
wywana do swoistego „kroku milowego” w XXI wiek. Brytyjskie władze 
celowo zdecydowały się na czasowe osłabienie potencjału militarnego 
Wielkiej Brytanii, gdyż takie rozwiązanie umożliwiło zmniejszenie deficytu 
sektora obronnego, przy jednoczesnej kontynuacji procesu przystosowy-
wania własnej polityki obronnej do obecnych uwarunkowań. 
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David Cameron’s coalition cabinet, which was formed after the United Kingdom general 

election of 2010, faced the need to address a number of serious defense policy dilemmas.  
The biggest challenge was to reduce the huge budget deficit left by the Labour Party in the 
Ministry of Defense, while maintaining a high level of military capabilities. The main aim  
of this article is to analyze the efforts taken by the British authorities over the last three 
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years to achieve both of these objectives. To this end, the author characterized the main 
decisions taken by the British Cabinet to reduce defense spending. He also presented the 
gradually emerging shape of the future British armed forces. The article discusses major 
weapons investments carried out at present and planned in the future by the United 
Kingdom. Individual investments are analyzed in terms of their potential relevance for the 
British armed forces, the costs of completion and the factors that influence the decision to 
choose a particular variant of the weapon. In the last part of the paper, the British dilemmas 
with nuclear forces are characterized. 
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Szkocja na rozdrożu politycznym 
 
 
 
 
Streszczenie: Autor w swojej pracy przedstawia relacje między Szkocją a Anglią. Pró-

buje wyjaśnić jak partia Alexa Salmonda NSP (National Scottish Party) uzyskała większość  
w Parlamencie Szkockim. Bada różne aspekty historyczne, ekonomiczne, polityczne i spo-
łeczne, które mogą mieć wpływ na wyjście Szkocji z Zjednoczonego Królestwa. Ponadto, 
stara się przewidzieć konsekwencje, które nastąpiłyby po wygraniu referendum przez 
zwolenników secesji czyli: jaką walutę Szkocja mogłaby przyjąć; w jaki sposób zabezpieczy-
łaby swój rozwój ekonomiczny? Czy musiałaby jeszcze raz aplikować do różnych organizacji 
międzynarodowych jak np.: NATO czy UE? Autor analizuje wypowiedzi premiera Wielkiej 
Brytanii Davida Camerona oraz premiera Szkocji Alexa Salmonda w celu ukazania ich 
głównych argumentów za lub przeciw referendum.  

 
 
Od ponad 300 lat Szkocja jest w Unii Realnej z Anglią. Choć Szkocja  

w obecnej chwili posiada własny parlament (tzw. Home rule) to ma on małe 
kompetencje w sprawach finansowych czy polityki zagranicznej. Najważ-
niejsze decyzje podejmowane w sprawie całej Wielkiej Brytanii zapadają  
w Westminsterze (parlament Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii 
oraz Irlandii Północnej), dlatego też trudno się dziwić, że po zdobyciu 
władzy przez Narodową Partię Szkocji (SNP – Scottish National Party) jej 
lider Alex Salmond ogłosił, że chce referendum w sprawie niepodległości 
Szkocji. 15 października 2012 roku Salmond i Cameron podpisali „Edin-
burgh agreement”. Akt ten pozwala na przeprowadzenie przez parlament 
szkocki legalnego referendum w sprawie niepodległości Szkocji. Jest to 
kluczowy moment dla Szkotów w ich historii ponieważ byli oni związani 
politycznie, ekonomicznie i kulturowo z Wielką Brytanią ponad 300 lat. 
Według obliczeń przedstawionych przez gazetę The Guardian około jedna 
trzecia Szkotów chce pełnej niepodległości oraz wystąpienia z Wielkiej 
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Brytanii, pozostałą część Szkotów można uznać za niezdecydowanych lub 
popierających unię między państwami. Ponadto wiadomo już, że szef SNP 
przeprowadzi referendum w 2014 roku. Obietnice niepodległości Szkocji 
przez SNP wydawały się utopią w 2007 roku, nikt z angielskich polityków 
nie wyobrażał sobie, że Szkocja stanie przed tym wyborem tak szybko. 
Referendum zakłada proste pytanie: „Czy chcesz żeby Szkocja była niepod-
legła?” na które można odpowiedzieć tak lub nie.  

Jednak wiele Szkotów zdaje sobie sprawę, że kuszące obietnice Alexa 
Salmonda o niepodległości Szkocji wiążą się z poważnymi konsekwencjami 
ekonomicznymi, politycznymi oraz socjalnymi. Mnożą się pytania na temat 
przyszłości Szkocji gdyby uzyskała niepodległość. Jaką walutę przyjmie? Co 
z ropą na morzu północnym? Czy automatycznie stanie się członkiem Unii 
Europejskiej? Czym zastąpić NHS (National Health Sernice – opieka zdro-
wotna w całej Wielkiej Brytanii) i skąd wziąć pieniądze? Alex Salmond stara 
się unikać prostych odpowiedzi na te pytania ponieważ wie, że społeczna 
debata nad tymi pytaniami mogłaby źle wpłynąć na wyniki referendum, 
zamiast tego stara się wskrzesić patriotyzm u swoich rodaków poprzez 
ducha Bannockburn (nazwa pochodzi od rzeki, koło której Szkoci pod 
przewodnictwem Roberta Bruce wygrali z Anglikami bitwę). Odpowiedzi na 
niektóre pytania należy szukać w historii między Szkocją a Anglią.  

Aby lepiej zrozumieć złożoność relacji szkocko-angielskich należy zana-
lizować historyczne relacje pomiędzy nimi. Szkoci od zawsze byli narodem 
wojowniczym, który dążył do pełnej niezależności. Ich tereny były trudne 
do podbicia ponieważ Szkocja jest położona na terenach górzystych, dlatego 
też Anglicy mieli trudności z pokonaniem Szkotów. Oprócz tego wywodzący 
się z plemion celtyckich Szkoci mieli charyzmatycznych przywódców, 
którzy byli też dobrymi strategami. Dobrym przykładem może być Robert 
Bruce, który pokonał króla Anglii Edwarda II w bitwie pod Bannockburn  
w 1314 roku. Jednak pomimo to, niezależność Szkocji od swoich południo-
wych sąsiadów zaczęła stopniowo słabnąć. Szkoci zostali pokonani w 1513 
roku w bitwie pod Flodden, a następnie obydwa kraje zostały połączone 
przez Unię Personalną w 1603 r. w osobie króla Szkocji i Anglii Jakuba I 
Stuarta. Następnie w 1707 roku wzmocniono więzy między Anglią a Szkocją 
poprzez podpisanie Aktu o Unii (Act of Union). Dekret ten zapewniał Anglii 
korzyści polityczne, a Szkocji gospodarcze. Postanowiono, że Szkocja zre-
zygnuje ze swojego parlamentu na rzecz Parlamentu Angielskiego, gdzie 
Szkocja miała być reprezentowana przez 16 parów i 45 posłów, jednocze-
śnie zachowując odrębność kulturalną, religijną oraz instytucjonalną. 
Warto, też wspomnieć, że Szkocja uzyskała przywilej wolnego handlu  
z Anglią. Akt o Unii z 1707 roku pozwolił zepchnąć na bok antagonizmy 
dzielące te kraje na rzecz rozwoju gospodarczego oraz wspólnej polityki 
zagranicznej (Trevelyan, 1973: 572). Jednak to Anglia kierowała gospodarką 
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oraz podejmowała ważne decyzje polityczne, dlatego też większość elity 
szkockiej przyjęła za swój cel stworzenie legislatywy szkockiej, która byłaby 
niezależna od parlamentu w Londynie w ważnych kwestiach dotyczących 
Szkocji. W tym samym czasie również inne narody wchodzące w skład 
Wielkiej Brytanii chciały rozszerzenia swoich praw.  

W XIX w. Irlandczycy zaczęli się domagać poszerzenia swojej autonomii 
względem rządu Jej Królewskiej Mości. Szkoci wykorzystali tę sytuację 
formułując własne postulaty rozszerzenia autonomii wobec Londynu. 
Pierwszym przejawem zainteresowania się Szkocją i jej problemami ze 
strony brytyjskiego rządu było stworzenie Narodowego Związku Windyka-
cji Praw Szkocji przez Partię Konserwatystów. Organ ten nie miał żadnej 
mocy legislacyjnej, lecz był pierwszą próbą skupienia się rządu brytyjskiego 
na problemach Szkocji. W następnych latach potrzeba poszerzenia autono-
mii w Szkocji rosła, dlatego też premier Anglii William Edward Gladstone na 
zjeździe mającym miejsce w Aberdeen w 1871 r. stwierdził, że jeśli Irlandia 
miała by mieć autonomię to również Szkocja ją dostanie. Po wejściu Ir-
landzkiego „Home Rule Bill” Gladstone w 1885 roku utworzył stanowisko 
Sekretarza Stanu ds. Szkocji (obecnie jest nim Michael Moore). Jednak 
Szkoci nie dostali większej autonomii w postaci własnego rządu, gdyż  
u władzy byli konserwatyści, których celem było umocnienie Unii między 
Szkocją a Anglią. Utworzenie własnego autonomicznego parlamentu przez 
Szkotów byłoby dla konserwatystów porażką polityczną nawet jeśli jurys-
dykcja takiego organu ograniczyłaby się do spraw wewnętrznych. Kwestia 
zwiększenia autonomii dla Szkotów została znowu poruszona, gdy  
w Parlamencie Angielskim do władzy doszedł liberalny rząd w 1905 roku. 
W 1913 roku w Westminsterze została przedstawiona ustawa „Scottish 
Home Rule Bill”, która miała stworzyć autonomiczny rząd Szkocji. Jednak 
proces legislacyjny został zatrzymany przez wybuch I Wojny Światowej. 
Warto wspomnieć, że tendencje separatystyczne wśród Brytyjczyków 
zanikają gdy istnieje zagrożenie z zewnątrz, dlatego też kwestia stworzenia 
odrębnej konstytuanty dla Szkocji została odłożona na bok podczas I Wojny 
Światowej.  

W latach dwudziestych XX wieku powstało wiele partii nacjonalistycz-
nych, które popierały dążenie Szkocji do niepodległości. W 1920 powstała 
Szkocka Narodowa Liga, która została wchłonięta przez Narodową Partię 
Szkocji, a ta przez SNP (Scottish National Party) w 1934 roku. SNP wpierw 
postulowała stworzenie zgromadzenia narodowego Szkocji pod flagą 
Wielkiej Brytanii, jednak szybko zmieniła ten postulat na całkowitą nieza-
leżności od Anglii. Następnie w latach 40 i 50 poparcie dla SNP spadło  
z powodu wybuchu II Wojny Światowej. Dopiero w latach 70 po sukcesie 
SNP w wyborach lokalnych z 1974 roku, pomysł stworzenia Zgromadzenia 
Narodowego Szkocji powrócił. Następstwem tego było poparcie „Scotland 
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Act” przez rząd laburzystów w 1978 roku, ustawa ta gwarantowała utwo-
rzenie zgromadzenia narodowego w Szkocji na czele której stałby „Pierwszy 
Sekretarz” przejmując kompetencje należące do Sekretarza Stanu ds. 
Szkocji. Ponadto Zgromadzenie Narodowe Szkocji mogło by decydować  
w sprawach: edukacji, środowiska, zdrowia, spraw wewnętrznych oraz 
usług socjalnych. „Scotland Act” nie został jednak zaakceptowany przez rząd 
brytyjski z powodu wewnętrznego podziału laburzystów. Nie mogli uzgod-
nić między sobą jak duże kompetencje powinien mieć przyszły rząd Szkocji. 
Po wygraniu wyborów do Westminsteru przez konserwatystów w roku 
1979, sprawa utworzenia Zgromadzenia Narodowego Szkocji pozostała  
w cieniu aż do roku 1997, kiedy do władzy powrócił rząd laburzystów. 
Lider laburzystów Tony Blair zarządził referendum w Szkocji składające się 
z dwóch pytań: „Czy zgadzasz się, że powinien powstać Szkocki Parlament” 
oraz „Czy zgadzasz się, aby Szkocki Parlament miał uprawnienia do nakła-
dania podatków”. Na pierwsze pytanie 74,3% wyborców odpowiedziało 
„tak”, natomiast na drugie pytanie pozytywnie zagłosowało 63,5% elektora-
tu. Następstwem pozytywnego wyniku referendum było zatwierdzenie 
przez rząd brytyjski „Scotland Act” w 1998 roku. Ustawa ta pozwalała na 
utworzenie parlamentu w Szkocji. Wybory do parlamentu odbyły się 6 maja 
w 1999 roku. Następnie tego samego roku w lipcu władza ustawodawcza 
została przeniesiona z Westminsteru do Holyrood (siedziba szkockiego 
parlamentu). 

Obecnie w parlamencie Szkocji większość ma SNP, aż 68 mandatów na 
129. Do kompetencji rządu Szkocji na mocy „Scotland Act” należy: edukacja, 
zdrowie oraz agroturystyka. Oprócz tego parlament Szkocji ma ograniczone 
uprawnienia do zmieniania podatku. W powyżej wymienione kompetencje 
Holyroodu rząd Brytyjski nie ingeruje. Natomiast w sprawach: polityki 
zagranicznej, gazu, ropy, elektryczności, węgla, Unii Europejskiej, systemu 
monetarnego, rząd Szkocji nie ma żadnej mocy legislacyjnej. Z tego właśnie 
powodu SNP osiągnęła tak dobry rezultat na czele z Alexem Salmondem, 
który zadał bardzo trudne pytanie dla rządu w Londynie: „Dlaczego Szkoci 
nie mają prawa decydować o złożach ropy leżących na dnie Morza Północ-
nego koło Szkocji”? Przewiduje się, że w ciągu 6 lat złoża ropy na Morzu 
Północnym przyniosą przychód o wartości łącznej 56 miliardów GBP 
(www.theguardian.com: 2013-04-28). Alex Salmond stwierdził, że gdyby 
Szkocja uzyskała niepodległość to 90 procent złóż ropy naftowej z Morza 
Północnego należałoby do Szkocji, wtedy główny argument zwolenników 
unii: „Szkocja jest zbyt słaba aby być niepodległa” straciłby na znaczeniu  
z momentem uzyskania dostępu przez Szkocje do tychże złóż ropy.  

SNP chce aby referendum odbyło się pod koniec 2014 roku, natomiast 
Partia Konserwatywna, która sprawuje władzę w Westminsterze na obecną 
chwilę chce, aby referendum odbyło się wcześniej. Warto dodać, że w 2014 
roku upływa rocznica historycznego zwycięstwa Szkotów nad Anglikami  



Szkocja na rozdrożu politycznym 

 

83 

w bitwie pod Bannockburn w 1314 roku. Alex Salmond liczy na wzrost 
patriotyzmu podczas obchodów 700 rocznicy pokonania Anglików oraz na 
wzrost tendencji separatystycznej wśród Szkotów. Premier Wielkiej Bryta-
nii David Cameron (stojący na czele Partii Konserwatywnej w Westminste-
rze) próbował przyspieszyć referendum używając argumentu, że niepewna 
przyszłości Szkocji źle wpływa na inwestorów i gospodarkę całej Wielkiej 
Brytanii (www.polemi.co.uk: 2013-04-11). Lider Partii Konserwatywnej 
chciał wywrzeć presję polityczną na Salmondzie, aby ten rozpisał referen-
dum przed 2014 ponieważ zdawał sobie sprawę z tego, że poparcie dla 
niezależnej Szkocji w obecnej chwili wynosi tylko 34 procent. Taki wynik 
byłby za mały gdyby tylko połowa z uprawnionych do głosowania wzięłaby 
udział w referendum. Jednak Pierwszy Minister Szkocji chce, aby referen-
dum odbyło się później, ponieważ da mu to czas na przekonanie Szkotów, 
którzy nie są zdecydowani czy być za czy przeciw. Ponadto Salmond pra-
gnie, aby prawa wyborcze dostali wszyscy obywatele powyżej 16 roku 
życia.  

Pierwszy Minister Szkocji odniósł duży sukces w listopadzie 2012 roku 
podczas spotkania z Davidem Cameronem. Ustalono wtedy, że referendum 
odbędzie się 18 września w 2014 roku, ponadto zdecydowano, że wiek 
wyborczy zostanie obniżony tak aby 16 szesnastoletni i siedemnastoletni 
wyborcy mogli zdecydować o przyszłości Szkocji (zostało to potwierdzone 
17 czerwca 2013 roku przez ustawę przyjętą przez Holyrood). Oprócz tego 
porzucono plan „devo-max” (czyli rozszerzenie kompetencji Holyroodu bez 
pełnej niepodległości Szkocji) na rzecz prostego pytania „Czy zgadzasz, że 
Szkocja powinna być niepodległym państwem?” (www.scotreferendum.com/ 
blog: 2013-07-28).  

Warto zwrócić uwagę, że tak postawione pytanie nie wspomina o roz-
padzie Zjednoczonego Królestwa. Dla Wielkiej Brytanii byłby to kłopot 
natury politycznej, ponieważ takie państwa jak Rosja mogłyby zakwestio-
nować jej udział w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Czy po odłączeniu Szkocji 
od Wielkiej Brytanii w sensie prawa międzynarodowego Zjednoczone 
Królestwo byłoby innym państwem? W teorii można odpowiedzieć, że nie 
powołując się na przypadek ZSRR, który przekształcił się w Federacje 
Rosyjską w latach 90, która nie była już aglomeratem państw socjalistycz-
nych. Natomiast dla Szkocji problem utworzenia nowego państwa byłby 
natury ekonomicznej i politycznej. Z jednej strony Szkocja ponownie musia-
ła by przejść przez proces akcesji do Unii Europejskiej. Herman Van Rom-
puy, Prezydent Rady Europy oraz José Manuel Barroso, Prezydent Komisji 
Europejskiej stwierdzili, że Szkocja musiałaby ponownie złożyć wniosek  
o przystąpienie do Unii Europejskiej. Ponadto Hiszpania i Cypr zapowie-
działy weto, gdyby Szkocja chciała wejść do UE. Hiszpania, która sama 
boryka się z paroma regionami, które dążą do niepodległości (Katalonia  
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i Kraj Basków) jest naturalnym sojusznikiem Wielkiej Brytanii w zwalczaniu 
ruchów separatystycznych. Salmond jednak uważa, że akcesja Szkocji do 
Unii Europejskiej to kwestia czasu i członkom Wspólnoty nie opłaca się 
blokować jej wejścia. ponieważ jest to strata cennego czasu (www.scotland. 
gov.uk: 2013-07-29).  

Warto wspomnieć, że gdyby Szkocja uzyskałaby niepodległość to mu-
siałaby zdecydować się na jakąś walutę. Pierwszą opcją mogło by być euro, 
choć w obecnym stanie dołączanie jakiegokolwiek kraju do strefy euro nie 
wygląda korzystnie. Innym wyjściem mogłoby by być przyjęcie funta 
szterlinga co wiązałoby się z uzależnieniem gospodarki Szkocji od The City 
(centrum finansowego Anglii). Istnieje też możliwość stworzenia nowej 
waluty, jednak tutaj wiązałoby się to z ryzykiem inflacji, co prawdopodob-
nie odstraszyłoby inwestorów w kraju.  

Sondaże zrobione w 2011 roku pokazują, że większość Szkotów chce 
poszerzenia kompetencji parlamentu Szkocji, natomiast nie chce jej wyjścia 
z Wielkiej Brytanii. Paradoksalnie większość Anglików chce, aby Szkocja się 
odłączyła. Jest to spowodowane tym, że Szkoci w odróżnieniu od Anglików 
nie płacą podatków za opiekę zdrowotną oraz za edukację wyższą. Gdyby 
jednak Szkoci zagłosowali za wyjściem z Wielkiej Brytanii to proces  
ten trwałby parę lat, ponieważ wiele kwestii ekonomicznych, finansowych  
i militarnych musiałoby być wcześniej rozwiązanych. W centrum dyskusji 
znalazłby się bazy wojenne na wyspie Clyde, gdzie stacjonują statki pod-
wodne z bronią nuklearną. Pierwszy Minister Szkocji stwierdził, że Szkocja 
nadal uważałby Elżbietę II za głowę państwa. Gdyby jednak Szkoci opowie-
dzieli się za zostaniem w Unii z Anglią to referendum nie zostało by powtó-
rzone w najbliższych latach. Alex Salmond stwierdził, że takie referendum 
odbywa się raz na pokolenie. To podkreśla jego ważność.  

Od momentu ogłoszenia dokładnej daty referendum zarówno SNP, jak  
i rząd w Londynie, prowadzą kampanie mające na celu przekonanie niezde-
cydowanych wyborców do opowiedzenia się na „tak” lub „nie” w kwestii 
niepodległości Szkocji. Alex Salmond stara się ukazać swoją wizję niepodle-
głej Szkocji podczas różnych spotkań z wyborcami. Porusza on główne 
tematy takie jak: członkostwo w organizacjach międzynarodowych po 
uzyskaniu niepodległości przez Szkocję, waluta, kwestia broni nuklearnej 
oraz ropy naftowej na Morzu Północnym. W jego opinii niepodległa Szkocja 
zwiększyłaby wydatki na okręty wojskowe, które miałby za zadanie pa-
trolować linie brzegową Szkocji1. Ponadto Pierwszy Minister stwierdził  
w swojej wypowiedzi publicznej podczas konferencji w Shetlandach, że 
broń nuklearna na wyspie Clyde nie miałaby racji bytu po uzyskaniu nie-
podległości Szkocji, ponieważ znajduje się zbyt blisko jednego z większych 

                      
1 Warto dodać, że linia brzegowa Szkocji jest dłuższa od linii brzegowej Indii.  
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miast w Szkocji2. Tym samym sprzeciwia się on utrzymywaniu drogiego 
systemu Trident3 przez Szkocję (www.soundcloud.com/scotgov/public-
discussion-shetland: 2013-07-28). Jednak rząd Camerona nie planuje 
przeniesienia tego systemu poza granice Szkocji, ponieważ koszta tego 
przedsięwzięcia byłyby astronomiczne. Rozwiązanie tej kwestii nie będzie 
łatwe, ani szybkie.  

Modelem politycznym i ekonomicznym dla Salmonda jest Norwegia. To 
małe państwo posiadające zaledwie 5 miliardów ludzi jest w stanie stwo-
rzyć doskonałe warunki do rozwoju gospodarczego, dzięki „czarnemu 
złotu” czyli ropie naftowej, dlatego też SNP uważa za swój priorytet uzyska-
nie jak największej ilości złóż należących terytorialnie do Szkocji. Na stronie 
internetowej www.scotreferendum.com utworzonej przez SNP znajdują  
się szczegółowo rozpisane projekty poszczególnych sektorów gospodarki  
i polityki niepodległej Szkocji. W detalach został opisany sektor wydobycia 
ropy i gazu, według wstępnych obliczeń Szkocja byłaby w stanie wydoby-
wać 6 razy więcej ropy od własnego zapotrzebowania na ten surowiec, 
dlatego też sprzedaż „czarnego złota” miała być duży wpływ na budżet. 
Ponadto, partia Salmonda argumentuje, że przyszły rząd niepodległej 
Szkocji byłby w stanie stworzyć lepsze warunki niż rząd w Londynie, który 
ściąga ogromne podatki od inwestorów działających na Morzu Północnym. 
Oprócz tego Szkocja posiada już wyszkoloną kadrę w dziedzinie wydoby-
wania ropy naftowej. Szacuje się, że około 220 tys. osób w Szkocji jest w tej 
chwili zatrudnionych w tym sektorze4. Alex Salmond uważa, że gdyby 
Szkocja dostała taki udział w ropie naftowej, jaki jej się należy to mogłaby 
wykonać podobny skok w gospodarce jak Norwegia5.  

W tym miejscu należy zadać sobie pytanie: w jaki sposób zostaną po-
dzielone złoża między Anglią a Szkocją. Jednym z pomysłów, jest podziele-
nie złóż według czynnika geograficznego. Zwolennikiem tego pomysłu jest 
Pierwszy Minister Szkocji, ponieważ przy takim podziale 90% złóż przypa-
dło by Szkotom. Innym pomysłem jest podzielenie złóż ropy naftowej 
według wskaźnika demograficznego, w tym przypadku tylko 9% „czarnego 

                      
2 Wiadomo, że brytyjskie nuklearne łodzie podwodne stacjonują w bazie wojskowej na 

wyspach Clyde około 30 km od Glasgow. 
3 System Trident został zakupiony w latach 80 przez Margaret Thatcher a następnie ak-

tualizowany przez następne rządy. Polegał on na ulokowaniu broni nuklearnej na statkach 
podwodnych, które bazowały na wspomnianych wcześniej wyspach Clyde. System ten był 
skierowany przeciwko ZSRR, który w tym samym czasie posiadał broń nuklearną na 
wschodzie Europy. 

4 www.scotland.gov.uk/Resource/0042/00428074.pdf: 2013-07-27. 
5 W 1970 roku, PKB per capita w Norwegi wynosił 8,9% niżej niż w Wielkiej Brytanii, 

natomiast w roku 2011 PKB per capita w Norwegi było większe o 71,5% od Wielkiej 
Brytanii. 
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złota” znajdującego się na dnie morza znalazło by się po stronie Szkocji. 
Dopóki Szkocja nie osiągnie pełnej niepodległości, dopóty kwestia ta będzie 
nierozwiązana.  

Ważnym elementem kampanii „Yes” jest jasne postawienie sprawy 
przyszłej waluty oraz polityki fiskalnej w pełnili niepodległej Szkocji. 
Według raportu specjalnej grupy profesorów zajmujących się wyżej wy-
mienioną problematyką, Szkocja może pójść w czterech różnych kierunkach 
jeśli chodzi o walutę: funt szterling (podobnie jak dolar Panamski), euro, 
własna waluta oraz funt szterling oparty na unii monetarnej (podobnej do 
strefy euro). Alex Salmond uważa, że najlepszą opcją dla niepodległej 
Szkocji byłoby przyjęcie funta szterlinga opartego na unii monetarnej  
z Zjednoczonym Królestwem. NSP argumentuje, że obydwa kraje od 300 są  
w unii i mają bardzo silne powiązania ekonomiczne ze sobą, ponadto mają 
podobną produktywność oraz PKB per capita6. Jednak warto zauważyć, że 
takie rozwiązanie byłoby podobne do unii monetarnej w UE, która w tej 
chwili przeżywa kryzys. Minister Finansów Wielkiej Brytanii George Osbo-
rone ostrzegł podczas jednych ze swoich konferencji, że unia monetarna 
dwóch oddzielnych i suwerennych państw nie jest tą samą unią między 
Szkocją a Wielką Brytanią jak w chwili obecnej. Stwierdza on, że Wielka 
Brytania byłaby bardziej narażona na kryzys ekonomiczny ze strony nie-
podległej Szkocji gdyby była z nią w unii monetarnej. Ponadto Minister 
Finansów Wielkiej Brytanii stwierdził, że kurs funta szterlinga mógłby być 
niestabilny z powodu dużej różnicy w eksporcie między obydwoma pań-
stwami7. Wybór ten nie jest łatwy – gdyby Szkocja uzyskała niepodległość 
to prawdopodobnie zostałaby przy funcie szterlingu w unii monetarnej  
z Wielką Brytanią.  

Inną kwestią często poruszaną przez NSP i jego lidera Alexa Salmonda 
była przynależność do różnych organizacji. Według Pierwszego Ministra 
Szkocji jego kraj miałby za cel bycie „dobrym obywatelem świata” a nie jego 
liderem. W jego wizji Szkocja zajmuje pozycję małego kraju na arenie 
międzynarodowej, który tak jak Norwegia specjalizuje się w rozwiązywaniu 
konfliktu między zwaśnionymi stronami. Ponadto, Salmond uważa NATO  
za kluczowy filar polityki zagranicznej nowego państwa. Przy współpracy  
z innymi członkami NATO, jak Norwegia, Szkocja byłaby w stanie patrolo-
wać i chronić swoje tereny. Oprócz tego Pierwszy Minister w swoim prze-
mówieniu w Waszyngtonie stwierdził, że Szkocja chciałaby kontynuować 
ścisłą współpracę z Stanami Zjednoczonymi.  

Jeśli Szkocja zagłosuje za wyjściem z Wielkiej Brytanii i stanie się  
w pełni suwerennym państwem to szacuje się, że do 2016 zdoła zakończyć 

                      
6 www.scotland.gov.uk/Resource/0042/00420804.pdf: 2013-08-11. 
7 www.theguardian.com: 2013-08-20. 
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wszelkie negocjacje z Wielką Brytanią mające na celu rozwiązanie spornych 
kwestii. Jest to data optymistyczna ponieważ, niektóre rozwiązania będą 
prawdopodobnie tymczasowe, szczególnie te dotyczące stacjonowania 
wojsk Brytyjskich. Jednak nawet ekspert wybrany przez rząd Londynie 
profesor James Crawford z Uniwersytetu Cambridge uważa tę datę za 
„realną” do spełnienia (www.scotland.gov.uk: 2013-07-29). 

Reasumując, Szkocja i Zjednoczone Królestwo łączy wiele elementów 
takich jak: wspólna historia, kultura, wojskowość, finanse, ekonomia oraz 
monarcha. Kluczem do niepodległości będą złoża ropy leżące na dnie Morza 
Północnego blisko Szkocji. Jeśli Szkoci zagłosują za niepodległością Szkocji, 
to rząd Alexa Salmonda będzie musiał wynegocjować jak największą część 
tych złóż dla Szkocji. Należy jednak pamiętać, że póki co większość Szkotów 
chce tylko zwiększenia kompetencji parlamentu, a nie niepodległości 
Szkocji. Dlatego, też na obecną chwilę szanse wyjścia Szkocji z Wielkiej 
Brytanii są małe. Jest bardzo prawdopodobne, że może się powtórzyć 
scenariusz z referendum odbytego w Qubecu z 1995 roku, które skończyło 
się na niekorzyść zwolenników secesji po minimalnej przegranej. Jednak na 
obecną chwilę sytuacja jest bardzo niekorzystna dla zwolenników odejścia 
Szkocji z Wielkiej Brytanii i tylko poważny kryzys (jak na przykład kryzys  
w Unii Europejskiej) mógłby wpłynąć na opinię publiczną. Ponadto Alex 
Salmond nie wyjaśnił jeszcze wielu kwestii jeśli chodzi o przyszłość w pełni 
niezależnej Szkocji. Czas pokaże, czy Szkocja tylko poszerzy kompetencje 
swojego parlamentu, czy też opowie się za pełną niepodległością swojego 
kraju wobec Wielkiej Brytanii.  
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Techniki marketingu politycznego wykorzystane przez 
brytyjską Partię Konserwatywną w kampanii  

wyborczej w 2010 roku 
 
 
 
 
Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest dogłębna analiza czynników marketin-

gowych, które przyczyniły się do sukcesu Partii Konserwatywnej podczas wyborów w 2010 
roku. Kampania ta znacząco różniła się od poprzednich i zastosowano w niej wiele technik 
marketingu politycznego, które dotąd w Wielkiej Brytanii w ogóle nie używano. Autorki 
zaprezentowały wszystkie formy promocji wykorzystane przez zwycięską partię – slogany, 
plakaty i billboardy, reklamy w Internecie, debaty telewizyjne oraz reklamy negatywne, 
wymierzone w głównego konkurenta Konserwatystów, czyli rządzącą wówczas Partię Pracy. 
Artykuł przedstawia kontrast między formami marketingowymi stosowanymi przez Partię 
Konserwatywną przed i po 2010 roku oraz analizuje, w jaki sposób wpłynęły one na zmianę 
wizerunku Torysów, który w oczach społeczeństwa brytyjskiego już od wielu lat pozostawał 
bardzo negatywny.  

 
Brytyjska kampania wyborcza z 2010 r. była pod wieloma względami 

wyjątkowa i wyróżniała się na tle poprzednich, także pod względem marke-
tingowym, który różni się od bardziej popularnego modelu amerykańskie-
go. W 2010 r. w Wielkiej Brytanii po raz pierwszy w historii zorganizowano 
debaty wyborcze, które już od kilkudziesięciu lat są nieodłącznym elemen-
tem kampanii wyborczych w USA. Co ważne, w debatach tych, oprócz 
liderów dwóch największych partii, wziął też udział Nick Clegg, szef Partii 
Liberalnej, która okazała się prawdziwą „trzecią siłą” brytyjskiego systemu 
politycznego i stała się wreszcie równym graczem dla labourzystów i kon-
serwatystów (Gazeta Wyborcza, 2010). Przeprowadzone w lutym 2010 r. 
przez The Times badania opinii publicznej wykazały, że 70% wyborców 
uważało, że Wielka Brytania jest „zrujnowana”, 64% Brytyjczyków było 
zdania, że ich kraj „zmierza w złym kierunku” (Press Europ, 2010).  
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W zaistniałej sytuacji pesymizmu i kryzysu zaufania Brytyjczyków, Partia 
Konserwatywna po raz pierwszy od 13 lat stanęła przed realną szansą na 
przejęcie władzy. 

Na wstępie należy podkreślić, że marketing polityczny w Wielkiej Bry-
tanii znacząco różni się od tego znanego z USA, choć w ostatnich latach 
obserwuje się znaczną amerykanizację brytyjskiego dyskursu politycznego. 
Po pierwsze, w Wielkiej Brytanii odpłatna polityczna reklama w telewizji 
jest prawnie zakazana, przez co partie są o wiele bardziej ograniczone przez 
prawo wyborcze. Zasada ta uformowała się wraz z powstaniem BBC,  
a obecnie wyrażona jest w Communication Act z 2003 r., zgodnie z którym 
reklamy nie mogą być tworzone przez organy, których cele są całkowicie 
lub głównie polityczne. Z tego powodu reklamy polityczne w Wielkiej 
Brytanii przybierają na ogół formy plakatów lub billboardów, dlatego też 
powstała forma kompensacji strat zakładająca istnienie dwóch form nada-
wanych bezpłatnie w publicznej telewizji nagrań wyborczych – Party 
Policital Broadcasts (PPBs) oraz Party Election Broadcasts (PEBs) (Foster, 
2010: 160), które jednak znacznie różnią się od standardowych spotów 
wyborczych. 

Przygotowaniem kampanii Partii Konserwatywnej zajęła się firma Euro 
RSCG, do której dołączyła później agencja M&C Saatchi. Prowadzono kilka 
głośnych kampanii outdoorowych na skalę ogólnokrajową, a do małych, 
mniej znaczących okręgów wyborczych starano się dotrzeć za pomocą 
marketingu bezpośredniego i mailingu (Parsons, 2010). Hasłem wyborczym 
Partii Konserwatywnej w 2010 był slogan: „Głosuj na zmianę. Głosuj na PK”. 
Jednakże Konserwatyści niezmiennie mieli kiepski wizerunek. Większość 
ciągle postrzegała ich jako snobistycznych arystokratów, którzy nie mają 
pojęcia o codziennych problemach przeciętnych Brytyjczyków. Jednak ich 
lider, David Cameron, był dość popularny, a z pewnością o wiele bardziej 
popularny niż jego partia. Dlatego też Konserwatyści zadecydowali, że to 
Cameron będzie twarzą ich kampanii billboardowej. Pierwsze plakaty 
przedstawiały opalonego lidera Torysów zachęcającego do głosowania na 
jego partię. Miały one wzbudzać pozytywne wrażenia wśród wyborców,  
a celowym zabiegiem było wykorzystanie elementów w kolorze niebieskim, 
który osłabia napięcie, nastraja marzycielsko, łagodzi nerwy; kojarzy się  
z niebiańskością, perspektywicznością, ładem, porządkiem, nowoczesno-
ścią, otwartością na zmiany (Pacuła, 2011). Jednak plakaty te ośmieszyły 
Camerona. Brytyjczyków rozbawił fakt, że fotografie zostały komputerowo 
zretuszowane tak, że lider Partii Konserwatywnej wyglądał znacznie 
młodziej niż w rzeczywistości. Stworzono specjalną stronę, MyDavidCame-
ron.com, gdzie można było umieszczać parodie plakatu Camerona, na 
których przedstawiano go m.in. twierdzącego, że „niektórzy z jego najlep-
szych przyjaciół są biedni” lub jako figurę woskową z muzeum Madame 
Tussaud (Lorenz, 2010).  
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Ważną rolę w kampanii Partii Konserwatywnej odegrały plakaty wy-
borcze z wizerunkami „przeciętnych obywateli”, wyglądających bardziej na 
tradycyjnych zwolenników Partii Pracy, którzy, jak głosiły przedstawione 
na nich slogany, „nigdy wcześniej nie głosowali na Torysów”. Plakaty te 
przedstawiały m.in. pracowników fizycznych, młodą czarnoskórą dziew-
czynę, matkę z dwójką dzieci itp. opatrzone napisami: „Nigdy wcześniej nie 
głosowałam na Torysów, ale podobają mi się ich plany pomocy rodzinom”; 
„ale musimy zająć się gospodarką”; „musimy naprawić nasze społeczeń-
stwo”. Reklamy te miały na celu przybliżyć Partię Konserwatywną do 
wyborców, poszerzyć grono wyborców Torysów oraz pokazać, że także 
przejmują się losem zwykłych ludzi. PK chciała wykorzystać fakt, że Brytyj-
czycy, w tym zwolennicy Partii Pracy, są niezadowoleni z sytuacji swojego 
kraju, przy czym PK zwracała uwagę na różne elementy swojego programu 
wyborczego i zachęcała do zapoznania się z jego treścią. 

Wizerunek Konserwatystów w Wielkiej Brytanii nie zmieniał się przez 
dłuższy czas, przez co postrzegano ich jako staroświeckich spadkobierców 
„żelaznej damy”. Zmiany społeczno – kulturalne zachodzące bardzo dyna-
micznie w Wielkiej Brytanii spowodowały, odsunięcie się od idei konserwa-
tywnej, a Partia Konserwatywna zaczęła tracić poparcie. Oprócz niesprzyja-
jącej sytuacji społecznej, Konserwatystów osłabiało to, że nie potrafili 
wykorzystać potencjału nowoczesnego marketingu czy nowych technologii.  

Rewolucja nadeszła wraz z Davidem Cameronem. Dużą dyskusję wy-
wołały wprowadzone przez niego zmiany programowe i ideologiczne  
(m.in. zrezygnował z obniżki podatków, skierował się ku polityce proekolo-
gicznej, domagał się zwiększenia wydatków na rzecz walki z ubóstwem  
w krajach Trzeciego Świata). Ważnym krokiem było poparcie dla homosek-
sualistów (Zychowicz, 2012). Od 2005 roku na listach wyborczych konser-
watystów można było spotkać coraz więcej kobiet i przedstawicieli mniej-
szości rasowych (Krok, 2010). Te działania kosztowały Camerona konflikt 
ze starszymi działaczami partii, jednak ukazały, że Konserwatyści są zdolni 
do zmian, otwarci na świat. Był to odważny i skuteczny pierwszy krok do 
odzyskania dawnej pozycji. 
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Podejście Konserwatystów do marketingu także w znacznym stopniu 
się rozwinęło. Pierwszą zmianę można było zauważyć już w 2006 roku, 
kiedy zaprezentowano nowe logo. Agresywnie wzniesioną rękę z pochodnią 
zastąpiono drzewem rysowanym miękką kreską. 

Logo dokładnie odzwierciedliło nowy kierunek partii, przy czym stwa-
rzało wrażenie delikatniejszego i spokojniejszego od poprzedniego. Nowy 
projekt strony internetowej i internetowy pamiętnik Camerona to kolejne 
kroki, które przyciągnąć miały nowoczesnego wyborcę. Duże wrażenie, 
szczególnie na młodych ludziach, zrobiła również reklama Konserwatystów 
na popularnym serwisie muzycznym Spotify (Hall, 2009: 14). Obecność  
w Internecie została szybko zauważona i wpłynęła znacznie na postrzega-
nie partii. Otwarcie się na komunikację internetową było jednak dopiero 
początkiem zmian marketingowych.  

David Cameron wprowadził do kampanii dwa kluczowe elementy. Klu-
czowe, ponieważ w dużej mierze przesądziły o zwycięstwie Partii w wybo-
rach w 2010 roku (Green, 2010: 667–688). Pierwszym elementem był 
udział w debatach, drugim – reklama negatywna. 

Debaty wyborcze w Stanach Zjednoczonych cieszą się ogromną po-
pularnością, często są punktem kulminacyjnym kampanii i przesądzają  
o wyniku wyborczym. Nie można więc powiedzieć, że taka forma dialogu 
politycznego jest marketingową nowością, jednak w Wielkiej Brytanii aż do 
roku 2010 debat nie stosowano. Brytyjscy wyborcy przyjęli zapowiedź 
debat z ciekawością. Zaskoczeniem był fakt, że oprócz przedstawicieli 
dwóch największych partii, miał w nich wziąć udział również lider Liberal-
nych Demokratów.  

Tematem pierwszej debaty była polityka wewnętrzna. Ku zdumieniu 
obserwatorów zarówno David Cameron jak i Gordon Brown zostali całko-
wicie przyćmieni przez wystąpienie Nicka Clegga. Ukazał się on jako młody, 
otwarty, inteligentny polityk, który daje Brytyjczykom nowe możliwości. 
Mimo iż David Cameron prezentował się elegancko, mówił płynnie, bez 
notatek, to niestety był przewidywalny i nie potrafił przekazać swoich idei. 
Nastąpił duży wzrost poparcia dla Liberalnych Demokratów, którzy stali się 
równorzędnymi przeciwnikami Torysów i Laburzystów (Shirbon, 2010). 
Zarówno Cameron jak i Brown prowadzili swoje kampanie w całym kraju, 
odwiedzając kolejne fabryki i okazując zainteresowanie gospodarką. Okazało 
się jednak, że większy wpływ na opinię publiczną ma telewizyjna debata. Po 
uświadomieniu sobie tego faktu oraz mając nowego, groźnego przeciwnika, 
Cameron i Brown przygotowali się do kolejnych debat nieco staranniej.  

Tematem drugiej debaty były sprawy zagraniczne. Dało się zauważyć 
zwiększony atak liderów dwóch największych partii na Nicka Clegga. Mimo 
iż Brown zrobił największy widoczny postęp wśród mówców, nie przełoży-
ło się to na wynik debaty. The Sun, The Daily Express czy The Times stwier-
dzały nieznaczną wygraną Camerona (BBC News, 2010), jednak większość 
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mediów ogłosiła remis pomiędzy Cameronem i Cleggiem. Podczas drugiej 
debaty lider Partii Konserwatywnej całkowicie zmienił taktykę. W pierw-
szej debacie stał pośrodku, co zmuszało go do zwracania się raz do jednego, 
a raz do drugiego przeciwnika politycznego. Tym razem, stojąc po lewej, 
dzięki mowie ciała i odpowiednim wypowiedziom stworzył zauważalną 
barierę: „ja – oni”. Zauważono, że opanował emocje dużo lepiej niż podczas 
pierwszej debaty, podnosząc głos jedynie w sprawie fałszywych oskarżeń 
wysuwanych przez Gordona Browna. Cameron z łatwością posługiwał się 
żartem sytuacyjnym, stosował skuteczne techniki retoryczne (często po-
wtarzał zwrot „gdybym był premierem”, snuł też plany co do ewentualnej 
koalicji z Liberalnymi Demokratami) (Porter, Winnett, 2010). 

Ekonomia i podatki to temat trzeciej, finałowej debaty, która okazała 
się wielkim sukcesem Davida Camerona. Gordon Brown nie wytrzymał 
presji i zaprzepaścił szansę na poprawę notowań. Jego ataki na Camerona 
odebrano za zbyt agresywne, podczas gdy lider Konserwatystów zachował 
spokój i nie dał się sprowokować (Wintour, Curtis, 2010). Nick Clegg poległ 
na kwestii imigrantów, nie był już również tak pewny siebie jak w pierwszej 
debacie. Badania przeprowadzane po ostatniej debacie zaczęły wskazywać 
coraz bardziej wyraźną przewagę Partii Konserwatywnej nad Partią Pracy 
(Richardson, 2010). Debata finałowa była więc swoistym „rzutem na matę”, 
punktem kulminacyjnym kampanii, który przekonał niezdecydowanych 
wyborców właśnie do Konserwatystów. 

Drugim nowym elementem kampanii Camerona była reklama nega-
tywna. Jest to bardzo skuteczne narzędzie marketingu, ponieważ gra na 
silnych emocjach. Szok, oburzenie, uśmiech – niezależnie od reakcji odbior-
cy, reklama z pewnością pozostaje zapamiętana. Nieumiejętne stosowanie 
reklamy negatywnej może jednak przynieść szkody. Zbyt dużo agresji, 
fałszywe zarzuty czy mało inteligentne żarty mogą obniżyć wiarygodność 
tego, kto ich używa.  

Konserwatyści rozpoczęli kampanię negatywną od cyklu billboardów. 
Przedstawiały uśmiechniętego premiera, Gordona Browna, w towarzystwie 
takich haseł jak: „Wypuściłem wcześniej z więzienia 80 tys. więźniów. 
Głosuj na mnie!” czy „Podwoiłem dług narodowy. Głosuj na mnie!”.  
W drugim etapie kampanii, zamiast dopisku „Głosuj na mnie!” pojawił się 
jeszcze bardziej dobitny: „Pozwól mi to zrobić jeszcze raz” (Williams, 2010). 
Tak skonstruowany przekaz, oparty na kontraście i konkretnych zarzutach, 
miał nie tylko zdyskredytować Laburzystów. Tematy, które poruszono na 
billboardach dotykały zwykłych Brytyjczyków. Konserwatyści odgrywali 
więc rolę „głosu ludu”, którego bolą nadużycia władzy. Było to symboliczne 
zejście z piedestału, którego w danym momencie Torysi bardzo potrzebo-
wali. Kampania była dla niektórych wyborców za mocna, jednak mimo 
wszystko działała na korzyść Konserwatystów, bo pobudzała społeczeń-
stwo do dyskusji. 
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Warto wspomnieć, że oprócz zaplanowanych posunięć marketingo-
wych, Torysi bardzo szybko reagowali na bieżące wydarzenia i wykorzy-
stywali je w kampanii. Zdjęcie Gordona Browna odwiedzającego szpital  
w Manchesterze było idealnym materiałem do walki politycznej. Widać na 
nim, jak specjaliści od PR-u pracujący dla Browna przytrzymują mu drzwi. 
Celem tego zabiegu było uzyskanie lepszego ujęcia dla telewizyjnych kamer 
(The Guardian, 2010). Konserwatyści nadali fotografii zupełnie odmienny 
sens, dołączając do niej hasło „Witamy w Manchesterze Wasza Wysokość!”. 
Dopełnieniem plakatu było zdanie „6 maja pokaż Laburzystom drzwi”. 
Konserwatyści nie tylko wykazali się inteligentnym humorem, ale ukazali 
również, że snobizm, o który ich oskarżano, jest domeną Browna. 

Dzięki kampanii prowadzonej w nowoczesny sposób, wizerunek Partii 
Konserwatywnej uległ dużej zmianie. Nowe narzędzia docierania do od-
biorców oraz odważniejsze formy marketingu spowodowały, że Konserwa-
tyści wreszcie zaczęli być postrzegani jako partia idąca z duchem czasu, 
wiarygodna, bliska zwykłym ludziom.  Działania marketingowe Partii Kon-
serwatywnej okazały się skuteczne – Torysi ostatecznie wygrali wybory 
parlamentarne z wynikiem 36,1%, jednak nie pozwoliło im to na uzyskanie 
większości, przez co konieczne było utworzenie koalicji z Partią Liberalno-
Demokratyczną. Postawa Davida Camerona w trzech debatach, jego zwycię-
stwo w ostatniej oraz znaczne zmiany programowe, a także konsekwentne 
działania nakierowane na zmianę wizerunku Torysów pomogły Partii Kon-
serwatywnej przejąć władzę w Wielkiej Brytanii. Humorystyczna kampania 
negatywna była również jednym z czynników, który przyczynił się do 
wygranej Partii Konserwatywnej w wyborach w 2010 roku, zwłaszcza że 
plakaty pozytywne Torysów zostały wyśmiane przez Brytyjczyków. Kon-
serwatyście zręcznie uwypuklili słabości ówczesnego rządu i kontrowersje 
wokół osoby labourzystowskiego premiera, które znajdowały swoje od-
zwierciedlenie w rzeczywistości. 
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Political Marketing Techniques used by the British Conservative Party 
in the 2010 Election Campaign 

Summary 

 
The purpose of this essay is a thorough analysis of marketing factors that have con-

tributed to the success of the Conservative Party in 2010 general election. The campaign was 
significantly different than those known before, and new techniques of political marketing 
that had not been used in United Kingdom until that time were introduced. The authors have 
presented all forms of promotion used by the winning party – slogans, posters and bill-
boards, advertising on the Internet, television debates and negative advertising, targeting the 
main opponent of the Conservatives, that is the ruling Labour Party. The paper presents 
contrast between marketing tools used by the Conservative Party before and after 2010 as 
well as analyses their impact on the altered image of the Tories, that for many years have 
been negatively perceived in the British society.  
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Różne oblicza Elżbiety II – jaka jest naprawdę? 
 
 
 
 
Streszczenie: Królowa Elżbieta II postrzegana jest zazwyczaj jako powściągliwa mo-

narchini Wielkiej Brytanii. Istnieje niewiele osób, które znają jej drugie oblicze – matki, żony, 

oraz oddanej babci. Niniejszy esej ma na celu ukazanie różnych postaw oraz zachowań 

brytyjskiej królowej w stosunku do zróżnicowanego kręgu osób. Znajdują się wśród nich 

rodzina, poddani, a także politycy – zarówno ci brytyjscy, jak i z państw podlegających 

koronie, czy też najbliżsi sojusznicy. Ponadto esej ten stara się opisać jak wygląda życie 

królowej Elżbiety za zamkniętymi drzwiami jej pałacu oraz pokazać, że oprócz sprawowania 

najważniejszej funkcji w państwie, jest ona także zwykłym człowiekiem, który ma takie same 

potrzeby i problemy jak miliony innych ludzi. Artykuł stara się także podkreślić rolę, którą 

monarchini odgrywa w swoim państwie, a także uwypukla on kompetencje władczyni 

Zjednoczonego Królestwa, która sprawuje swoje rządy według znanej zasady – „królowa 

panuje, a nie rządzi”.  

 
 
Królowa Elżbieta II jest zdecydowanie osobą wyjątkową i godną uwagi. 

Przedstawia się jako wspaniała monarchini, z oddaniem pełniąca swoją 
służbę, kochana babcia kilkorga wnucząt i wrażliwa kobieta, kochająca 
zwierzęta. Królowa zależnie od sytuacji przyjmuje różne twarze. Gdy trzeba, 
jest konserwatywnym monarchą, bezwzględnie przestrzegającym etykiety, 
w innych momentach ukazuje oblicze miłej i wyrozumiałej osoby. Nigdy 
jednak nie daje się ponieść emocjom, zawsze jest zdystansowana i dumna. 
Przez różne środowiska postrzegana jest w inny sposób. Inaczej odbiera ją 
rodzina, poddani, czy znane osobistości, które miały z nią styczność. Królo-
wa poznała bowiem w swojej karierze aż 12 premierów Wielkiej Brytanii,  
a z każdym łączyły ją inne stosunki. Niniejszy artykuł ma za zadanie poka-
zać różne oblicza królowej brytyjskiej Elżbiety II. 
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Zanim Elżbieta II została królową 
 
Elżbieta II to córka Alberta księcia Yorku, a późniejszego króla Jerze- 

go VI oraz Elżbiety Bowes-Lyon, zwanej później Królową Matką. Urodziła 
się 21 kwietnia 1926 roku w Londynie, jako wnuczka ówczesnego króla 
Wielkiej Brytanii – Jerzego V. W 1930 roku narodziła się jej siostra Małgo-
rzata, a jej rodzina mniej więcej do roku 1937 wiodła normalne i spokojne 
życie, nie myśląc o wykonywaniu królewskich obowiązków. Gdy 20 stycznia 
1936r. zmarł król Jerzy V, nikt nie spodziewał się, że jego najstarszy syn – 
Edward VIII – abdykuje niecały rok po objęciu tronu. Jednym z powodów 
abdykacji była chęć małżeństwa z Amerykanką Wallis Simpson, która była 
do tej pory już dwukrotną rozwódką. W tamtych czasach było to nie do 
pomyślenia, nawet wśród dalszych członków rodziny królewskiej, a co 
dopiero w przypadku świeżo wybranego króla. Edward musiał więc zrezy-
gnować z tronu na rzecz miłości. Drugim powodem abdykacji były pronazi-
stowskie poglądy Edwarda VIII, który uwielbiał Niemców oraz dał się 
sfotografować w towarzystwie Hitlera. Na tak ekstrawaganckie zachowanie 
rodzina królewska nie mogła sobie pozwolić. Edward, przez najbliższych 
zwany Davidem, wyjechał z kraju i zniknął z życia Windsorów, co później 
odznaczyło się w dużym stopniu na poglądach Elżbiety II. Fakt, że sympa-
tyczny wujek David został zmuszony do opuszczenia rodziny przez jego złe 
zachowanie sprawił, że królowa w przyszłości bardzo dbała o opinię dworu 
królewskiego, rodziny oraz o przestrzeganie zasad etykiety. Monarchom nie 
wypada bowiem angażować się w skandale (Marr, 2012: 52). 

 Naturalnym następstwem po abdykacji Edwarda VIII była koronacja 
Jerzego VI – ojca Elżbiety – w maju 1937 roku. Dla jedenastoletniej wtedy 
Elżbiety oznaczało to ogromne zmiany w życiu, była ona bowiem następna 
w kolejce do tronu (Rybaczyk, 2012: 4). Już wtedy mała Elżbieta zaczęła 
przygotowywać się do nowej roli oraz rozpoczęła naukę, między innymi 
religii, francuskiego, czy jazdy konnej. Podstawowe zajęcia prowadziła z nią 
guwernantka, natomiast historii uczył jej królewski archiwista. Elżbietę 
wysłano także do Eton, by przyswajała wiedzę na temat brytyjskiej konsty-
tucji (Marr, 2012: 92). W 1940 roku czternastoletnia Elżbieta wystąpiła na 
antenie BBC w programie „Children’s Hour”, gdzie już wykazywała tendencje 
zachowania godnego monarchini. Jej majestatyczne przemówienie podczas 
audycji radiowej miało na celu okazanie wsparcia osobom, które udały się 
na wojnę oraz ich rodzinom, głównie dzieciom, w których Elżbieta widziała 
przyszłość dla pokoju (The British Monarchy).  

W 1947 roku Elżbieta zaręczyła się, a następnie wzięła ślub ze swoim 
kuzynem Filipem Mountbattenem. Para poznała się jeszcze w 1939 roku, 
kiedy to przyszła królowa wraz z rodziną odwiedzała Royal College. Filip 
zajmował się wtedy oprowadzaniem Elżbiety oraz Małgorzaty, natomiast ta 
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pierwsza już od początku zwróciła na niego uwagę. Niestety para została 
rozdzielona z powodu wojny, Filip służył bowiem w marynarce wojennej 
(Marr, 2012: 98). Po powrocie z frontu Mountbatten oświadczył się Elżbie-
cie, która z nieskrywaną radością odpowiedziała „tak”. Po dosyć skromnej 
ceremonii (Wielka Brytania musiała odbudowywać się po wojnie, dlatego 
też ślub nie był organizowany z rozmachem) parze w końcu udało się 
połączyć na wieczność. Rok później Elżbiecie i Filipowi urodziło się pierw-
sze dziecko – drugi za Elżbietą w kolejce do tronu – Karol. Para królewska 
doczekała się łącznie czwórki dzieci. Dwa lata po Karolu na świat przyszła 
córka Anna, natomiast kolejna dwójka musiała poczekać aż Elżbieta upo-
rządkuje sprawy związane z odziedziczeniem tronu, i tak w 1960 urodził się 
Andrzej, natomiast cztery lata później Edward (The British Monarchy). 

 
 

Królowa Elżbieta II 
 
Król Jerzy VI, ojciec Elżbiety, był postacią niezwykle ciekawą. Zmagał 

się z chorobą, która została ukazana w ekranizacji Jak zostać królem. Oprócz 
tego należy jednak pamiętać, że okres jego panowania nie należał do spo-
kojnych. Król objął tron tuż przed rozpoczęciem II Wojny Światowej  
i musiał wykazać się ogromną rozwagą oraz dobrym myśleniem strategicz-
nym, aby Wielka Brytania wyszła z tej walki bez szwanku. Stresujący styl 
życia oraz olbrzymia ilość papierosów, które wypalał, spowodowały u króla 
chorobę raka płuc (Marr, 2012: 53). Pod koniec panowania Jerzego VI, 
Elżbieta często wykonywała za ojca jego obowiązki. Tak było również  
w roku 1952, gdy odbyła z Filipem podróż do Kenii. Wtedy właśnie,  
6 lutego, Elżbieta dowiedziała się o śmierci ojca. Do kraju powróciła już jako 
królowa (Rybarczyk, 2012: 5). 

Koronacja królowej odbyła się 2 czerwca 1953 roku. Było to przeło-
mowe wydarzenie w historii nie tylko brytyjskiej monarchii, ale również 
telewizji. Po raz pierwszy w historii obywatele mogli uczestniczyć w koro-
nacji, była ona bowiem transmitowana przez stację BBC. Podczas tego 
wydarzenia tysiące ludzi stało także na ulicach Londynu, aby – mimo 
padającego deszczu i przenikliwego zimna – choć przez moment zobaczyć 
królową, jadącą na uroczystość do Westminsteru (Marr, 2012: 152). Od tego 
czasu królowa Elżbieta II stała się symbolem Wielkiej Brytanii i pozostała 
tradycyjną oraz konserwatywną monarchinią, mimo rewolucji jaka zaszła  
w środowisku kulturalnym oraz zmieniających się w błyskawicznym tempie 
zwyczajów Brytyjczyków. 
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Jaka jest królowa na co dzień? 
 
Jaka jest królowa, przebywając w swoich „komnatach”? Na pewno obo-

wiązkowa. Lubi też mieć wszystko zaplanowane. Każdy dzień zaczyna tak 
samo, pobudką o 9 rano przez grającego pod jej oknami dudziarza. Podczas 
śniadania, które jada z Filipem, oboje słuchają radia, siadając następnie do 
lektury swoich ulubionych gazet. W przypadku Elżbiety, jest to Racing Post 
– czasopismo o wyścigach konnych. Następnie udaje się do swojego gabine-
tu, gdzie zajmuje się korespondencją – czyta listy, które jej dostarczono oraz 
podpisuje różne dokumenty. Zazwyczaj spotyka się również z prywatnym 
sekretarzem, aby wspólnie podyskutować na temat przyszłych podróży 
królowej oraz omówić różne, ważne, tajne sprawy. Prawie każdy dzień 
królowej wygląda pod tym względem tak samo. Monarchini od lat prze-
strzega harmonogramu, który ułożony jest od samego rana do wieczora 
(Roche, 2010: 15). 

Popołudniami królowa zazwyczaj udaje się na spotkania publiczne,  
odwiedza różne miejsca takie jak szkoły, szpitale, czy siedziby władz 
miast/hrabstw, odpowiadając tym samym na zaproszenia tychże instytucji. 
Każda taka wizyta musi być wcześniej skrupulatnie zaplanowana. Protokół 
dyplomatyczny stanowi o planowaniu wizyt królowej z dwuletnim wyprze-
dzeniem. Najważniejsza jest kwestia bezpieczeństwa monarchini. Ta na 
szczęście podchodzi do zaleceń policji bardzo poważnie (Roche, 2010: 17). 

Wieczorami królowa odbywa m.in. raz w tygodniu spotkanie z premie-
rem Wielkiej Brytanii. Ponadto co wieczór dostarczany jest jej raport  
z obrad parlamentu, który skrupulatnie czyta. Czasami chodzi na premiery 
filmów, czy różne koncerty i wydarzenia związane z organizacjami charyta-
tywnymi, których jest patronką. Nigdy nie ucieka się do wymówek, że miała 
ciężki dzień lub że nie ma ochoty, co wynika z obowiązkowości królowej 
(Roche, 2010: 15). 

Elżbieta II, mimo przywiązania do ceremoniału oraz konserwatywnych 
poglądów, jest niezwykle wrażliwą osobą. Kocha zwierzęta i dba o nie. 
Często podkreśla, że są one bardziej szczere i przyjazne niż ludzie. Najwięk-
szą sympatią darzy konie, pierwszego zresztą w swojej karierze – kuca 
szetlandzkiego – dostała jeszcze od swojego dziadka, Jerzego V. Królowa 
posiada kilkanaście koni, które biorą udział w wyścigach, których monar-
chini prawie nigdy nie omija. Należą do nich m.in. Royal Ascot, czy Epsom 
Derby. Oprócz koni, monarchini posiada także psy rasy corgi oraz labrado-
ry. Corgi biegają po pałacu i towarzyszą jej w życiu codziennym oraz cieszą 
się wieloma przywilejami. Królowa jest także jedyną osobą, która może je 
głaskać, podawać im jedzenie, a także je czesać. Uważa ona również, że jeśli 
któremuś z psów zdarzy się kogoś ugryźć, jest to na pewno spowodowane 
niestosownym zachowaniem tej osoby – zwierzęta bowiem nigdy nie są 
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winne. Ukazuje to wrażliwość Elżbiety, która na pierwszy rzut oka wygląda 
na osobę chłodną i zdystansowaną. Gdyby jednak dawała się ona ponieść 
emocjom, mogłaby nie podołać swojej roli. Królowa bowiem musi być 
opanowana i myśleć trzeźwo. Ponadto urząd, który sprawuje Elżbieta II 
wiąże się w dużej mierze z samotnością, którą w tym wypadku pomaga jej 
znieść towarzystwo zwierząt (Roche, 2010: 27). 

Elżbieta II mocno trzyma się swoich stalowych zasad. Przestrzeganie 
protokołu i etykiety jest dla niej najważniejsze, dlatego w kontakcie z nią  
w grę nie wchodzą żadne poufałości – przytulenie, uścisk dłoni, a już na 
pewno nie pocałunek. Za takie faux pas potrafi zgromić spojrzeniem. Ponad-
to królowa nigdy nie mówi „nie”. Jej grzeczna odmowa polega na zadaniu 
pytania: „Czy uważa pan, że byłoby to właściwe?” (Roche, 2010: 23) 

Królowa nie lubi kamer. Stroni od nich jak może, nie udziela wywiadów. 
Mimo to zawsze prezentuje się wyprostowana i uśmiechnięta, jak przystało 
na prawdziwego monarchę. Z drugiej strony, lubi zaskakiwać. W 2002 roku 
zorganizowała bowiem spotkanie dla siedmiuset pięćdziesięciu dziennika-
rzy, zamieniając z każdym z nich kilka słów i dając się uwiecznić na foto-
grafiach.  

Jej Wysokość uwielbia także spędzać czas na wsi. Pozwalają jej na to 
wakacje, które trwają cztery razy dłużej niż u przeciętnego Brytyjczyka, bo 
aż 20 tygodni. Wtedy chętnie odrywa się od swoich monarszych obowiąz-
ków, zamieniając się na moment w zwykłą kobietę i relaksując się na łonie 
natury. Ulubioną rezydencją królowej jest Balmoral, zamek w Szkocji,  
w którym chętnie spędza większość wolnego czasu (polemi.co.uk). 

Królowa stara się nie czytać plotek, które o rodzinie królewskiej za-
mieszczają tabloidy. W swych poglądach jest konserwatywna i może nieco 
staroświecka, ale pomimo to stara się iść z duchem czasu. Nie stroni od tego 
co nowe – przekonała na przykład księcia Williama do otworzenia się  
na prasę, gdyż unikanie reporterów w nie pomaga rodzinie królewskiej  
w budowaniu pozytywny wizerunku. Jest ona także na bieżąco z nowinkami 
technologicznymi – swój pierwszy e-mail wysłała w 1976 roku z bazy 
wojskowej, umie posługiwać się iPodem, a w 2010 roku zwiedziła kanadyj-
ską firmę, produkującą telefony BlackBerry (londynek.net). 

 
 

Królowa Elżbieta II a rodzina 
 
Królowa miała zaledwie 27 lat, gdy wstąpiła na tron. Była wtedy młodą 

mężatką z dwójką dzieci, która musiała wyrzec się swojego życia prywatne-
go na rzecz monarchii. Obowiązki, oraz sam fakt bycia królową, nie pozwa-
lają jej na prowadzenie normalnego, rodzinnego życia. Nie wolno jej pocie-
szać w ciężkich chwilach, nie pozwala sobie ona na rozczulanie się nad 
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przeciwnościami losu. W stosunku do rodziny jest zdystansowana, a naj-
bliższą jej osobą wydaje się być jej mąż, Filip.  

Książę Edynburga wykonuje swoją rolę przy boku królowej niezwykle 
solidnie, mimo że ciężko mu było się do niej przyzwyczaić. Musiał on 
bowiem porzucić normalny tryb życia i zacząć ustępować żonie, która  
w większości spraw ma ostateczne zdanie oraz nie znosi sprzeciwu. Mimo 
to królowa Elżbieta II zgodziła się, by Filip pozostał głową rodziny i oddała 
mu czynny udział w wychowaniu ich dzieci. Pokazuje to, że monarchini 
niezwykle szanuje swojego męża. Świadczyć o tym może także fakt, iż 
powierzyła mu ona rolę marszałka dworu oraz reformę królewskiej admini-
stracji. Filip ma swój wpływ na Elżbietę i to między innymi dzięki niemu 
królowa tak często spotyka się z poddanymi, mimo że nie lubi nieznajomych 
ludzi. Ponadto książę Edynburga słynie z niewybrednych żartów, co jednak 
wprawia królową jedynie w dobry humor i pokazuje, iż ma ona niezwykłe 
poczucie humoru (Roche, 2010: 64). 

Nieco gorsze relacje istnieją między królową a Karolem, u którego Elż-
bieta nie toleruje wielu cech. Przeszkadza jej jego opozycyjny pogląd na 
panujący w kraju reżim oraz to, że jest on zwolennikiem Dalajlamy, i że 
popiera buddyzm oraz islam. Monarchini jest oburzona faktem, że jej syn 
nie optuje tylko i wyłącznie za tradycyjnym kościołem anglikańskim, jak na 
prawdziwego brytyjskiego monarchę przystało. Królowa Elżbieta jest 
bowiem w całości symbolem „brytyjskości”, w przeciwieństwie do swego 
syna, który opowiada się za wielokulturowością (Roche, 2010: 78).  
O powściągliwości królowej świadczy natomiast fakt, że gdy dowiedziała się 
w 1993 roku o romansie Karola z Camillą Bowes-Parker, nie można było się 
zorientować co czuła. Nie mówiła wiele na ten temat, a jak to ujął jeden z jej 
przyjaciół, królowa „nawet kiedy mówi o tym co myśli, nigdy nie wiadomo 
co czuje” (Dempster, Evans, 1993: 7). 

Królowa Elżbieta II nigdy nie była wylewna w stosunku do swoich dzie-
ci, życie dworu nie pozwala bowiem na rodzinną tkliwość. Konserwatyw-
ność Elżbiety pokazuje tutaj fakt, że – przestrzegając protokołu – dzieci 
królowej nie mogą przyjść do niej z wizytą bez zapowiedzi. Nie mogą po 
prostu wejść do gabinetu i powiedzieć „witaj, mamo, co słychać?”. Zawsze 
muszą bowiem złożyć pisemną prośbę o wizytę. W rodzinie królewskiej 
miał miejsce szereg kompromitujących wydarzeń – rozwody trójki spośród 
czworga dzieci królewskiej pary, niefortunne wypowiedzi Karola, czy jego 
romanse i doniesienia na ich temat, ukazujące się na łamach brytyjskich 
periodyków w postaci opublikowanych rozmów telefonicznych. Może 
gdyby Elżbieta poświęcała choć trochę więcej czasu na wychowanie dzieci, 
dając im prawdziwe, matczyne uczucie zamiast sztywnych zasad etykiety, 
rodzina nie miałaby tylu problemów? Tego nie wiadomo, choć królowa 
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Elżbieta i książę Filip często zadają sobie pytanie, w którym miejscu popeł-
nili błąd w wychowaniu swoich dzieci. 

Mimo że królowa nie jest zbyt uczuciową osobą, szczególnie w relacjach 
z dziećmi, po śmierci Lady Diany bardzo zainteresowała się jej najstarszym 
synem – Williamem. Książę przejawia cechy podobne do tych, które posiada 
jego babka – również jest powściągliwy i opanowany, także nie znosi 
dziennikarzy oraz chętnie spędza czas na świeżym powietrzu. Jej Wysokość 
stała się dla Williama ewidentnie jedną z najważniejszych osób – książę 
zazwyczaj słucha jej rad, między innymi to dzięki niej wstąpił do szkoły 
wojskowej. Elżbieta uważa wnuka za idealny „materiał” na monarchę 
(Roche, 2010: 85–86). 

 
 

Królowa a jej poddani 
 
Obywatele Wielkiej Brytanii już od roku 1953 pokładali w królowej 

Elżbiecie nadzieje na lepsze jutro. Miała ona dać początek nowej erze  
i przyczynić się do powojennej odbudowy Zjednoczonego Królestwa oraz 
do jego rozwoju. By obejrzeć królową, przejeżdżającą ulicami Londynu na 
uroczystość koronacyjną, ludzie gromadzili się przy barierkach nawet dzień 
wcześniej, mimo niesprzyjającej pogody – deszczu i zimna (Marr, 2012: 
154). 

Niestety od 1992 roku monarchia zaczęła przeżywać kryzys – troje  
z czworga dzieci Elżbiety się rozwiodło, wydano biografię księżnej Diany,  
w której opisane było, jak bardzo cierpiała ona przez królewską rodzinę,  
z powodu brak miłości ze strony Karola i nieprzychylności ze strony jego 
matki. Brytyjczycy natomiast uwielbiali „królową ludzkich serc”, Lady Di  
i w świetle tych wszystkich skandali, zaczęli coraz gorzej postrzegać monar-
chię. W tym samym roku królowa zdecydowała się na płacenie podatków, 
gdyż poddani coraz mniej przychylnie przyglądali się ekscesom członków 
rodziny królewskiej. Poparcie – nawet dla Elżbiety – spadło, a kulminacja 
społecznego niezadowolenia nastąpiła w 1997 roku po śmierci Diany. 
Królowa nie zareagowała wtedy tak, jak poddani by tego oczekiwali – 
zwlekała z powrotem do Londynu ze szkockiej rezydencji oraz nie zgodziła 
się na opuszczenie do połowy flagi w Pałacu Buckingham. Obecnie zarówno 
królowa, jak i monarchia ponownie cieszą się ogromnym szacunkiem  
i uznaniem poddanych.  

O poczuciu humoru i tym, że królowej zależy na swoich poddanych 
świadczy fakt, że w swoje 80 urodziny w 2006 roku zaprosiła na lunch  
100 osób, które urodziły się w tym samym dniu i roku co ona, by móc razem 
celebrować ten okrągły jubileusz (Banach, 2006). Natomiast w 2012 roku 
podczas obchodów diamentowego jubileuszu para królewska zaskoczyła 
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nowożeńców z Manchesteru, pojawiając się na ich ślubie. John i Frances 
Canning organizowali wesele w tym samym miejscu, w którym tego samego 
dnia królowa Elżbieta i jej małżonek spożywali posiłek. Przyszli nowożeńcy 
dowiedzieli się o tym i wysłali królowej zaproszenie na swoją uroczystość. 
W odpowiedzi jednak Pałac odmówił im tego zaszczytu. Mimo to w dniu 
ślubu para królewska zjawiła się na przyjęciu, pozytywnie zaskakując 
nowożeńców. Królowa wraz z księciem Edynburga przekazała im najlepsze 
życzenia na nowej drodze życia i udała się na swój posiłek (BBC News). 

Można by wymieniać jeszcze krocie przykładów, które pokazują, że kró-
lowa jest wyjątkową osobą. Warto wspomnieć jeszcze jednak o sondażach 
dotyczących Elżbiety II oraz monarchii brytyjskiej. Podczas przygotowań do 
diamentowego jubileuszu, brytyjska monarchia cieszyła się znowu ogromną 
popularnością. Ludzie szanują i uwielbiają Elżbietę II, ale nie wiadomo, czy 
wciąż będą chcieli, aby Zjednoczone Królestwo pozostało monarchią kon-
stytucyjną po jej śmierci. Według ankiety Independent Communications and 
Marketing, przeprowadzonej w maju 2012 roku, na pytanie czy Wielka 
Brytania znajdzie się w gorszej sytuacji bez monarchii „tak” odpowiedziało 
69 % respondentów, „nie” – 22%, natomiast „nie wiem”– 9% (Clark, 2012). 
Tymczasem organizacja badawcza Ipsos MORI po badaniu przeprowadzo-
nym 15 czerwca 2012 roku twierdzi, że dziewięćdziesiąt procent obywateli 
Wielkiej Brytanii jest zadowolonych ze sposobu, w jaki królowa Elżbieta II 
wykonuje swoje obowiązki. Jest to najwyższy poziom zadowolenia odnoto-
wany od 1992 roku, kiedy pierwszy raz przeprowadzono taką ankietę. 
Warto dodać, że prawdopodobnie brytyjska monarchia utrzyma się jeszcze 
przez następne pokolenia, ponieważ z tej samej ankiety wynikało, że książę 
Karol cieszy się uznaniem wśród 8 na 10 przepytywanych respondentów 
(Mludzinski, 2012). Ponadto obchodzony w 2012 roku diamentowy jubile-
usz królowej przebił w liczbie postów wyświetlanych na portalu społeczno-
ściowym „Twitter” wydarzenie związane ze ślubem księcia Williama i Kate 
Middleton (Nelson, 2012). 

 
 
REIGNS BUT DOES NOT RULE – kompetencje brytyjskiej królowej 
 
Królowa Elżbieta II jest dziedzicznym władcą Zjednoczonego Królestwa 

Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej dlatego też formalnie posiada bardzo 
wiele uprawnień. Pełny tytuł panującej królowej brzmi „Her Majesty Eliza-
beth the Second, by the Grace of God, of Great Britain, Ireland and the British 
Dominions beyond the Seas Queen, Defender of The Faith”. Tytuł ten wskazuje 
na ogromny zakres kompetencji państwowych monarchy Wielkiej Brytanii. 
Zatem Elżbieta II jest zwierzchnikiem sił zbrojnych i ma prawo decydować 
o zawarciu pokoju bądź wypowiedzeniu wojny, jest głową państwa oraz 
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całego Commonwealthu, a od czasów panowania Henryka VIII i uchwalenia 
w 1534 roku Aktu o Supremacji, angielski władca jest jednocześnie głową 
Kościoła Anglikańskiego. Także wszyscy członkowie rządu, pracownicy 
wojskowi i sędziowie składają przysięgę lojalności wobec królowej.  

W obecnych czasach najwłaściwsze określenie na uprawnienia monar-
chy brytyjskiego to: „reigns but does not rule”, czyli królowa panuje, a nie 
rządzi. Jej kompetencje ograniczają się głównie do funkcji doradczych  
i reprezentacyjnych. Pomimo prawa do mianowania premiera, czynność ta 
jest tylko symboliczna, gdyż premierem w Wielkiej Brytanii zostaje zawsze 
lider partii, która zwyciężyła w wyborach. Gdy żadna z partii nie zdoła 
uzyskać większości w Izbie Gmin, królowa może zainicjować koalicję. 
Ostatni raz taka sytuacja wydarzyła się w 1940 roku, gdy król Jerzy VI 
mianował premierem Winstona Churchilla. Królowa co roku inauguruje 
posiedzenie parlamentu wygłaszając mowę tronową. Mowa tronowa jest 
wcześniej przygotowywana przez premiera i rząd, natomiast na oficjalnej 
inauguracji plany i projekty państwowe odczytywane są przez królową 
Elżbietę. Kolejnym czysto teoretycznym uprawnieniem monarchini jest 
prawo sankcji ustaw, prawo łaski i możliwość skorzystania z veta. Ostatni 
raz prawo veta zostało użyte w 1707 roku przez królową Annę Stuart. 
Królowa nadaje tytuły szlacheckie, mianuje dostojników Kościoła i nadaje 
wszelkie ordery i odznaczenia. Oficjalnie monarchini posiada uprawnienia 
do zawierania i wypowiadania traktatów, jednak te prerogatywy spoczywa-
ją na ministrach, którzy w imieniu królowej podejmują decyzje. Faktyczny 
zakres obowiązków Elżbiety II ukazują trzy prawa: prawo do zachęcania, 
ostrzegania i rady. Dlatego też w czasie, gdy królowa nie przebywa poza 
Pałacem Buckingham, tradycją są cotygodniowe spotkania z premierem. 
Podczas wizyty premiera omawiane są bieżące sprawy państwowe.  
W Wielkiej Brytanii obowiązują dwie zasady, które tłumaczą ograniczenie 
kompetencji monarchy jedynie do udzielania rad. Istnieje przekonanie, że 
król nie ponosi odpowiedzialności, ani politycznej ani konstytucyjnej oraz 
obowiązuje zasada „król nie może czynić źle” (Balicki, 2003: 50). 

 
 

Królowa Elżbieta II a premierzy Wielkiej Brytanii 
 
Królowa Zjednoczonego Królestwa cieszy się niezwykle wielkim sza-

cunkiem najwyższych polityków z każdej strony sceny politycznej, dlatego 
spotkania i dyskusje monarchini z premierem traktowane są z dużą powa-
gą. Od początku objęcia tronu przez Elżbietę II, w Wielkiej Brytanii funkcję 
premiera pełniło 12 osób. (Churchill, Eden, Macmillan, Douglas-Home, 
Wilson, Heath, Callaghan, Thatcher, Major, Blair, Brown, Cameron). Chociaż 
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tradycja i etykieta dworska zabrania Elżbiecie II wygłaszania osobistych  
i stronniczych opinii na tematy polityczne, to jej wieloletnie rządy jako 
zwierzchniczki Imperium Brytyjskiego sprawiły, że jej głos jest uważnie 
wysłuchany i respektowany. Elżbieta II znana jest z przestrzegania zasad 
etykiety, dlatego też trudno jest wskazać, jaki jest jej stosunek do poszcze-
gólnych decyzji państwowych. Jej funkcja wymaga od niej ukrywania 
rzeczywistych opinii o ludziach (Marr, 2012: 38).  

Uważa się, że jej ulubionymi premierami byli Winston Churchill, Harold 
Macmillian i Harold Wilson (sukcesmagazyn.pl). Winstona Churchilla 
traktowała jak ojca. Opowiadała, że zawsze przychodził do niej w kapeluszu 
i fraku. Jednakże Elżbieta II nie zawsze słuchała jego rad i wbrew jego 
opinii, jako pierwszy monarcha Wielkiej Brytanii „wpuściła” media do 
rodziny królewskiej i uchyliła rąbka tajemnicy z prywatnego życia monar-
chów. W 1953 roku Elżbieta II zgodziła się na transmitowanie koronacji  
i umalowała usta na niebiesko, żeby na ekranie telewizora wyglądały jak 
czerwone. Zapewne nie zdawała sobie wówczas sprawy, że odtąd całe jej 
życie stanie się własnością publiczną.  

Premier Harold Macmillan stwierdził, że królowa kocha swoje obo-
wiązki i bycie królową (number10.gov.uk). Premier wygłosił tę wypowiedź 
w 1957 roku, jednak pomimo upływu ponad pół wieku nastawienie monar-
chini do swoich obowiązków się nie zmieniło. Podczas przemówienia do izb 
parlamentu w pałacu Westminster, Elżbieta II stwierdziła, że pomimo 
sześćdziesięciu lat spędzonych na tronie nie ma zamiaru abdykować. 
(sukcesmagazyn.pl). To zdanie szczególnie ucieszyło obywateli Wielkiej 
Brytanii, ponieważ królowa od wielu lat cieszy się niesłabnącym poparciem 
swoich poddanych.  

Relacje z Edwardem Heathem nie zawsze były najłatwiejsze, głównie ze 
względu na inne spojrzenie na kwestię integracji europejskiej, którą Heath 
mocno popierał. Równie napięte były relacje między królową a Margaret 
Thatcher. Pomimo tego, że obie panie pełniły najwyższe funkcje w państwie 
zdominowanym przez mężczyzn, to jednak ich charaktery i podejścia do 
życia różniły się diametralnie. Bojowa Thatcher często nie potrafiła zrozu-
mieć spokoju i niekonfrontacyjnej natury królowej. Pomimo tego, że Elżbie-
ta II nie ujawnia swoich gustów politycznych, wiadome było, że polityka 
prowadzona przez Thatcher nie była w pełni akceptowana przez monarchi-
nię, a obie panie nie pałały do siebie sympatią. W 1986 roku nastąpił spór  
o nałożenie sankcji na RPA przez rządy Stanów Zjednoczonych i Wielkiej 
Brytanii. Thatcher sprzeciwiała się podjęciu decyzji o sankcjach ekonomicz-
nych, jednak królowa wykorzystała swą pozycję i jako głowa Wspólnoty 
Narodów wywarła wpływ na ostateczne postanowienie i nałożyła sankcje 
na Republikę Południowej Afryki za politykę apartheidu. Pomimo wielu 
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różnic obie panie wyrażały swój podziw wobec siebie. W oficjalnych wypo-
wiedziach Margaret Thatcher często podkreślała doświadczenie i mądrość 
Jej Królewskiej Mości (wordandfilm.com). W 2005 roku królowa z mężem 
uczestniczyła w przyjęciu z okazji 80 urodzin byłej pani premier, podczas 
powitania monarchini Thatcher odniosła się do cotygodniowych spotkań  
i podkreśliła, że nie są one tylko formalnością i wymianą uprzejmości, lecz 
rzeczową wymianą poglądów, w których królowa prezentuje doskonałą 
znajomość bieżących planów i zadań rządu.  

Większość z obecnie rządzących polityków w Wielkiej Brytanii nawet 
jeszcze się nie narodziła, gdy Elżbieta II została królową. John Major, który 
był premierem w latach 1990–1997 wspominał, że istnieje niewiele osób, 
które byłyby tak obeznane w temacie problemów współczesnego świata, co 
królowa. Elżbieta II doświadczyła na własnej skórze przemian zachodzą-
cych w XX i XXI wieku. W rozmowie z BBC John Major zaznaczył, że jeśli 
ktoś nie słucha, co królowa ma do powiedzenia i nie pyta jej o zdanie, traci 
wyjątkową okazję (natemat.pl).  

Relacje z Tonym Blairem na ogół układały się dobrze, zresztą okolicz-
ności przygotowania pogrzebu księżnej Diany pokazane w filmie Królowa  
w dużej mierze są prawdziwe. W czasie, gdy królowa po informacji  
o śmierci Diany wyjechała z pałacu Buckingham i nie kontaktowała się  
z nikim, to właśnie Blair był osobą, która przekonała ją od powrotu i która 
zorganizowała całą uroczystość. Stosunki premiera z królową nadszarpnęła 
nieco niedyskretna i „wyzwolona” żona Blaira, Cherie. Często opowiadała  
w wywiadach o zasadach panujących w towarzystwie królowej, co jest 
dużym nietaktem. Dzięki wypowiedziom żony Blaira do prasy przedostały 
się informacje o tym, że królowa nie lubi, gdy osoby w jej towarzystwie zbyt 
wolno jedzą, wciąż mówią na jeden temat lub spóźniają się.  

Przy okazji obchodów diamentowej rocznicy panowania królowej Elż-
biety obecny premier Zjednoczonego Królestwa David Cameron, najmłod-
szy z premierów urzędujących za czasów Elżbiety II, wyraził opinię na 
temat monarchini podczas wywiadu dla Euronews. Podkreślił podobnie jak 
jego poprzednicy, że cotygodniowe spotkania z królową nie są tylko narzu-
coną częścią konstytucyjnych obowiązków, ale ważną i pouczającą rozmo-
wą. Zresztą chyba żadna z osób związanych z polityką nie miała tak bliskie-
go kontaktu z aż dwunastoma premierami Wielkiej Brytanii, co daje możli-
wość szerszego spojrzenia na sytuację Wielkiej Brytanii i konstruowania 
wniosków całościowych. David Cameron uważa, że człowiek, który tak 
wiele zwiedził, poznał właściwie każdą ważną osobistość na świecie może 
udzielić bardzo dobrych rad, nawet jeśli nie jest specjalistą w danej dziedzi-
nie. Chociaż Elżbiecie II po tak wielu latach panowania nie można tej cechy 
odmówić. 
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Relacje z przedstawicielami Commonwealthu 
 
Oprócz tytułu Królowej Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Ir-

landii Płn. Elżbieta II jest głową również 15 innych państw należących do 
Wspólnoty Narodów. Zatem jednym z jej podstawowych królewskich 
obowiązków jest w reprezentowanie kraju w trakcie podróży zagranicznych 
oraz wizyty krajach Commonwealthu. Rzeczywiście Elżbieta II spełnia swój 
obowiązek i przez całe życie bardzo dużo podróżowała. W latach 1953–
1954 odbyła półroczną podróż dookoła świata. Jako pierwszy władca, 
odwiedziła Australię, Nową Zelandię i Wyspy Fidżi. Często odwiedzała 
Stany Zjednoczone, Kanadę i Indie.  

Jednak to w czasie panowania Elżbiety II nastąpił schyłek Imperium 
Brytyjskiego. Królowa doskonale zdaje sobie sprawę z obecnego stanu 
rzeczy, jednak nie ma żadnego wpływu na zachodzące zmiany. Na terenach 
brytyjskich terytoriów zamorskich od dłuższego czasu można spotkać się  
z postulatami o całkowite uniezależnienie się, jednak Elżbieta II cieszy się 
bardzo dużym poważaniem. Monarchini jest „elementem” spajający system, 
ponieważ podczas oficjalnych wizyt w krajach Commonwealthu występuje 
jako głowa poszczególnych państw Commonwealthu. Na co dzień reprezen-
tantem monarchy brytyjskiego w państwach Wspólnoty Narodów jest 
gubernator generalny, którego mianuje władca Zjednoczonego Królestwa 
(sukcesmagazyn.pl). 

Królowa często pokazuje przywiązanie do Kanady, jednak dwukrotny 
premier tego państwa Pierre Trudeau nie cieszył się zbytnią sympatią 
monarchini. Elżbieta II bardzo przestrzega protokółu dyplomatycznego  
i tego samego wymaga od osób w jej towarzystwie. Lekceważący sposób 
bycia kanadyjskiego polityka nie przypadł do gustu monarchini, a ideal- 
nym przykładem był jego słynny piruet za plecami królowej w 1977 roku. 
Podczas szczytu państw grupy G7 premier przeszedł obok monarchini i tuż 
za jej plecami odwrócił się w sposób ostentacyjny, wyszydzając nadmierne 
przywiązanie Elżbiety II do etykiety. Ten ruch dokładnie zarejestrowały 
kamery. Problemem okazało się także usuwanie symboli królewskich  
z budynków na terytorium Kanady, co zmartwiło konserwatywną władczy-
nię (wprost.pl).  

Królowa pomimo coraz luźniejszych relacji Wielkiej Brytanii i krajów 
Wspólnoty Narodów wciąż czuje się za nie odpowiedzialna, a w swoich 
działaniach jest zdeterminowana. Np. w 1961 podczas podróży do Ghany 
odmówiła zachowywania dystansu od prezydenta Kwame Nkrumah, mimo 
że prezydent był celem zamachów. Za idealnego przywódcę Elżbieta II 
uznaje byłego prezydenta RPA Nelsona Mandelę, z którym utrzymywała 
serdeczne i nieformalne stosunki. Nelson Mandela mówił o królowej „moja 
przyjaciółka, Elżbieta” (telegraph.co.uk). 
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Przykładem sytuacji , w którym królowa idealnie wywiązała się ze swo-
jej roli doradczej i w pewien sposób arbitrażowej była wzajemna niechęć 
pomiędzy premierem Wielkiej Brytanii Johnem Majorem a premierem 
Australii Johnem Hogwardem. Królowa załagodziła nieporozumienia 
informując Majora, że on podobnie jak premier Australii mają wspólną 
pasję, krykiet. Major wykorzystał później tę informację w celu nawiązania 
bardziej przyjaznych i osobistych stosunków z przywódcą australijskim, co 
zaowocowało lepszą współpracą międzynarodową. 

 
 

Elżbieta II a prezydenci USA 
 

„USA i UK to związek serc oparty  
na wspólnych przekonaniach i ideałach”  

Winston Churchill  
 

Stany Zjednoczone to tradycyjnie najbliższy sojusznik Wielkiej Brytanii, 
więc nie da się ominąć relacji pomiędzy królową a prezydentami USA. 
Spotkania pomiędzy najważniejszymi osobistościami w obu państwach są 
bardzo częste, a stosunki brytyjsko-amerykańskie wykraczają poza współ-
pracę wojskową i dyplomatyczną (london.usembassy.gov). 

Za panowania Elżbiety II w USA rządziło 12 prezydentów. Ze wszystki-
mi, za wyjątkiem Lyndona Johnsona spotkała się osobiście. Harry’ego 
Trumana poznała zanim objęła tron, natomiast Herberta Hoovera, kiedy 
ustąpił już ze stanowiska prezydenta Stanów Zjednoczonych. Podobnie jak 
w przypadku premierów Wielkiej Brytanii, Elżbieta II niektórych prezy-
dentów darzyła szczególną sympatią, a z innymi zachowywała relacje na 
szczeblu czysto formalnym. Niewątpliwie jednymi z najbliższych królowej 
prezydentów byli: Ronald Reagan, George H. W. Bush (edition.cnn.com). 

George H. W. Bush jest serdecznym przyjacielem królowej, z którym 
spotyka się również prywatnie. W 1991 roku dzięki zaproszeniu prezydenta 
Stanów Zjednoczonych Elżbieta II była pierwszym brytyjskim władcą, który 
uczestniczył w obradach Kongresu. Natomiast syn George’a H. W. Busha, 
George W. Bush Junior, który również był prezydentem Stanów Zjednoczo-
nych, znany jest z swoich wielu gaf językowych, co nie mogło umknąć 
uwadze królowej. Podczas oficjalnego przemówienia prezydent pomylił rok 
1976 i stwierdził, że już w 1700 roku monarchini uczestniczyła w obcho-
dach, co można było zinterpretować jako nawiązanie do podeszłego wieku 
Elżbiety II. Inną sytuacją było zapytanie królowej o to, kto jest uważany za 
„czarną owcę” w rodzinie Windsorów. Powszechnie wiadome jest, że 
królowa nie lubi rozmawiać o swoich sprawach prywatnych, a zwłaszcza 
komentować licznych skandali dotyczących członków rodziny królewskiej 
(news.bbc.co.uk). 
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Wszyscy prezydenci, którzy spotkali się z Elżbietą II wspominali miłą 
konwersację i wyrażali podziw dla gościnności i sympatii królowej. John 
Fitzgerald Kennedy w liście z życzeniami urodzinowymi do królowej pisał  
o bardzo wytwornym i eleganckim przyjęciu jego i jego żony podczas wizyty 
w Londynie. Podkreślił, że zawsze będzie pamiętał o tym wspaniałym 
wieczorze i pielęgnował brytyjsko-amerykańską przyjaźń. 

Amerykanie znani są ze swojej bezpośredniości jeśli chodzi o kontaktu 
interpersonalne. Błędu w zachowaniu etykiety dworskiej nie ustrzegł się 
także prezydent Jimmy Carter, który podczas wizyty w Pałacu Buckingham 
podszedł do królowej i zamiast podać rękę pocałował królową. Elżbieta II 
poczuła się oburzona tym faktem. Do pierwszego spotkania królowej 
Elżbiety z prezydentem Geraldem Fordem doszło podczas uroczystej kolacji 
w białym domu, na którą królowa przybyła ze swoim mężem księciem 
Filipem. Państwo Ford eskortowali parę królewską od samego wejścia. 
Jednak nie obyło się bez wpadek. Kiedy pary wychodziły z windy, przed 
nimi ukazał się syn Forda John w samych spodniach od garnituru. Oczywi-
ście od razu przeprosił za niezręczną sytuację, a królowa zachowując 
dystans, z uśmiechem skomentowała, że nie ma co się przejmować, bo sama 
jest matką i ma identyczne doświadczenia (Marr, 2012: 326). 

Wizyty Ronalda Regana na zamku Windsor nie były czysto formalne. 
Reganowie byli pierwszą prezydencką parą, która zatrzymała się na zamku 
Windsor na całą noc. Ronald Reagan podzielał zainteresowania królowej. 
Dlatego też poza oficjalnymi gestami sympatii fotoreporterzy utrwalili 
zdjęcia prezydenta i monarchini jeżdżących konno oraz udających się na 
polowanie. Reagan jest również jednym z trzech amerykańskich prezyden-
tów, którzy otrzymali Order of the Bath, najwyższe odznaczenie, które 
nadawane jest Amerykanom przez Brytyjczyków (bbcamerica.com).  

 
 

Protokół dyplomatyczny 
 
Królowa jest tradycjonalistką w sprawach protokołu dyplomatycznego  

i ściśle przestrzega wszystkich jego zasad. Co prawda spotkaliśmy się  
z licznymi wpadkami wielu przywódców tego świata w stosunku do Elżbie-
ty II, ale jak na damę przystało królowa zachowała zimną krew i nigdy 
oficjalnie nie poprawiła swojego gościa. Jednak omawiając ten temat nie 
sposób zapomnieć momentu, gdy podczas oficjalnej wizyty George W. Bush 
Junior pierwszy usiadł za stołem zanim zasiadła królowa. Pierwsza oficjalna 
wizyta Baracka Obamy w Wielkiej Brytanii także nie obyła się bez wpadek. 
Michelle Obama objęła królową do zdjęcia, a protokół jasno wskazuje, że 
poza podaniem ręki na przywitanie, zakazane jest dotykanie królowej. Jako 
zachowanie nie na miejscu media skomentowały toast Obamy za Elżbietę II. 
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W towarzystwie królowej, tylko ona pierwsza może podnieść kieliszek do 
góry. Do tej zasady nie zastosował się obecny prezydent Stanów Zjednoczo-
nych. Na dodatek wygłaszana przez niego mowa za zdrowie monarchini 
Zjednoczonego Królestwa była w trakcie, gdy orkiestra królewska zaczęła 
grać hymn brytyjski (londynek.net). 
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Different Faces of Elizabeth II – What is the Queen Really Like? 

Summary 

 
Queen Elizabeth II is usually perceived as a reserved monarch. There are just few  

people who know her other face – that of a mother, wife, and devoted grandmother. This 
article aims to show these different faces of the British Queen in relation to the different 
kinds of people such as her family, subjects and also politicians – both British and from the 
Commonwealth, or Great Britain’s closest allies. In addition, this article describes Queen 
Elizabeth’s private life. It shows that in private she is an ordinary woman who has the same 
needs as millions of other people. Our article also emphasizes the role that the monarch has 
in her country according to the well-known principle that Queen reigns, but does not rule. 
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„The war of the words”: Historia Brytyjskich Indii  
w ujęciu neoliberalnym i marksistowskim 

 
 
 
 
Streszczenie: Ponad 400 lat brytyjskiej dominacji nad około jedną czwartą powierzch-

ni i ludności świata, przyczyniło się do powstania nowych państw i narodów. Współczesna 
geopolityka została natomiast ukształtowana w dużym stopniu przez zjawisko „anglobaliza-
cji”. Wielu badaczy kolonializmu nie potrafi jednak zająć jednoznacznego stanowiska wobec 
skutków brytyjskiej polityki kolonialnej. Dla jednych oznaczała ona szansę na rozwój 
podbitych kolonii, dla drugich zaś ich upadek. Niniejszy artykuł przedstawia historię Indii 
Brytyjskich w XIX wieku w ujęciu liberalnym i marksistowskim. Środowisko neoliberalne 
reprezentuje brytyjski historyk Niall Ferguson, który w swojej publikacji Imperium: Jak 
Wielka Brytania zbudowała nowoczesny świat dostrzega jedynie same zalety kolonizacji. 
Autor celowo pomija błędy brytyjskiej administracji. Mike Davis natomiast, reprezentujący 
środowisko marksistowskie, w swojej książce Late Victorian Holocausts. El Nino Famines and 
the Making of the Third World jednoznacznie krytykuje imperializm brytyjski. Artykuł jest 
więc próbą przybliżenie dwóch odmiennych stanowisk badaczy na temat oceny Imperium 
Brytyjskiego w Indiach. 

 
Ponad 400 lat brytyjskiej dominacji nad około jedną czwartą po-

wierzchni i ludności świata, przyczyniło się do powstania nowych państw  
i narodów. Współczesna geopolityka została natomiast ukształtowana  
w dużym stopniu przez zjawisko „anglobalizacji”. Wielu badaczy koloniali-
zmu nie potrafi jednak zająć jednoznacznego stanowiska wobec skutków 
brytyjskiej polityki kolonialnej. Dla jednych oznaczała ona szansę na rozwój 
podbitych kolonii, dla drugich zaś ich upadek. Niniejszy artykuł przedstawia 
historię Indii Brytyjskich w XIX wieku w ujęciu neoliberalnym i marksi-
stowskim. Środowisko neoliberalne reprezentuje brytyjski historyk Niall 
Ferguson, który w swojej publikacji Imperium. Jak Wielka Brytania zbudo-
wała nowoczesny świat dostrzega jedynie same zalety kolonizacji. Autor 
celowo pomija błędy brytyjskiej administracji. Mike Davis natomiast, 
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reprezentujący środowisko marksistowskie, w swojej książce Late Victorian 
Holocausts. El Niño Famines and the Making of the Third World jednoznacz-
nie krytykuje imperializm brytyjski. Artykuł jest więc próbą przybliżenie 
dwóch odmiennych stanowisk badaczy na temat oceny Imperium Brytyj-
skiego w Indiach. 

Kolonializm jako zjawisko historyczne pojawił się już w XV wieku. Był 
on następstwem wielkich odkryć geograficznych, zapoczątkowanych przez 
hiszpańskich oraz portugalskich żeglarzy. Nowy Świat zdominowany został 
przez podróżników iberyjskich. Najlepszym tego dowodem była wydana 
4 maja 1493 roku przez papieża Aleksandra VI (1431–1503) Bulla Inter 
Caetera, z łac. „pośród innych” (Winniczuk, 1997: 523). W myśl papieskiego 
postanowienia ziemie zdobyte w okresie wielkich odkryć geograficznych 
zostały podzielone między Hiszpanię i Portugalię wzdłuż 38 południka. Pod 
auspicjami Hiszpanów znalazły się obie Ameryki (z wyłączeniem terenów 
dzisiejszej Brazylii), natomiast Portugalczycy przejęli kontrolę nad Brazylią 
i zdobyczami w Afryce (La Nouveau Monde. Bulle Inter caetera du 4 mai 
1493). Taki podział pozaeuropejskiego świata trwał do końca XVI wieku, 
kiedy to Francja, Niderlandy i Anglia zakwestionowały iberyjski monopol 
kolonialny oraz same włączyły się do wyścigu o Nowy Świat. System kolo-
nialny stworzony przez Europejczyków zaczął przechodzić głębokie trans-
formacje dopiero po II Wojnie Światowej. Osłabione działaniami wojennymi 
metropolie nie posiadały odpowiednich środków i pieniędzy na to, by 
utrzymywać kolonie. W związku z tym w latach 50. XX wieku nastąpił 
rozpad największych mocarstw imperialnych – brytyjskiego i francuskiego. 
Kwestia oceny spuścizny kolonializmu natomiast nadal pozostaje sporna. 

Dyskusja pomiędzy historykami kolonializmu stanowi integralną część 
rozważań niniejszej pracy, będącej analizą dwóch przeciwstawnych opinii. 
Tytuł pracy – „the war of the words” jest trawestacją tytułu książki angiel-
skiego badacza Nialla Fergusona (1964) – The War of the World. History’s 
Age of Hatred. Poniższy artykuł ma na celu ukazać dwa przeciwstawne 
stanowiska: wspomnianego Fergusona w Imperium. Jak Wielka Brytania 
zbudowała nowoczesny świat oraz Mike’a Davisa (1946) w Late Victorian 
Holocausts. El Niño Famines and the Third World. Badacze bowiem ukazują 
całkiem odmienną interpretację brytyjskiego kolonializmu. 

Definicja neoliberalizmu została sformułowana w XVIII wieku przez 
francuskich fizjokratów1 i znana była wówczas jako leseferyzm (z franc. 
laissez faire – „pozwólcie działać”). Najpełniej jednak leseferyzm był reali-
zowany w XIX-wiecznej Anglii. Liberalizm uznaje prymat wolności jednostki 
nad instytucjami politycznymi. Fundamentalnym założeniem neoliberali-

                      
1 Zwolennicy teorii ekonomicznej głoszącej, że praca i rolnictwo są jedynymi źródłami 

bogactwa państwa. 
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zmu jest własność prywatna oraz rządy prawa oparte na mechanizmie 
działania wolnego rynku. Według leseferystów należało podjąć wszelkie 
kroki polityczne i ekonomiczne, by gospodarka została całkowicie zdomi-
nowana przez wolny rynek. Państwo natomiast powinno ograniczyć się do 
odgrywania roli nocnego stróża, czyli strzec, wspomnianych wcześniej, 
podstawowych zasad gospodarki: wolnego rynku i własności prywatnej.  
Z założenia państwo pełni funkcję pomocniczą, a nie nadrzędną w stosunku 
do obywateli. Ponadto według Adama Smitha (1723–1790)2 państwo 
powinno zapewnić obywatelom poczucie ich bezpieczeństwa (obrona 
narodowa). Zdaniem neoliberalistów (a w XIX wieku leseferystów) czło-
wiek nie kieruje się tylko chęcią zdobycia korzyści materialnej (homo 
oeconomicus).3 Za podstawę swego istnienia neoliberalizm uznaje m.in.: 
swobodę zawierania umów, wolny rynek, ograniczenie wydatków państwa 
na cele socjalne, wzrost znaczenia przedsiębiorstw. Społeczeństwo nato-
miast cechuje wolność w wyrażaniu myśli i poglądów, tolerancja oraz 
pluralizm4.  

Wielu badaczy kolonializmu nie potrafi zająć jednoznacznego stanowi-
ska wobec efektów działań Brytyjczyków na Półwyspie Indyjskim. Dla 
jednych brytyjska kolonizacja oznaczała rozkwit podbitych kolonii, dla 
drugich zaś ich upadek. Wśród zwolenników teorii o pozytywnych skutkach 
kolonizacji czołowe miejsce zajmuje Niall Ferguson, jeden z najbardziej 
kontrowersyjnych współczesnych historyków. Angielski badacz zaliczany 
jest do grona historyków kontrafaktycznych, czyli tworzących alternatywne 
scenariusze historyczne. Obecnie współpracuje z Uniwersytetem w Harvar-
dzie, Uniwersytetem Oxfordzkim oraz Uniwersytetem w Stanford. Niall 
Ferguson, co warto zauważyć, sympatyzuje z amerykańskimi konserwaty-
stami. Uznaje on, że Stany Zjednoczone Ameryki w ostatnich dekadach 
XX wieku zyskały pozycję światowego przywódcy i wykazują wiele cech 
tradycyjnych imperiów (Woyke). Poglądy Nialla Fergusona na temat gospo-
darki wolnorynkowej bliskie są prawicowemu ugrupowaniu amerykańskiej 
sceny politycznej, stąd też tak wielkie zainteresowanie i sympatia ze strony 
amerykańskich konserwatystów w stosunku do poglądów angielskiego 
badacza. 

Analizując stanowisko Fergusona w książce Imperium: Jak Wielka Bry-
tania zbudowała nowoczesny świat należy zwrócić uwagę na tytuł jego 
publikacji. Autor celowo nie użył znaku zapytania, ale kropki. Historyk nie 
pyta, nie stawia hipotez i nie próbuje skłonić do dyskusji na temat roli 
                      

2 Szkocki filozof, jeden z najwybitniejszych badaczy kapitalizmu i liberalizmu. 
3 Koncepcja Johna Stuarta Milla zakładająca, że człowiek, jako istota racjonalna, dąży 

jedynie do osiągania zysków i ich całkowitej maksymalizacji. 
4 Sytuacja, w której jednostka lub różne grupy społeczne mogą wyrażać swoje poglądy 

i bronić swoich praw. 
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Wielkiej Brytanii w kreowaniu wizerunku obecnego świata. Przeciwnie, 
stawia on śmiałe tezy dotyczące wkładu Imperium Brytyjskiego w tworze-
nie współczesnego ładu światowego. Jego zdaniem Anglia stworzyła nowo-
czesny świat, a więc zależność Imperium – nowoczesny świat nasuwa jeden 
konkretny wniosek: gdyby nie Korona Brytyjska, dzisiejszy świat nie 
mógłby istnieć i funkcjonować tak, jak teraz. W jego ocenie Wielka Brytania 
nie była imperialistycznym mocarstwem, lecz liderem w modernizacji 
zacofanych państw Trzeciego Świata.  

Ferguson uważa, że Imperium Brytyjskiego nie stworzyła kolonialna 
polityka Londynu, ale brytyjscy piraci łupiący hiszpańskie zdobycze w re-
jonie Karaibów. W rozdziale „Dlaczego Wielka Brytania?” możemy między 
innymi przeczytać, że: 

 
w grudniu 1663 roku Walijczyk imieniem Henry Morgan przepłynął 500 mil przez Karaiby, 
aby dokonać spektakularnego ataku na hiszpański przyczółek zwany Gran Grenada […] taki 
właśnie był początek imperium Brytyjskiego […] Morgan i jego druhowie „korsarze” byli 
złodziejami, próbującymi skraść dochody czyjegoś imperium (Ferguson, 2007: 23). 

 
Brytyjski badacz podkreśla również, że twórcami imperium jako pod-

miotu politycznego nie byli Anglicy, lecz inne narody. Brytyjczycy przejęli 
istniejący system imperialny i udoskonalili go: „Brytyjczycy nie byli bowiem 
pierwszymi twórcami imperium […] Byli imperialnymi naśladowcami” 
(Ferguson, 2007: 19). Tym, co motywowało Wielką Brytanię do odkrywania 
nowego świata była chęć zdobycia złóż srebra i złota. Powiększenie swojego 
terytorium było początkowo kwestią drugoplanową.  

Ferguson twierdzi, iż ważnym powodem, dla którego Brytyjczycy roz-
poczęli swój podbój świata, była słabość do słodyczy (sic!). Na spotkaniu  
z polskimi czytelnikami (wrzesień 2007), poproszony przez prowadzącego 
spotkanie o ustosunkowanie się do powszechnie przyjętej opinii, potępiają-
cej kolonializm, odpowiedział: 

 
Imperium Brytyjskie rozszerzało się, ponieważ Brytyjczycy chcieli mieć więcej używek 

– nikotyny albo kofeiny. A przede wszystkim cukru. […] Brytyjczycy mieli więcej energii niż 
ktokolwiek inny na świecie poprzez to, że żarli cukier. Źle odżywieni mieszkańcy Indii czy 
Chin nie mieli szans w porównaniu z grupą wielkich, potężnych Brytyjczyków (Włodek- 
-Biernat). 

 
Ten fakt oczywiście nie zdecydował jeszcze o imperialnej pozycji Wiel-

kiej Brytanii. Główną motywacją podbojów kolonialnych Brytyjczyków, 
zdaniem Fergusona, okazała się chęć szerzenia idei wolnego handlu i an-
gielskiego prawa (Włodek-Biernat), a urzeczywistnieniem tych idei była 
Brytyjska Kompania Wschodnioindyjska. Chęć posiadania przez Anglików 
złóż cennych kruszców czy monopolu na produkty deficytowe w Europie 
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(kawa, herbata, cukier), w połączeniu ze sprawnie funkcjonującą angielską 
flotą i portami morskimi w różnych częściach świata, sprawiły, że Wielka 
Brytania zdeklasowała inne europejskie potęgi zamorskie i stała się liderem 
aspirującym o tytuł przyszłego mocarstwa. 

W rozdziale zatytułowanym „Misja” brytyjski badacz opisuje zjawisko 
romantycznego mesjanizmu obecnego w świadomości społeczeństwa 
brytyjskiego w XVIII wieku. Według założeń mesjanizmu (nawiązującego do 
judaistycznej koncepcji Mesjasza-Zbawiciela) wybitna jednostka lub cały 
naród ma misję zbawienia świata. Z relacji Fergusona wynika, że społeczeń-
stwo angielskie jest tym „mesjaszem”: „Brytyjczycy nie marzyli tylko  
o panowaniu nad światem, ale o zbawieniu go. Nie wystarczyło już im 
wyzyskiwanie innych ras; teraz celem stało się ich udoskonalanie” (Fergu-
son, 2007: 117). W jaki sposób Anglicy mieliby dokonać tego „zbawienia”? 
Historyk dalej pisze: „rdzenna ludność sama mogłaby wstrzymać wyzysk, 
ale ich kultury – zabobonne, zacofane i pogańskie – musiały zniknąć” 
(Ferguson, 2007: 117). 

Celem wiktoriańskich misjonarzy było: „wprowadzenie stylu życia, któ-
ry był przede wszystkim chrześcijański, ale również wyraźnie północnoeu-
ropejski w swojej czci dla przemysłu i wstrzemięźliwości” (Ferguson, 2007: 
118). Angielski historyk zauważa, że w wyniku działań misjonarzy Wielka 
Brytania „nastawiła się negatywnie do niewolnictwa” (Ferguson, 2007: 
121), a do 1833 roku niewolnictwo zostało zdelegalizowane na terytorium 
Imperium Brytyjskiego. Anglia przestała handlować Afrykanami, a zaczęła 
eksportować swoją kulturę. Działania misjonarzy zyskały szerokie poparcie 
w społeczeństwie brytyjskim. Jednak, jak zauważa Ferguson, misje przyczy-
niły się do stworzenie „imperializmu ewangelickiego” (Ferguson, 2007: 
125) i nie przypominały chrystianizacji, lecz anglicyzację.  

Badacz w swojej pracy zauważa również, że oprócz Czarnego Lądu, an-
gielscy misjonarze podejmowali próby chrystianizacji Indii. Działania 
wiktoriańskich misjonarzy napotkały opór w postaci hinduskich tradycji  
i zwyczajów. Jednym z tych zwyczajów była anumarana (sahamarana)5. 
Zwyczaj ten polegał na dobrowolnym spaleniu wdowy. Kobieta po śmierci 
męża, podejmując taką decyzję uznawana była w społeczności lokalnej, jako 
wierna i kochająca żona, a nawet określano ją mianem świętej. 

Działalność misjonarska dążąca do chrystianizacji, czy jak pisze badacz 
anglicyzacji, nie była łatwa. Kulturę induską cechowała bardziej złożona 
rzeczywistość. Jej złożoność wynikała z rozbudowanych wierzeń, zwycza-
jów i tradycji. Rozpoczęło się więc, jak zauważa historyk, „zderzenie cywili-

                      
5 Anumarana (hind. umieranie po) lub sahamarana (hind. umieranie z) została niepra-

widłowo określona przez Anglików jako sati (ang. suttee). Słowo sati oznacza wdowę, która 
spala się sama. 
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zacji” (Ferguson, 2007: 138). Stworzona w celu zwalczania sati sekta 
Clapham6 doprowadziła do powołania kampanii działającej na rzecz wyko-
rzenienia tej tradycji. Liczne wystąpienia przedstawicieli Sekty Clapham  
w brytyjskim parlamencie oraz wiele petycji podpisanych przez angielskich 
obywateli, doprowadziło do zniesienia w 1829 roku zwyczaju sati. Osta-
tecznie więc owe „zderzenie cywilizacji”, zdaniem Fergusona, dowodziło 
zwycięstwa angielskiej modernizacji nad niehumanitarną tradycją hin-
duską. 

W rozdziale „Niebiańska rasa” historyk zwraca uwagę na istnienie tzw. 
Indian Civil Service. Kształcące się młode pokolenia Hindusów w duchu 
europejskiego oświecenia stawały się ambasadorami myśli i kultury angiel-
skiej na subkontynencie. By potwierdzić słuszność swojej tezy odnoszącej 
się do tego, jak ważnym elementem polityki kolonialnej Wielkiej Brytanii 
było Indian Civil Service, Ferguson przytacza słowa Charlesa Travelyana 
(1870–1958) – członka Partii Liberalnej i Partii Pracy, który uważał, że 
ustanowienie: „naszego języka [angielskiego], naszych nauk i wreszcie 
religii doprowadzi do moralnej i intelektualnej odnowy narodu Indii” 
(Ferguson, 2007: 143). System angielskiej edukacji przyczynił się do wy-
kształcenia wielu pokoleń Hindusów, a Korona w ten sposób dała ogromną 
szansę narodowi hinduskiemu. Co więcej, jak zauważa Ferguson, wielu 
młodych Hindusów dostrzegało tę szansę, dlatego „selekcja [do Indian Civil 
Service] musiała opierać się na prawdopodobnie najtrudniejszych egzami-
nach w historii [Imperium Brytyjskiego]” (Ferguson, 2007: 178). Dzięki 
funkcjonowaniu i popularności Indian Civil Service Brytyjczycy stworzyli 
nową probrytyjską elitę hinduską. Owa elita stała się pewnego rodzaju 
pośrednikiem pomiędzy Brytyjczykami a milionami Hindusów i nie tylko 
ułatwiała, ale także przyspieszała proces asymilacji autochtonów z Angli-
kami. 

Należy pamiętać również o angielskiej technologii i jej wynalazkach – 
telegrafie oraz kolei. Obecność Anglików na Półwyspie Indyjskim wpłynęła 
dynamicznie na rozwój indyjskiej infrastruktury. Włączenie Indii (poprzez 
kolej i telegraf) w system globalny było działaniem koniecznym dla Angli-
ków, bowiem „Indie były strategicznym rdzeniem Imperium Brytyjskiego” 
(Ferguson, 2007: 195). Korona modernizując Indie i przyłączając je tym 
samym do światowej gospodarki, scalała i przybliżała do siebie swoje 
pozostałe kolonie. Nowoczesne, a także stabilne wewnętrznie Indie były 
potrzebne Brytyjczykom, „aby kontrolować całą półkulę, rozciągającą się od 
Malty aż po Honkong” (Ferguson, 2007: 161). 

                      
6 Grupa anglikańskich reformatorów powstała na początku XIX wieku w Londynie.  

Sekta Clapham odegrała istotną rolę w budowaniu moralności społeczeństwa wiktoriańskiej 
Anglii. 
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Mimo zwycięstwa Wielkiej Brytanii w I Wojnie Światowej w społeczeń-
stwie brytyjskim pojawiły się pewne wątpliwości. Triumf okazał się pozor-
ny, bowiem koszty tego zwycięstwa, jak podkreśla historyk, były największe 
w historii (Ferguson, 2007: 289). Londyn przeznaczył na działania wojenne 
najwięcej ze wszystkich stron konfliktu – 10 miliardów funtów. Uszczuplo-
ny budżet Imperium Brytyjskiego sprawił, że opinia publiczna również 
zmieniła swoje zdanie na temat finansowania i utrzymywania kolonii. 
Przyszłość Imperium była przesądzona. 

Dlatego też angielski badacz twierdzi, że imperia nie trwają wiecznie: 
Imperium Aleksandra Wielkiego, Cesarstwo Rzymskie, a później Zachodnio-
rzymskie i Bizancjum w pewnym momencie swego istnienia rozpadły się. 
Trudno bowiem rządzić tak ogromnym obszarem oraz ludnością go za-
mieszkującą. Imperium Brytyjskiemu było szczególnie trudno, bowiem nie 
tworzyło ono jednego tworu geograficznego, ale było „rozsiane” po całym 
świecie. To, co początkowo traktowane było, jako jego atut (ang. The empire 
on which the sun never sets)7 w pewnym momencie stało się jego przekleń-
stwem. Wynalezienie telegrafu i rozwój kolei tylko pozornie przybliżyło do 
siebie Londyn z koloniami. Faktycznie dzieliła je przepaść i to pod każdym 
względem. Anglicy podbijali ludy ukształtowane przez odmienny światopo-
gląd, wychowane w różnym od brytyjskiego porządku prawnym czy religij-
nym. Mimo wielu różnic występujących pomiędzy Brytyjczykami a ludami 
przez nich podbijanymi, zdaniem Fergusona, wszelkiego rodzaju próby 
„anglobalizacji”8 przyniosły oczekiwane skutki. Jej najlepszym przykładem 
jest współpraca byłych kolonii brytyjskich w ramach członkowstwa w Bry-
tyjskiej Wspólnocie Narodów. 

Chcąc zamknąć rozważania nad Imperium Nialla Fergusona, należy od-
powiedzieć na pytania: w jaki sposób i w jakim stopniu autor wraz ze swoją 
publikacją wpisuje się w idee neoliberalizmu? Badacz sam podaje gotową 
odpowiedź. Ferguson zwraca uwagę na to, iż Wielka Brytania, zdobywając 
nowe terytorium (siłą lub w drodze aliansu) narzucała wówczas wolny 
rynek oraz porządek prawny. Nie oznacza to, że prawo na tym obszarze nie 
istniało. Przeciwnie. Problemem było to, że nie był to porządek prawny  
w rozumieniu angielskim, a więc oświeconym, cywilizowanym. Ponadto 
Anglia chroniła swoich inwestorów, czego najlepszym przykładem była 
Kompania Wschodnioindyjska. Ferguson dalej wyjaśnia, że w historii 
ludzkości żadne inne mocarstwo nie umożliwiło swoim przedsiębiorstwom 
na skalę wręcz globalną swobodnego przepływu kapitału, towaru, usług 

                      
7 W XIX wieku Wielka Brytania nazywana była Imperium, nad którym nigdy nie zacho-

dzi słońce ze względu na swoje rozległe terytorium. U szczytu swej potęgi Korona Brytyjska 
osiągnęła rozmiar 33 mln km², czyli około ¼ części globu. 

8 Starania włączenia kolonii w system globalny, światowy pod auspicjami angielskimi. 
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oraz ludzi. Korona Brytyjska była pierwsza. Dlatego też można ją uznać za 
prekursora globalizacji i neoliberalizmu. Ponadto autor wymienia pewnego 
rodzaju angielskie produkty eksportowe, które właśnie ujednoliciły i co 
najważniejsze – zmodernizowały „dziki świat”: język angielski – do dziś jest 
on językiem urzędowym w prawie wszystkich byłych koloniach, system 
prawny – znany w świecie anglosaskim jako Common law, religia – Anglia  
w opozycji do katolickiej Hiszpanii poczuła się w obowiązku szerzyć chrze-
ścijaństwo (ale w duchu protestanckim), wreszcie Imperium przyniosło 
koloniom idee wolności i demokracji oraz wolny rynek 

Trzeba pamiętać, że koniec epoki Imperium Brytyjskiego zbiegł się  
w czasie z dzieciństwem autora spędzonym w Kenii, o którym autor pisze 
tak: „mieliśmy własny parterowy domek, własną służącą, słabą znajomość 
suahili – poczucie niezachwianego bezpieczeństwa. Był to czas magiczny” 
(Ferguson, 2007: 10). I choć w jednym z wywiadów zaprzecza jakoby czuł 
tęsknotę za brytyjskim imperializmem – „Odrzucam więc oskarżenia, że 
jestem nostalgicznym brytyjskim imperialistą” (Bosacki), to przez takie 
określenia jak: „wszystko dzięki Imperium” (Ferguson, 2007: 11) czy 
„Imperium symbolizowało jasne światło” (Ibidem: 11) trudno uwierzyć  
w to, że poglądy Fergusona na temat imperialnej historii Wielkiej Brytanii 
są obiektywne. Brytyjski badacz przyjmuje stanowisko fanatyka, który 
bezgranicznie ufa w sens swoich ideałów. Podkreśla korzyści jakie dało 
ludom podbitym Imperium Brytyjskie (język, kultura, prawo), świadomie 
pomijając zbrodnie jakich dokonywali angielscy kolonizatorzy na autochto-
nach. Brak obiektywizmu i fakt, że Niall Ferguson zaliczany jest do grona 
historyków kontrafaktycznych sprawiają, że Imperium: Jak Wielka Brytania 
zbudowała nowoczesny świat należy postrzegać w kategorii eseju historycz-
nego, a nie sprawiedliwej oceny brytyjskiego imperializmu. 

Zdaniem marksistów imperializm jest z natury zjawiskiem negatyw-
nym. W praktyce oznacza bogacenie się kapitalistycznej klasy pracodawców 
kosztem bogactwa wyprodukowanego przez inne państwa. Ponadto impe-
rialny porządek świata nie wynikał z pokojowych aliansów, lecz ukształto-
wał go nieustanny podbój. Zachodnioeuropejskie państwa zdobywały 
pozycję supermocarstwa często w drodze walki zbrojnej, która oznaczała 
zniewolenie strony pokonanej w konflikcie. Rozwój imperializmu oznaczał 
wykorzystywanie przez kapitalistów nie tylko klasy robotniczej w swoim 
kraju, ale również w kolonii. Robotnik w Indiach czy w Afryce był wykorzy-
stywany podwójnie: przez rodzimą burżuazję oraz przez europejskich 
kapitalistów. 

Obok negatywnych skutków kolonializmu, marksiści dostrzegają rów-
nież jego pozytywne aspekty. Według nich kolonializm oznaczał kolejną 
fazę systemu kapitalistycznego, po którym miał nastąpić socjalizm. Uprze-
mysłowione państwa Europy stawiały sobie za cel włączenie innych państw 
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o niższym stopniu industrializacji w globalną sieć zależności gospodarczych. 
Zwracając uwagę na pozytywne skutki imperializmu, warto także przypo-
mnieć wypowiedź Karla Kautsky’ego (1854–1938) niemieckiego teoretyka 
socjalizmu, który określił imperializm jako: 

 
produkt wysoko rozwiniętego kapitalizmu przemysłowego. Polega on [imperializm] na 
dążeniu każdego przemysłowego narodu kapitalistycznego do podboju i przyłączania do 
siebie coraz to większych obszarów agrarnych bez względu na to, jakie narody je zamieszku-
ją (Rozdział VII. Imperializm jako odrębne stadium kapitalizmu). 

 
Akcentowanie przez marksistów pozytywnych skutków polityki impe-

rialnej nie wynikało z zafascynowania ideami XIX-wiecznego kolonializmu, 
ale oznaczało uznanie imperializmu jako narzędzia, które przybliży kraje 
nisko uprzemysłowione do rewolucji ekonomiczno-socjalistycznej. Imperia-
lizm dla marksistów, był zatem „celem, który uświęcał środki”. 

Rozumiejąc, jakie jest podejście zwolenników marksizmu do zjawiska 
imperializmu, warto zwrócić uwagę na książkę Mikea Davisa – Late Victo-
rian Holocausts: El Niño Famines and the Third World. Autor ocenia obec-
ność brytyjską w Indiach inaczej niż Niall Ferguson. Davis (profesor Uni-
wersytetu Kalifornijskiego w Riverside) obwinia Koronę Brytyjską o stwo-
rzenie „Trzeciego Świata”. Globalizacja czy raczej „anglobalizacja”, jego 
zdaniem, przyniosła więcej strat niż zysków ludom podbitym przez Angli-
ków. Historyk już w tytule swojej pracy stwierdza, że imperializm brytyjski 
przyczynił się negatywnie do budowania współczesnego świata. Określa 
angielskie rządy holokaustem, który kojarzony jest przede wszystkim  
z polityką i działaniami III Rzeszy. Autor opisuje skutki obecności brytyj-
skiej na Półwyspie Indyjskim. Jego zdaniem efektami rządów Korony były 
trzy klęski głodu, które dotknęły Indie w latach: 1876–1879, 1896–1897  
i 1899–1902. Według Davisa w wyniku źle prowadzonej administracji 
połączonej z katastrofami głodu zmarło od 12,2 do 29,3 milionów miesz-
kańców Indii (Davis, 2002: 7). W opinii Brytyjczyków (a także Nialla Fergu-
sona) śmierć tak wielu ludzi nie wynikała ze złego zarządzania, ale była 
wynikiem niesprzyjającego klimatu.  

Mike Davis nie podziela zdania Fergusona. Zauważa, że klęski nie wyni-
kały tylko i wyłącznie z niekorzystnego klimatu, ale ze złej organizacji. 
Sytuacje kryzysowe w Indiach były więc rezultatem nieudolnych działań 
politycznych. Gdyby Brytyjczycy podjęli odpowiednio wcześniej takie kroki 
jak: wprowadzenie embarga na eksport żywności, ulgi podatkowe oraz 
zniesienie obowiązku pracy w zamian za wydawanie racji żywnościowych, 
klęski na tak wielką skalę, zdaniem amerykańskiego badacza, dałoby się 
uniknąć. 

Analizując stanowisko Mike’a Davisa, można śmiało wysunąć wniosek  
– autor w sposób jednoznaczny zaprzecza determinizmowi środowiskowe-
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mu, w myśl którego człowiek jest całkowicie uzależniony od działań natury, 
a każde zachowanie jednostki wynika z warunków dyktowanych przez 
środowisko. Amerykański historyk swoimi poglądami bliższy jest idei  
XX-wiecznego posybilizmu środowiskowego nadal przyznającemu naturze 
nadrzędność, ale podkreślającemu, że człowiek ma wybór. Środowisko 
stwarza warunki do funkcjonowania człowieka, lecz to człowiek decyduje, 
w jaki sposób z tych warunków korzysta (Sadowski, 2009: 46–48). Nie do 
końca przekonywujące jest więc stanowisko apologetów Fergusona, uważa-
jących, że niekorzystny klimat Indii przyczynił się do klęski głodu. Jeśli 
natura jest tylko i wyłącznie odpowiedzialna za klęski głodu, to jak zatem 
wytłumaczyć istnienie przez wieki, przed pojawieniem się Brytyjczyków na 
subkontynencie, systemu rolnictwa, który potrafił wykarmić ludność 
subkontynentu? Przed przybyciem brytyjskich kolonizatorów na Półwysep 
Indyjski autochtoni potrafili przeciwdziałać negatywnym skutkom klimatu, 
w którym żyli od zawsze. Ponadto dynastia Mogołów, panująca przed 
angielskimi kolonizatorami, środki z podatków przeznaczała na moderniza-
cję ujęć wody oraz udzielała hinduskim chłopom ulg podatkowych na 
budowę systemów nawadniania: 

 
urzędnicy lokalni wykazywali się znaczną wyrozumiałością, jeśli chodzi o naliczanie po-
datków. Do ich zwyczajowej praktyki należało zachęcanie chłopów do budowy studni przez 
oferowanie im odpowiednich zniżek. Przykładowo, w okręgu Ahmedabadu regularnie 
znoszono podatek na rabi (plony wiosenne), które zebrano dzięki istnieniu systemu nawad-
niania zasilanego przez nowo wybudowane studnie. Wakacje podatkowe były utrzymywane 
tak długo, aż wielkość zaoszczędzonej w ten sposób przez wieśniaków kwoty zrównała się  
z kosztem instalacji systemu (Davis). 

 
To właśnie Brytyjczycy zniszczyli tę symbiozę człowieka z naturą. Ob-

sesyjna chęć modernizacji Indii doprowadziła do widocznego regresu m.in. 
w dziedzinie rolnictwa. Podczas gdy Niall Ferguson zauważa, że pod koniec 
XIX-go wieku zaczął tworzyć się nowoczesny świat (pod auspicjami Londy-
nu), a wraz z nim handel i wolny rynek, Davis podkreśla, iż dla Indii ozna-
czało to przejście do gospodarki towarowej. Dotychczasowe uprawy na 
własne potrzeby (substenance crops) zastąpiono uprawą przeznaczoną na 
eksport (cash crops). Wcześniej indyjscy chłopi uprawiali ryż, jęczmień  
i mogli wyżywić nimi siebie oraz rodzinę, ale wraz z przejściem na gospo-
darkę towarową zaczęli odchodzić od uprawy tradycyjnych zbóż i zaczęli 
uprawiać głównie bawełnę. Taka zmiana struktury upraw doprowadziła do 
załamania „stabilności żywnościowej” na subkontynencie, czego tragicznym 
skutkiem były trzy fale głodu na przełomie XIX i XX wieku. 

Pierwsza fala głodu nawiedziła Madras (południowo-wschodnie Indie) 
w latach 1886–1889. Urzędujący wówczas wicekról Indii Lord Lytton 



Konrad Czarnecki 

 

122 

(1831–1891) zabronił organizowania jakichkolwiek robót, by tym samym 
uniknąć dystrybucji żywności dla pracujących (Ibidem). W okresie jego 
rządów wydano w 1877 roku ustawę „The Anti-Charitable Contributions 
Act”, zakazującą „pod groźbą kary więzienia, stosowania prywatnych 
dotacji, które mogłyby mieć wpływ na rynek zboża” (Davis, 2002: 39). 

 Leseferystyczna polityka prowadzona przez Lyttona doprowadziła 
również do powstania obozów pracy, które, jak twierdzi Davis, w swojej 
specyfice przypominały te prowadzone przez nazistów w okresie II Wojny 
Światowej. Zdaniem dra Cornisha (krytyka angielskiej administracji)  
w brytyjskich obozach pracy miesięcznie umierała tak duża liczba ludzi, że 
odpowiadała ona 94 proc. średniej rocznej ilości zgonów w Indiach (Man-
biot). Ponadto robotnicy otrzymywali tzw. pensję Tepmle’a, czyli określoną 
porcję żywnościową, która bliska była racji głodowej (Davis). Hinduscy 
chłopi, aby otrzymać (i tak już małą) porcję żywności, musieli udowodnić 
Brytyjczykom, że są w stanie pracować w zamian za żywność. Aby otrzymać 
żywność, głodujący musieli dosłownie przejść tzw. „test odległości”. Marsz 
na dystansie minimum 10 mil, czyli ponad 40 kilometrów dla chłopów, 
będących w stanie agonalnym, był ogromnym wysiłkiem. Człowiek albo 
umierał i przestawał być „problemem” dla Brytyjczyków (o ile kiedykolwiek 
nim był), albo, jeśli przeżył, udowadniał, że nadaje się do ciężkich prac 
(Davis, 2002: 43). 

Obfite opady deszczu na przełomie września i października 1878 roku 
pozornie tylko złagodziły efekty suszy. Wilgotna ziemia i powietrze stały się 
idealnym środowiskiem do rozrodu komarów, które przenosiły malarię. 
Epidemia malarii zdziesiątkowała wykończonych suszą chłopów. Wycień-
czeni Hindusi, zarażeni febrą, nie mieli siły walczyć z chorobą pustoszącą 
ich organizm, w wyniku czego umierali (Davis).  

W latach 1896–1897 Indie dotknęła druga fala głodu. Tym razem na-
wiedziła ona Pendżab (północno-zachodnie Indie) i zachodnie prowincje.  
W przypadku tej katastrofy (zaledwie 10 lat po pierwszej fali głodu  
w Madrasie) oprócz bezczynności Brytyjczyków udział miał czynnik ze-
wnętrzny. Ostatnia dekada XIX wieku przyniosła suszę, która nawiedziła 
Stany Zjednoczone Ameryki – jednego z głównych eksporterów zboża do 
Europy. Susza w Ameryce Północnej sprawiła, że ilość zboża była znacznie 
ograniczona. Popyt na nie wzrósł, a wraz z popytem cena zboża. W związku 
tym, większość zboża wyprodukowanego w Indiach przewożono do Europy. 
Rolnicy, którzy nie chcieli sprzedać zboża przedstawicielom firmy Ralley 
Brothers9 byli przez nich bici. Ponadto zmiana na urzędzie wicekróla Indii 

                      
9 Firma handlowa założona przez pięciu braci. Od 1851 roku prowadziła również dzia-

łalność w Indiach w celu zakupu m.in. imbiru, saletry i kurkumy i sprzedaży tych towarów na 
rynkach europejskich. 
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również nie przyniosła poprawy sytuacji w Indiach. Nowy wicekról Lord 
Elgin (1849–1917) był kontynuatorem niehumanitarnej polityki prowa-
dzonej przez Lyttona. Leseferystyczne podejście Brytyjczyków wyrażał 
skrajny liberalizm i nieingerowanie państwa w wolny rynek, a pomoc ze 
strony Londynu oznaczałaby taką właśnie interwencję. Elgin, podobnie jak 
Lytton, nie widział uzasadnienia dla realnej pomocy. Następca Lyttona 
uważał, iż dystrybuując żywność głodującym, którzy nie musieliby praco-
wać, władza zaczęłaby ingerować w rynek, a to oznaczałoby, że państwo 
przestałoby pełnić funkcję „nocnego stróża” (Winiarski, 2006: 105). Takie 
działania Brytyjczyków doprowadziły do śmierci około 6,5 miliona osób 
(Davis, 2002: 158). Ponadto poziom higieny, doprowadził do wybuchu 
pandemii dżumy roznoszonej przez pchły szczurów (Czarna śmierć). Davis 
przekazuje, że w wyniku klęski głodu i epidemii śmierć poniosło około  
18 milionów ludzi (Davis, 2002: 152). 

Kolejna, trzecia fala głodu dotknęła Indie w latach 1899–1902. Bezpo-
średnim powodem klęski była susza, która nawiedziła półwysep i objęła 
swym zasięgiem środkowe i zachodnie Indie. Sytuacja była o tyle trudna, 
ponieważ Indie nie poradziły sobie jeszcze ze skutkami dwóch poprzednich 
katastrof. Brytyjczycy swoim biernym działaniem nie ułatwiali Hindusom 
walki z głodem i siłami natury. Głodujący Hindusi otrzymali pomoc, która 
nadeszła z Ameryki. Farmerzy z Kansas (stan rolniczy w środkowej części 
Stanów Zjednoczonych Ameryki) oraz Indianie podarowali zboże głodują-
cym wieśniakom z Indii. Zboże zostało jednak opodatkowane przez Brytyj-
czyków, co wywołało sprzeciw darczyńców, a także amerykańskiej opinii 
publicznej. Hindusi nie otrzymali żadnej pomocy z Londynu, który ograni-
czył się do wspomnianej wcześniej roli „nocnego stróża”. Dodatkowo 
wicekról Indii Lord Curzon (1859–1925) kontynuował dzieło swoich 
„niechlubnych” poprzedników. Robił wszystko, by nie pomagać głodującej 
społeczności. W zamian za to, z pieniędzy angielskich darczyńców, odre-
staurował upadający Tadź Mahal (sic!) oraz wybudował pomnik Królowej 
Wiktorii w Kalkucie.  

Jak zauważa Mike Davis w wyniku źle prowadzonej polityki Brytyj-
czyków w Indiach życie straciło miliony osób. Strona brytyjska obciążała 
winą niekorzystny klimat. Okazuje się jednak, że działania Korony wpisują 
się w założenia Thomasa Maltusa (1766–1834) twórcy tzw. pułapki 
maltuzjańskiej. Maltus w swojej pracy Prawo ludności zauważył pewną 
zależność: zasób surowców (m. in. zboża) nie rośnie współmiernie do 
rosnącej liczby ludności. Zbyt duża populacja umierała w wyniku niewy-
starczającej ilości żywności. Ci, którzy przeżyli uprawiali rolę i zwiększali 
ilość zboża (Ibidem: 32). Wraz ze wzrostem ilości wyżywienia, rosła liczba 
ludności i sytuacja znów się powtarzała. Wydaje się, że Brytyjczycy celowo 
nie przeciwdziałali skutkom pułapki maltuzjańskiej, która do pewnego 
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stopnia rozwiązywała jeszcze jeden problem – eksplozję demograficzną. 
Najniższe warstwy społeczne oraz nietykalni10, widząc ewentualną brytyj-
ską inicjatywę (w rzeczywistości jej nie było), mogliby przyzwyczaić się 
do „opiekuńczej” roli państwa. Londyn, chcąc się ustrzec przed kosztowną 
pomocą, postanowił nie podejmować żadnych działań:  

 
doktryna utrzymująca, że w okresie klęski głodu biedni są uprawnieni do uzyskania pomocy 
[…] doprowadziłaby zapewne do twierdzenia, że pomoc tego typu należy im się cały czas.  
W ten sposób doszłoby do wypracowania systemu powszechnego wsparcia, którego wzięcie 
pod uwagę musiałoby wzbudzić w nas największe obawy. (Report of the Indian Famine 
Commission,1878, 1880: 59) 

 
Oznaczało to wyrażenie zgody na śmierć ponad 10 milionów ludzi. Ta-

kie zachowanie angielskich kolonizatorów dało sygnał światu i samym 
poddanym Wielkiego Imperium Brytyjskiego, że czynnik ludzki jest ostat-
nim elementem polityki kolonialnej metropolii.  

Podsumowując analizę Late Victorian Holocausts: El Niño Famines and 
the Third World Mike’a Davisa, nasuwa się jeden wniosek – autor jedno-
znacznie ocenia, a raczej krytykuje działania brytyjskiego imperializmu. 
Badacz świadomie w tytule swojej pracy zaznacza wpływ czynnika ze-
wnętrznego – El Niño. Jest to anomalia pogodowa powstająca w momencie 
osłabienia stałego i ciepłego wschodniego wiatru – pasat (Stasiak i Zanie-
wicz, 2006: 125) oraz podnoszenia się oceanicznych wód głębinowych  
– upwelling (Stasiak i Zaniewicz, 2006: 175). To zjawisko pogodowe otrzy-
mało nazwę El Niño, czyli z języka hiszpańskiego „dzieciątko”, z powodu 
jego występowania w okresie świąt Bożego Narodzenia. Davis celowo  
w tytuł swojej rozprawy wplata faktor środowiskowy, by podkreślić pewną 
kwestię. Ma świadomość, że El Niño nie było czymś nowym – to proces 
trwający od zawsze i ciągle się powtarzający. Amerykański badacz ośmiesza 
w ten sposób nieudolność brytyjskiego aparatu władzy i sposób funkcjono-
wania administracji. Tragedii humanitarnej, jaką było El Niño dało się 
uniknąć. W wyniku fal głodu i epidemii zginęło, zdaniem Davisa „nawet 
30 milionów [ludzi], nie są również przesadzone szacunki mówiące 
o 50 milionach ofiar” (Davis, 2002: 4). I co ważne, amerykański badacz 
podkreśla, że te miliony ludzi zginęły nie „poza obrębem nowoczesnego 
świata, ale w trakcie włączania na siłę w jego ekonomiczne i polityczne 
struktury” (Davis, 2002: 9). 

Wobec powyższego widać, że Mike Davis nie tylko polemizuje z neoli-
beralną wizją historii Indii Brytyjskich Nialla Fergusona, ale w pewnym 

                      
10 Grupa ludzi w indyjskim systemie kastowym, należących do najniższych kast oraz 

tych, którzy znajdują się poza systemem. 
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stopniu nawet ją ośmiesza i dyskwalifikuje za brak obiektywizmu. Neguje ją 
do tego stopnia, że książka Fergusona – Imperium: Jak Wielka Brytania 
zbudowała nowoczesny świat śmiało mogłaby przyjąć tytuł „Imperium: Jak 
Wielka Brytania zbudowała Trzeci Świat”. 

Imperium Brytyjskie w znacznym stopniu przyczyniło się powstania 
dzisiejszej sytuacji geopolitycznej. Ponad 400 lat kolonialnej dominacji 
Londynu determinowało działania nie tylko pozostałych państw europej-
skich, ale także tych położonych tysiące kilometrów od Wielkiej Brytanii. 
Skutki angielskiego monopolu imperialnego do dziś wywołują dyskusję 
pomiędzy historykami kolonializmu. Dla jednych badaczy kolonializm był 
zjawiskiem pozytywnym (np. Niall Ferguson), dla drugich zaś tylko nega-
tywnym, którego skutki odczuwane są do dziś w państwach będących 
byłymi koloniami europejskimi (np. Mike Davis). Zdania historyków są 
diametralnie różne. Niniejsza praca jest więc próbą przybliżenia dwóch 
odmiennych stanowisk badaczy na temat oceny Imperium Brytyjskiego  
w ujęciu neoliberalnym i marksistowskim.  

Niall Ferguson pomija negatywne skutki angielskiej obecności na sub-
kontynencie, nobilitując politykę Londynu. Jego zdaniem kolonializm 
przyniósł przede wszystkim korzyści: system prawa, wolny rynek, edukację 
oraz idee oświeceniowe. Negatywne zjawiska, które towarzyszyły rządom 
brytyjskim Ferguson traktuje jak drobne potknięcia, które i tak są niczym 
wobec ogromu postępu jaki przynieśli ze sobą „cywilizowani” Europejczycy. 
Dla angielskiego badacza historia Indii Brytyjskich, jak również Afryki czy 
Australii, jest dowodem wyższości polityki angielskiego establishmentu. 
Koronie nie chodziło, zdaniem Fergusona, o wyzysk i całkowitą eksploatację 
kolonii, wręcz przeciwnie – jej celem była chęć włączenia zacofanych 
społeczeństw w polityczny i ekonomiczny system ogólnoświatowy. Dzisiej-
sza rzeczywistość międzynarodowa, oparta na zasadach kapitalizmu, 
powstała, według Fergusona, dzięki szerzeniu przez Imperium Brytyjskie  
w XIX wieku idei wolnego rynku. W książce angielskiego historyka można 
przeczytać, że: „bez rozprzestrzeniania się brytyjskiej władzy na świecie, 
struktury liberalnego kapitalizmu nie mogłyby skutecznie powstać w tak 
wielu różnych gospodarkach na całym świecie” (Ferguson, 2007: 327). Niall 
Ferguson stwierdza, że Wielka Brytania była prekursorem globalizacji, 
podkreślając jedynie korzyści jakie przyniósł kolonializm. 

Mike Davis natomiast całkowicie zaprzecza wyidealizowanej wizji rzą-
dów brytyjskich. W swojej publikacji przedstawia angielskiego imperatora, 
który obsesyjnie i pod przymusem chce zmodernizować między innymi 
Indie. Subkontynent indyjski pod rządami Brytyjczyków stał się przede 
wszystkim spichlerzem Londynu. Anglia, chcąc budować swoją imperialną 
pozycję na arenie międzynarodowej, musiała zapewnić sobie monopol na 
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eksport zbóż, by móc spekulować ich ceną na rynku światowym. Davis nie 
uzależnia całkowicie klęsk głodowych w Indiach od El Niño. Ta anomalia 
pogodowa występowała w tej części globu od zawsze. Amerykański badacz 
kładzie natomiast nacisk na fanatyczne przywiązanie Brytyjczyków do idei 
wolnego rynku. Katastrofy klimatyczne na subkontynencie były nieuniknio-
ne, ale ich skutki, zdaniem Davisa, można było w znacznym stopniu ograni-
czyć. Tym samym Davis opowiada się po stronie większości europejskich 
historyków, którzy twierdzą, że kolonializm przyczynił się do podziału 
współczesnego świata na bogatą Północ (Europa) i biedne Południe (m.in. 
Afryka). 

Nie zważając na korzyści dla Starego Kontynentu11 jakie płynęły z eu-
ropejskiej kolonizacji nowych lądów (ekspansja terytorialna, nowe rynki 
zbytu, źródło dostaw cennych kruszców), społeczność międzynarodowa 
potępiła kolonializm i określiła go mianem „zbrodni przeciwko ludzkości”:  

 
Kolonializm doprowadził do rasizmu, dyskryminacji rasowej, ksenofobii i związanej  

z nią nietolerancji, […] Afrykanie i ludzie pochodzenia afrykańskiego, azjatyckiego oraz inne 
narody autochtoniczne były ofiarami kolonializmu i wciąż cierpią z powodu jego konse-
kwencji. (cyt. za Ferguson, 2007: 7) 

 
Deklaracja Międzynarodowej Konferencji przeciw rasizmowi, dyskry-

minacji rasowej i nietolerancji z 2001 roku bliższa jest więc stanowisku 
Mike’a Davisa i potwierdza słuszność jego argumentów. Społeczność 
międzynarodowa krytykuje kolonializm, a wszelkie ewentualne korzyści  
z niego wynikające uznaje za mniej istotne wobec ogromu ludzkiego cier-
pienia jakie wyrządził.  

Mimo potępiających imperializm haseł głoszonych przez społeczność 
międzynarodową epoki postkolonialnej, nadal widoczny jest brak chęci 
zadośćuczynienia wyrządzonych krzywd ze strony byłych mocarstw euro-
pejskich. Stowarzyszenie takie jak Commonwealth, które zrzesza angiel- 
ską metropolię z dawnymi koloniami, nie przynosi pożądanych efektów 
(integracja, współpraca gospodarcza i kulturowa). Wspólnota Narodów 
przestała odrywać dla państw członkowskich znaczącą rolę. Byłe brytyjskie 
dominia zaczęły przystępować do organizacji regionalnych (np. ANZUS  
– Pakt Bezpieczeństwa Pacyfiku). Wielka Brytania natomiast w latach 70.  
XX wieku podjęła wysiłki w celu uzyskania członkowska w Europejskiej 
Wspólnocie Gospodarczej (późniejsza Unia Europejska). Integracja Londynu 
z jego byłymi posiadłościami zamorskimi, pozostawała więc tylko ideą 

                      
11 Określenie używane w stosunku do Europy. Wprowadzone w okresie odkryć geogra-

ficznych dla rozróżnienia Nowego Świata, który swym zasięgiem obejmował obie Ameryki 
oraz Australię i Oceanię. 
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daleką od rzeczywistości. O tym, że potrzebna jest odnowa popadającej  
w stagnację Wspólnoty Narodów świadczą liczne wypowiedzi wygłaszane 
przez angielskich decydentów. Jednym z krytyków obecnej sytuacji  
w Commonwealth był dyrektor organizacji DEMOS12, który w 2002 roku 
zaproponował, by królowa brytyjska udała się w „światowe tournee, żeby 
przeprosić za grzechy przeszłości Imperium, czyniąc pierwszy krok do 
uczynienia Wspólnoty Narodów (Commonwealth) efektywnym i znaczącym 
[stowarzyszeniem]” (Ferguson, 2007: 8). Taki gest mógłby przynieść 
korzystne efekty dla każdej ze stron. Byłe kolonie brytyjskie mogłyby stać 
się jeszcze większym rynkiem zbytu dla angielskich produktów eksporto-
wych, Wielka Brytania natomiast stałaby się na arenie międzynarodowej 
rzecznikiem byłych kolonii, którego głos byłby lepiej słyszalny. Ważne 
jednak, by Wielka Brytania potrafiła zrehabilitować się za ponad 400 lat 
dominacji nad ludami podbitymi przez Imperium Brytyjskie. Pogłębienie 
stosunków gospodarczych i kulturowych jest więc konieczne, ponieważ bez 
realnej chęci pomocy państwom Trzeciego Świata Commonwealth stanie się 
„martwym tworem politycznym”. 
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“The war of the words”: The History of the British India in Neoliberal 
and Marxist Perspective 

Summary 

 
More than 400 years of British domination over about a quarter of the land and the 

people of the world contributed to the creation of new states and nations. The world as we 
know it today was formed to a large extent by the phenomenon of “anglobalization”. Many 
scholars can not take a decisive stance against British imperialism. For some, it entailed 
development of conquered colonies, for others their incorporation into the Third World. This 
article presents the history of British India in the nineteenth century from neoliberal and 
Marxist perspective. Neoliberal perspective is represented by the British historian Niall 
Ferguson, who, in his study Empire: How Britain Made the Modern World describes the 
benefits of colonization and ignores the mistakes of the British administration. Mike Davis, 
who represents Marxist outlook, in his book Late Victorian Holocausts: El Niño Famines and 
the Making of the Third World explicitly criticizes British imperialism.  
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w USA (1993), ufundowanego przez Samantha Smith Memorial oraz sty-
pendium naukowego, ufundowanego przez Wolny Uniwersytet w Berlinie 
(2011). Autorka dwóch podręczników i monografii oraz około dwudziestu 
artykułów poświeconych Czarnej diasporze, literaturze etnicznej oraz 
karaibskiej. Prowadzi badania nad zagadnieniami dotyczącymi tożsamości 
narodowej i płci społeczno kulturowej w postkolonialnych krajach Afro-
Ameryki w dobie globalizacji.  

 
Paulina Piskorz jest studentką International Marketing na Uniwersyte-

cie Łódzkim. Interesuje się Public Relations, a także marketingiem książek, 
dlatego też pisana przez nią praca magisterska dotyczy brandingu jako 
źródła przewagi konkurencyjnej na rynku wydawniczym. W grudniu 2013 r. 
zajęła II miejsce w konkursie „Twoje pierwsze kroki w Brukseli” organizo-
wanym przez poseł do Parlamentu Europejskiego, Joannę Skrzydlewską 
oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Łodzi. Doświadczenie 
zawodowe zdobywała m.in. podczas praktyk studenckich w Honorowym 
Konsulacie Wielkiej Brytanii, w dziale marketingu firmy FPL oraz w redakcji 
magazynu PURPOSE. 

 
Anna Ryniecka aktualnie jest studentką Wydziału Studiów Międzyna-

rodowych i Politologicznych na Uniwersytecie Łódzkim, na kierunku 
Stosunki Międzynarodowe. Jest ona także czynną działaczką w Kole Nau-
kowym Studiów Brytyjskich i ma na swoim koncie udział w zorganizowaniu 
dwóch konferencji, dotyczących Wielkiej Brytanii i Wspólnoty Narodów. 
Temat ten także leży w jej zainteresowaniach. Napisała pracę licencjacką 
pod kierunkiem prof. Krystyny Kujawińskiej-Courtney, na temat związany  
z wielokulturowością w Edynburgu. Może ona także poszczycić się tym, że 
jest częstym gościem w Szkocji, co pozwala na rozszerzanie jej wiedzy nad 
tym krajem i realizowanie dalszych badań w tym temacie.  
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