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Stefan Kałuski*

Granice państw Europy. 
Zróżnicowanie cech i funkcji

„Pejzaż Europy: mury obronne, zamki, twierdze, strażnice, bun-
kry, szlabany graniczne”. 

Ryszard Kapuściński
Lapidaria IV–VI1

„Żadnych granic! Rzek dla wszystkich! Bądźmy jedną Republi-
ką, bądźmy Stanami Zjednoczonymi Europy”.

Victor Hugo
Przemówienie w Zgromadzeniu Narodowym 

1 III 1871

   Wprowadzenie

Po przeczytaniu przytoczonych cytatów odnosi się wrażenie, że 
nie dotyczą one tego samego terytorium. O wiarygodności pierwszego 
z nich świadczą ślady granic z odległych wieków, interesujące głównie 
archeologów, jak i te z ostatnich lat. W krajobrazach Europy dostrzega-
my ślady granic zaborów, granic sprzed II wojny światowej i fortyfika-
cje, które często decydowały o przebiegu wojny. Jak wiele ich pozostało, 
można dowiedzieć się z monumentalnego, liczącego 635 stron, dzieła 
Josepha Kaufmanna i Roberta Jurga pt. Twierdza Europa. Europejskie 
fortyfikacja II wojny światowej2. O ich liczebności świadczy zamiesz-
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1   R. Kapuściński, Lapidaria IV–VI, Warszawa 2008.
2   J.E. Kaufmann, R.M. Jurga, Twierdza Europa, Poznań 2013.
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czony w tym opracowaniu indeks zawierający nazwy 1426 obiektów 
geograficznych.

Wspomniane ślady dawnych granicznych umocnień należy traktować 
jedynie jako niezwykle skrótową prezentację Europy jako regionu zmie-
niających się granic państw. 

Dzielone granicami terytorium Europy w całej jej historii było obiek-
tem dążeń konsolidacyjnych. Działania takie prowadzili już Rzymianie, 
Habsburgowie, Napoleon, car Rosji. Cytowany już Viktor Hugo w latach 
1838–1839 podróżował wzdłuż Renu. Pokłosiem była książka zatytułowa-
na Ren, wydana w Polsce w 1987 r. Kończy ją ukazanie wizji jednoczącej 
się Europy, której fundamentem ma stać się pojednanie francusko-nie-
mieckie. W tamtych czasach była to utopia. Ale gdy po II wojnie świato-
wej oba narody zakopały „wojenny topór”, odrzucając nacjonalizmy, ich 
pojednanie stało się opoką europejskiej integracji i – jak pisze Andrzej 
Piskozub – „Ren stał się rzeką Europy, kręgosłupem zintegrowanego 
kontynentu”3. Na swój sposób starali się jednoczyć i Hitler, i Stalin. Dwaj 
ostatni bezskutecznie dążyli do trwałości ustalonych granic. W roku 1922 
słowa poety Augusta Hoffmana stały się hymnem narodowym Niemiec:

„Niemcy, Niemcy ponad wszystko
Ponad wszystko w świecie
Kiedy tylko jesteśmy zjednoczeni
I jak bracia na straży stoimy
Od Mass do Niemna
Od Etsch do Bałtyku”.

Obecnie rzeka Mass znajduje się w Holandii, Niemen na Litwie, a rze-
ka Etsch w północnej części Włoch.

Pierwsze słowa hymnu ZSRR – „Związek niezłomny wolnych republik 
złączyła na wieki wielka Ruś” – przeczą historycznym faktom. Związek 
Radziecki powstał 30 grudnia 1922 r. Rozpadł się 26 grudnia 1991 r. Dą-
żeniom do trwałości przebiegu granic państw Europy towarzyszyły spory 
terytorialne. Polski historyk J. Tazbir w opracowaniu pod znamiennym 
tytułem Graniczne pretensje (1999) wspomina: „Wpadł mi do ręki interesu-
jący atlas wydany w okresie międzywojennym… Stanowił on znakomitą 
ilustrację pretensji, a właściwie ambicji terytorialnych różnych państw 
europejskich… Gdyby te wszystkie mapy nałożyć na jedną, obejmującą 
cały nasz kontynent, to okazałoby się, że zostało bardzo niewiele teryto-
riów, do których nie zgłoszono żadnych pretensji”4.

3  A. Piskozub, Ren–rzeka Europy, „Rzeki, kultura, cywilizacja, historia” 1995, nr 4, 
s. 177–203.

4  J. Tazbir, Graniczne pretensje, Warszawa 1999.
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Po wojnie szeroko komentowane było hasło W. Churchilla: „Musimy 
zbudować rodzaj stanów zjednoczonych Europy” – wygłoszone w 1941 r. 
w Zurychu.

Integracyjne dążenia brutalnie przerwała sytuacja, którą zwięźle okre-
ślił ten sam polityk: „Od Szczecina nad Bałtykiem do Triestu nad Adria-
tykiem opuściła się na kontynent Żelazna Kurtyna” (przemówienie w Al-
tanie 5 marca 1945 r.). Wbrew powszechnemu przekonaniu autorem tego 
określenia nie jest wspomniany polityk. Już w roku 1920 używali go Bry-
tyjczycy na określenie bariery informacyjnej narzuconej społeczeństwu 
przez władze Rosji radzieckiej. Określenia tego użył do scharakteryzowa-
nia przyszłej powojennej polityki ZSRR hitlerowski minister propagandy 
Joseph Goebells.

Na całej długości granice określane jako żelazna kurtyna były bardzo 
trudne do pokonania. W zależności od warunków terenowych i inwencji 
władz tworzono różne rodzaje zabezpieczeń. Były to na przykład wyso-
kie płoty z drutu kolczastego, uzupełnione przewodami elektrycznymi 
o uśmiercającym napięciu 4000–5000 V. Niektóre odcinki były zamino-
wane. Teren wzdłuż granic był nieustannie patrolowany przez strażników 
z psami. Strzegący granicę mogli do uciekinierów strzelać bez ostrzeżenia. 
Angażowano też ludność pogranicza państw socjalistycznych. W szkołach 
w rejonie Szumawy organizacje pionierskie tworzyły oddziały „Młodych 
Obrońców Granic”, które pomagały obserwować nieznane osoby – poten-
cjalnych uciekinierów5.

Dane dotyczące śmiertelnych ofi ar żelaznej kurtyny są mało precyzyj-
ne – pochodzą z kilku krajów.

Gorliwymi stróżami granic obozu socjalistycznego byli Bułgarzy. W la-
tach 1946–1985 na granicach tego państwa z Turcją i Grecją zastrzelono 
ok. 400 osób (informacja od ministra obrony D. Kluczewa, luty 1992 r.). 
Większość to obcokrajowcy, głównie z NRD. Według czeskiego Urzędu 
ds. Ścigania Zbrodni Komunizmu na granicy czechosłowacko-niemie-
ckiej zginęło 500–600 osób.

Według badań J. Drużyńskiej, tylko w latach 1950–1975 na granicach 
Czechosłowacji z Austrią i Niemcami zginęło 32 Polaków. Najmłodszy 
to 18-letni chłopak, najstarsza osoba miała 51 lat. Jedną z ostatnich ofi ar 
z tego okresu był Dionizy Bielański – pilot samolotu zestrzelonego przez 
myśliwiec Czechosłowackich Sił Powietrznych 18 lipca 1975 r.6

W latach 90. XX w. na kilku odcinkach zdemontowanej żelaznej kur-
tyny postawiono rodzaj skansenów, tj. zachowane zabezpieczenia, wieże 

5  T. Jĭlek, Szumawa w okresie zimnej wojny, „GazetaGórska. PTTK” 2010, nr 4.
6  J. Dużyńska, Krok do wolności. Polskie ofi ary Żelaznej Kurtyny, Poznań 2013.
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strażnicze itp. Przykładowo, z tablicy informacyjnej w czeskiej wsi Ćiźiow 
można dowiedzieć się, że „jest to pozostawiony na pamiątkę i ku przestro-
dze fragment żelaznej kurtyny uniemożliwiającej ludziom opuszczenie 
komunistycznego raju”.

Śladem przebiegu omawianych granic będzie tworzony transeuropej-
ski korytarz ekologiczny w dużym stopniu pokrywający się z atrakcyjny-
mi walorami przyrodniczymi dawnego pasa granicznego7.

Integralną, choć terytorialnie odrębną częścią żelaznej kurtyny był osła-
wiony mur berliński. Krótką prezentację tego obiektu można poprzedzić 
refl eksją R. Kapuścińskiego: „ale mur nie tylko służy obronie. Bo broniąc 
przed tym, co grozi z zewnątrz, pozwala również kontrolować to, co dzieje 
się wewnątrz… tak więc mur taki to jednocześnie tarcza i pułapka, osłona 
i klatka”8. Tak postrzegali go mieszkańcy Berlina, stolicy NRD. Konstrukcja 
powstała w sierpniu 1961 r. Miała na celu powstrzymanie mieszkańców NRD 
masowo przechodzących na zachodnią stronę. Mur miał 155 km długości, 
z tego 43 km dzieliły miasto, a 112 km izolowało Berlin Zachodni od NRD. 
Uzupełnieniem muru były fosy, zasieki z drutu kolczastego, zaspy przeciw-
czołgowe, wieże dla strażników, którzy mogli strzelać bez ostrzeżenia do każ-
dej osoby usiłującej naruszyć granicę. Mimo to blisko 5 tys. osobom uda-
ło się uciec. Przy próbach ucieczki zginęło, według różnych szacunków, od 
86 do 238 osób. Ostatni uciekinier został zastrzelony w roku 1989. Demontaż 
muru rozpoczął się 9 listopada 1989 r. Jego fragmenty pozostały jako symbol 
zniewolenia. Bieg muru zaznaczono za pomocą podwójnej brukowanej linii. 
Pozostało 5 spośród 302 wież wartowniczych. Jedyny zachowany fragment 
muru to dziś East Side Galery. Na odcinku 1300 metrów powstało tu 118 mu-
rali, ilustrujących tragiczne losy podzielonego miasta.

Mniej znane niż pozostałości żelaznej kurtyny są militarne obiekty po-
wstałe w pobliżu szwedzkiego miasta Karlskrona w okresie zimnej wojny. 
W skałach okolic miasta wykuto olbrzymią pieczarę i wyposażono ją tak, 
by mogła służyć jako siedziba sztabu obrony państwa. Powstało też kilka-
set schronów, w tym największy dla 6 tys. osób. Od niedawna wszystkie te 
obiekty – idealnie zachowane – stanowią dużą atrakcję turystyczną9.

1. Europejskie „klocki domina”

Sytuacja końca lat 80. ubiegłego stulecia, określana jako „klocki do-
mina”, tj. zmiany polityczne w kolejnych państwach Europy Środkowej 
i Wschodniej, spowodowały istotne zmiany jej mapy politycznej. Do zmian 

7  www.europeangreenbelt.org.
8  R. Kapuścinski, Podróże z Herodotem, Kraków 2008.
9  www.crossbaltica.pl.
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granic doprowadziły cztery ważne wydarzenia: rozpad ZSRR, Jugosławii 
i Czechosłowacji oraz zjednoczenie Niemiec.

Proces likwidacji wewnątrzniemieckiej granicy poprzedziły masowe 
demonstracje w Niemieckiej Republice Demokratycznej. Zmusiły one do 
dymisji w październiku 1989 r. komunistycznego przywódcy tego kraju – 
Ericka Honeckera. Nowo powstały rząd zniósł 9 listopada ograniczenie 
w podróżowaniu do RFN, a znienawidzony mur berliński runął w listopa-
dzie 1989 r. Kanclerz RFN Helmut Kohl ogłosił dziesięciopunktowy plan 
zjednoczenia Niemiec. 12 września 1990 r. w Moskwie przedstawiciele 
ZSRR, USA, Francji i Wielkiej Brytanii podpisali układ, który wyrażał 
zgodę na ten historyczny fakt. Za formalną datę tego wydarzenia uznaje 
się 3 października 1990 r.

Po usunięciu wszystkich zapór i umocnień obszar pogranicza przyspo-
rzył, zwłaszcza władzom lokalnym, szeregu problemów. Jednym z nich 
było nielegalne zajmowanie terenów pasa granicznego przez rolników. 
Uprawę ziemi na tych obszarach rolnicy uzasadniali tym, że nie mają one 
właściciela, a występujące tu gleby są urodzajne. Strefa dawnej granicy 
okazała się też atrakcyjnym miejscem inwestycji budowlanych. Część 
budynków zlokalizowano bez zezwolenia, ale np. władze Meklemburgii 
wprowadziły na swym terenie znaczące ulgi podatkowe, a nawet niewielkie 
dopłaty bezpośrednie do inwestycji mieszkaniowych. Żywiołowym dzia-
łaniom inwestycyjnym sprzeciwiają się organizacje ekologiczne, pragnące 
stworzyć tu pasmo chronionej przyrody w ramach projektu transeuropej-
skiego korytarza ekologicznego „The Green Belt”10.

Pierwsze symptomy podziału Czechosłowacji pojawiły się jesienią 
1989 r. Początkowo spór dotyczył modyfi kacji nazwy państwa po usunię-
ciu określenia „socjalistyczna”. Przez krótki okres funkcjonowała kom-
promisowa nazwa – Czeska i Słowacka Republika Federalna. Kluczowe 
były wyniki wyborów w 1992 r. Zarówno czescy, jak i słowaccy przywódcy 
partii, które wygrały wybory, nie były zwolennikami zachowania jednego 
państwa. 31 grudnia 1992 r. powstały niezależna Słowacja i Czechy. Gra-
nica je dzieląca ma identyczny przebieg, jak dawna wewnątrzpaństwowa 
granica administracyjna.

Delimitacji granicy towarzyszyły krótkotrwałe spory m.in. o moraw-
ską miejscowość U Sabotu i wieś Sidonie. W trakcie demarkacji udało się 
skrócić linię granicy z pierwotnie ustalonych 285 km do 251 km. W czasie 
między rozpadem Czechosłowacji a przystąpieniem obu nowo powstałych 
państw do strefy Schengen na tym krótkim odcinku granicznym funkcjo-
nowało 17 przejść drogowych i siedem kolejowych.

10  www.europeangreenbelt.org.
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Proces rozpadu Jugosławii datuje się od roku 1980 r., tj. śmierci Josipa 
Broza-Tity – przywódcy Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosła-
wii, kiedy to państwo pogrążyło się w politycznym kryzysie – głównie na 
tle narodowościowym. Sześć republik wchodzących wówczas w skład tego 
kraju praktycznie miało swoje odrębne dzieje, czasem powiązane układa-
mi politycznymi – często pozostające w konfl ikcie. W 1991 r. Chorwacja, 
Słowenia i Macedonia, a w rok później – Bośnia i Hercegowina zorga-
nizowały referenda i ogłosiły niepodległość. Decyzje te potępiła Serbia. 
Zdominowana przez Serbów armia jugosłowiańska zaatakowała Słowe-
nię. Tu walki trwały krótko, ale później przeniosły się do Chorwacji oraz 
Bośni i Hercegowiny. Wojny zakończyło podpisanie w 1995 r. traktatu 
pokojowego w Dayton. Utworzona w 1992 r. przez Serbię i Czarnogórę 
Federalna Republika Jugosławii rozdzieliła się na dwa odrębne państwa. 
W lutym 2008 r. niezależność od Serbii i niepodległość ogłosiło zdomino-
wane przez albańską mniejszość Kosowo.

Po rozpadzie ZSRR jednym z głównych problemów są wciąż słabo 
chronione granice. I tak, np. na Białorusi istotny jest problem napływu 
nielegalnych imigrantów zarówno z obszarów byłego Związku Radzie-
ckiego, jak i z krajów Azji. Istotny jest też fakt, że Białoruś nie wypraco-
wała dotąd ustawodawstwa dotyczącego polityki imigracyjnej. Podkreśla 
się, że uchodźcy stanowią znaczne obciążenie dla znajdującego się w trud-
nej sytuacji gospodarczej kraju. Nielegalnych imigrantów oskarża się też 
o wzrost przestępczości.

Niemal na całej granicy europejskiej Rosji pojawiają się różnorodne 
spory terytorialne. Na przykład Estonia domaga się, by Rosja zwróciła 
jej obszar o powierzchni kilku tys. km2 wcielonych do ZSRR w 1940 r. 
Zdaniem władz estońskich nadal ma moc prawną estońsko-rosyjski układ 
pokojowy z Tartu, podpisany w 1920 r. Według władz rosyjskich linia gra-
niczna powinna przebiegać tak, jak we wrześniu 1991 r., tj. kiedy parla-
ment rosyjski uznał niepodległość Estonii. Politycy Rosji powołują się też 
na dokument końcowy Konwencji bezpieczeństwa i współpracy w Euro-
pie (KBWE), który mówi o nienaruszalności obecnych granic. Korekta 
wspomnianej granicy wydaje się aktualnie nieprawdopodobna.

Najbardziej spektakularna zmiana granic państw Europy ostatnich 
lat to proklamowanie 18 marca 2014 r. w Moskwie aneksji Krymu. 
Ukraińsko-rosyjską granicę lądową poprowadzono zgodnie z przebie-
giem dotychczasowej granicy między Autonomiczną Republiką Krymu 
w obwodzie chersońskim Ukrainy. Granica ma zaledwie 20 km. Powsta-
nie nowej granicy rodzi, poza politycznymi, różnorodne perturbacje 
ekonomiczne. Krym uzależniony jest od dostaw z Ukrainy energii elek-
trycznej (80–85%) i wody do celów rolniczych i przemysłowych. W kło-
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potliwej sytuacji znalazły się banki Krymu, gdzie zlokalizowano ich 
oddziały z centralami w Kijowie. Zagrożony został sektor gospodarki 
turystycznej. Pod koniec 2014 r. ukraińskie koleje państwowe ogłosiły, 
że pociągi, które wcześniej dojeżdżały na półwysep, będą kończyły bieg 
po ukraińskiej stronie granicy. Przeciętne różnorodne więzi gospodar-
cze wzajemnie utrudniają swoje funkcjonowanie. Rozwój sytuacji jest 
trudny do przewidzenia.

2. Granice a rzeki

Charakterystyczną cechą państw Europy jest to, że na wielu odcinkach 
rozdzielają je graniczne rzeki. Można się doliczyć ponad 100 rzek, które, 
zwykle na pewnych odcinkach, płyną wzdłuż linii granicznych. Niektóre 
z nich, jak Cisa, Drawa, Dunaj, Morwa, Ren czy Sawa, rozgraniczają te-
rytoria więcej niż dwu państw. Spotykamy je także na granicach państw 
bardzo małych, jak np. Lichtenstein, którego terytorium oddziela od 
Szwajcarii krótki odcinek Renu. San Marino oddziela od Włoch rzeka 
o tej samej nazwie, co maleńka republika.

Granice wzdłuż rzek poprowadzono również między państwami nie-
zależnymi od niedawna, jak np. między Chorwacją a Słowenią, Czechami 
a Słowacją. Wyjątkową rolę odgrywa Dunaj – jedyna rzeka na świecie, któ-
ra przepływa lub rozgranicza terytoria aż 10 państw. Wzdłuż jego nurtu na 
długości 1070,9 km, tj. 37% długości całkowitej, biegną granice państw, 
przy czym cztery kraje – Chorwacja, Bułgaria, Mołdawia i Ukraina – mają 
dostęp tylko do jednego brzegu rzeki. Sytuację obrazuje tabela.

Tabela 1. Dunaj – dostęp państw do rzeki

 
Kraj

Kilometry 
biegu rzeki

Prawy brzeg Obustronnie Lewy brzeg

km  % km  %
Niemcy 687,00 658,6 23 658,6 687,0 24
Austria 357,50 357,5 12 321,5 321,5 11
Słowacja 172,06 22,5 1 22,5 172,1 6
Węgry 417,20 417,2 14 275,2 275,2 10
Chorwacja 137,50 137,5 5 0,0 0,0 0
Serbia 587,35 449,9 16 220,5 358,0 12
Rumunia 1075,00 374,1 13 319,6 1020,5 35
Bułgaria 471,55 471,6 16 0,0 0,0 0
Mołdawia 0,57 0,0 0 0,0 0,6 0

Źródło: Komisja Dunajska, Budapeszt, styczeń 2000–marzec 2004.



16

Studia Europejskie, 3/2015

Granice państw wyznaczono wzdłuż tej rzeki od początku tworzenia 
się jednostek politycznych. Pokrywały się zwykle z granicami językowy-
mi czy wyznaniowymi. Wyrażoną prawidłowością w przypadku tej rzeki 
jest fakt, że najbardziej trwałe, stabilne granice biegną wzdłuż dolnego 
Dunaju, gdzie rzeka charakteryzuje się dużym przepływem i tworzy sze-
roką, zaludnioną wzdłuż lewego brzegu dolinę. Potwierdzeniem wpływu 
Dunaju na trwałość granic jest wschodni odcinek granicy między Rumu-
nią a Bułgarią, niebiegnący wzdłuż tej rzeki. Była ona wielokrotnie przed-
miotem sporów między tymi państwami i dwukrotnie w XX w. zmieniał 
się jego przebieg.

Dunajskie granice są miejscem różnorodnych form współpracy trans-
granicznej, lecz także licznych konfl iktów.

W 1964 r. Rumunia i Jugosławia rozpoczęły budowę największej w Eu-
ropie transgranicznej elektrowni wodnej. Uruchomiono ją w 1972 r. Po-
wstało tu jezioro zaporowe o długości 150 km. Jego wody zatopiły piękną 
wysepkę Ada Kahle. Zapewne jej niewielkie rozmiary (2 x 0,5 km) spra-
wiły, że zapomniano o niej w traktacie berlińskim z 1878 r. W efekcie Ada 
Kahle pozostała turecką enklawą aż do roku 1923.

Mniej szczęśliwy okazał się plan inwestycji na węgiersko-czechosło-
wackim odcinku Dunaju. W 1977 r. oba kraje podpisały porozumienie 
w sprawie budowy zapory i elektrowni w rejonie Gabćíkova i Nagymaros. 
Pojawiły się jednak obawy o niszczącym wpływie na środowisko przyrod-
nicze i zaopatrzenie Budapesztu w wodę. W 1989 r. Węgry wycofały się 
z projektu. Zaowocowało to skierowaniem sprawy do Międzynarodowego 
Trybunału Sprawiedliwości. Organ uznał, że oba państwa złamały umo-
wę. Trybunał zalecił rządom Słowacji i Węgier wypracowanie kompromi-
su. Porozumienie nie zostało osiągnięte do chwili obecnej.

Konfl ikt na dunajskiej granicy istnieje też między należącą do Unii 
Europejską Chorwacją a Serbią. Problemem jest tu zgoda obu państw na 
czasowe zmiany przebiegu granicy wynikające ze zróżnicowania wielkości 
przepływu wód, zmieniających położenie wysepek. Sprzeciw Chorwacji 
wynika z zarządzeń UE.

Konfl ikty na dunajskich granicach znajdują się także na ich bardzo 
krótkich odcinkach. Na liczącym zaledwie 570 m mołdawskim brzegu 
rzeki rozpoczęto budowę terminalu połączonego z rafi nerią ropy nafto-
wej. Teren inwestycji położony w pobliżu delty Dunaju sprawia, że za-
graża ona, zwłaszcza w przypadku awarii, unikalnej przyrodzie ujściowej 
odcinka rzeki. 

Pozytywnym przykładem współpracy na granicznych odcinkach Du-
naju jest tworzenie transgranicznych jednostek ochrony przyrody, jak np. 
w rejonie jeziora zaporowego w Żelaznej Bramie. Największym osiągnię-
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ciem w tej dziedzinie jest utworzenie w 1991 r. Rezerwatu Biosfery Delty 
Dunaju.

Proekologiczne działania w dorzeczu tej wyjątkowej rzeki inspiruje 
i koordynuje Międzynarodowa Komisja ds. Ochrony Dunaju z siedzibą 
w Wiedniu. 

Ożywiona współpraca transgraniczna w Europie ma też miejsce na ob-
szarach rozdzielonych innym rodzajem granic naturalnych, tj. pasmami 
górskimi. Szczególnie aktywna jest ona w Pirenejach, Górach Półwyspu 
Skandynawskiego, Karpatach i w Alpach. Współpraca instytucjonalna ma 
duże tradycje na obszarze ostatnich z wymienionych gór. Od roku 1972 
prężnie działa tu Wspólnota Robocza Regionów Alpejskich – ARGE-ALP, 
w skład której wchodzą jednostki terytorialne czterech państw: niemie-
ckiego kraju związkowego Bawaria, włoskiej Lombardii, Trydentu i Gór-
nej Adycji, szwajcarskich kantonów Ticiano, StGallen i Gasponia, austria-
ckich krajów związkowych Tyrol, Salzburg i Vorarlberg.

Na uwagę zasługuje również współpraca francusko-włoska w eurore-
gionie Alpy-Morze Śródziemnie, zwanym Alp-Med, czy austriacko-wło-
ska w euroregionie Tyrol-Górna Adyga-Trydent.

3. Aspekty społeczne

Różnorodność uwarunkowań przebiegu granic Europy powoduje roz-
dzielenie różnych grup etnicznych. Przykładem może być Laponia, któ-
rej terytorium wchodzi w skład aż czterech państw: Norwegii, Szwecji, 
Finlandii i Rosji (Półwysep Kolski). Około 90% terytorium położone jest 
na północ od koła podbiegunowego. Liczebność Lapończyków to około 
30–35 tys. osób. Posługują się językiem lapońskim należącym do grupy 
ugrofi ńskiej. Poziom życia oraz przysługujące tej mniejszości prawa róż-
nią się w poszczególnych państwach. W trudnej sytuacji znaleźli się La-
pończycy z Półwyspu Kola. Tu od czasu powstania ZSRR zostali objęci 
procesem kolektywizacji, stracili stada reniferów – ich główne bogactwo 
i zwykle powód do dumy. W czasie II wojny światowej Lapończycy z Fin-
landii i ZSRR zmuszeni byli do bratobójczych walk.

Różne są prawa tej grupy mniejszościowej w państwach skandynaw-
skich. W Szwecji mają oni ograniczone prawa połowów i polowań na 
własnym terenie. W Norwegii mogą nabywać ziemię pod warunkiem 
wykazania się biegłą znajomością języka norweskiego. Dążąc do obro-
ny praw i możliwości kultywowania własnych obyczajów, Lapończycy 
państw skandynawskich utworzyli w 1956 r. Nordycką Radę Somów (na-
zwa własna Lapończyków). Później dołączyli do tej organizacji ich ziom-
kowie z Rosji.
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Specyfi ką układu granic państw Europy są niewielkie enklawy, czyli 
terytoria należące do państwa innego, niż otaczające je obszary. Ich gene-
zę, wielkość, funkcje, statusy polityczno-prawne cechuje wielka różnorod-
ność. Zwykle mają długą, niekiedy burzliwą historię. Hiszpańska enklawa 
na terytorium Francji Llívia to efekt osadniczej nomenklatury. Zgodnie 
z traktatem zawartym w sprawie granicy obu państw z 1659 r. Hiszpania 
miała oddać swojemu sąsiadowi 33 wsie, w tym Llívię. Hiszpanie zwrócili 
uwagę, że ta miejscowość od 1528 r. posiada prawa miejskie. Dzięki temu 
pozostała do chwili obecnej pod władzą Hiszpanii. W celu umożliwienia 
komunikacji z resztą terenu Hiszpanii wytyczono eksterytorialną drogę 
dostępną wyłącznie dla obywateli Hiszpanii aż do czasu wejścia w życie 
Układu z Schengen. Powierzchnia Llívii to zaledwie 12,84 km², zamiesz-
kiwana jest przez ok 1300 osób. 

W granicach Szwajcarii znajdują się dwa terytoria należące do państw 
sąsiednich – niemieckie Büsingen i włoskie Campione. Powierzchnia pierw-
szej enklawy to 7,5 km². Campione zajmuje zaledwie 0,91 km² oraz dyspo-
nuje akwenem o powierzchni 0,65 km² na jeziorze Lugano. W Büsingen 
obowiązuje prawo RFN, a w Campione podatki dochodowe odprowadzane 
są do urzędów we włoskim Como. Telekomunikacja i służby celne to w obu 
enklawach instytucje szwajcarskie. Większość europejskich enklaw to regio-
ny atrakcyjne turystycznie, m.in. ze względu na odmienności polityczne. 

Specyfi czne problemy występują w Europie na granicach tzw. państw 
nieuznawanych. Termin ten „stosuje się do każdej jednostki geopolitycz-
nej, która uważa siebie za państwo, podczas gdy wszystkie inne państwa 
tworzące społeczność międzynarodową lub znaczna ich większość odma-
wiają takiego uznania”11.

W Europie do takich jednostek zaliczana jest Mołdawska Republika 
Naddniestrzańska. Powstała ona przez oddzielenie się od Mołdawii dzięki 
nieformalnemu wsparciu Rosji – zaledwie dwa miesiące po proklamowa-
niu Republiki Mołdawii. Kłopotliwe jest przekraczanie granic Naddnie-
strza (nazwa skrótowa). Gdy wjeżdża się tam od strony Ukrainy, przekra-
cza się granicę ukraińsko-naddniestrzańską, która dla władz Republiki 
Mołdawii formalnie nie istnieje. Służby Naddniestrza nie stemplują pasz-
portów. Gdy podróżny pragnie później wrócić do Mołdawii, dla jej władz 
przebywa tam już nielegalnie, bo gdy wjeżdżał z Ukrainy, nie dokonał 
formalności na granicy Republiki Mołdawii, a za taką jej władze uzna-
ją granicę Ukrainy i Naddniestrza. Ministerstwa spraw zagranicznych 
wielu państw odradzają swoim obywatelom takie podróże – zwłaszcza, że 

11  M. Sobczyński. Państwa i terytoria zależne. Ujęcie geografi czno-polityczne, Łódź 
2006.
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na terenie Republiki Naddniestrzańskiej nie ma ambasad i konsulatów. 
Jej słabo strzeżone granice są atrakcyjne dla przemytników wywożących 
stamtąd broń z poradzieckich arsenałów. O skali zjawiska świadczy wy-
wiezienie za granicę wyrzutni pocisków ziemia-powietrze. 

Nieproporcjonalny do liczącej zaledwie 1,2 km długości granicy spór 
dotyczy sąsiedztwa Gibraltaru i Hiszpanii. Na mocy traktatu zawartego 
w 1713 r. w Utrechcie Gibraltar przyznano Wielkiej Brytanii. Traktat nie 
zawierał jednak opisu przebiegu granicy, nie wyznaczono jej w terenie. Te-
ren Hiszpanii i Gibraltaru oddziela spory pas terytorium „ziemi niczyjej”. 
Hiszpania nie uznaje tej granicy. Nawet w urzędowych pismach jest ona 
określana jako „ogrodzenie”, „płot” itp. Po II wojnie światowej Hiszpania 
zmierzała do uzyskania Gibraltaru. Wobec niepowodzeń tych dążeń za-
mknięto granicę lądową, morską i powietrzną. Otwarcie granic nastąpiło 
dopiero w 1985 r. Jej przekroczenie utrudnia usytuowanie lotniska i pas 
startowy w rejonie przejścia granicznego. Gdy samolot startuje lub ląduje, 
drogę do centrum zamykają szlabany. 

Zawiły przebieg granic wielu państw Europy powoduje, że pewne części 
ich terytoriów są łatwiej dostępne przez tereny krajów sąsiednich. Przykła-
dem takiej sytuacji jest m.in. Austria. Dojazd kolejką do regionu Ehrwald 
i Rutte w Tyrolu jest możliwy tylko przez terytorium Niemiec. Linia kole-
jowa w środkowym Burgenlandzie ma połączenie z siecią kolejową Austrii 
przez węgierskie miasto Sopron. Najkrótsza trasa samochodowa ze wschod-
niej Austrii do Tyrolu przecina na niewielkim odcinku terytorium RFN.

Poza zmiennością przebiegu i funkcji granic państw Europy zwraca 
uwagę fakt, że linie graniczne o tym samym przebiegu w różnych okresach 
rozdzielały różne jednostki polityczne. Od roku 1991, tj. po proklamowa-
niu niepodległości przez Słowenię, granica długości 330 km oddziela ją 
od Austrii. W latach 1929–1938 i 1947–1991 była to granica austriacko-
-jugosłowiańska. W latach 1920–1929 była granicą Królestwa SHS (Ser-
bów, Chorwatów i Słoweńców) z Austrią, a w latach 1938–1941 granicą 
Jugosławii z III Rzeszą. 

Zmiany granic państw Europy prowadzą do niezgodności ich prze-
biegu z faktycznym rozmieszczeniem narodowości. Obrazuje to sytua-
cja Węgrów. Na podstawie ustalenia zawartego w czerwcu 1920 r. poko-
ju w Trianon Węgry utraciły 2/3 swojego terytorium i 60% ludności. Co 
czwarty rodowity Węgier znalazł się poza granicami nowo utworzonego 
państwa12. Nie dziwi fakt, że obecnie jednym z kluczowych elementów 

12  R. Ištok, Hungarian minority at the southern border of Slovakia in the political and 
geographical contexts, [w:] M. Koter, K. Heffner (red.), The role of ethnic minorities in border 
regions, Łódź 2003, s. 227–241.
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polityki zagranicznej Węgier jest troska o rodaków mieszkających poza 
krajem. Ostatnio nowa konstytucja przyznała im prawo uczestniczenia 
w węgierskich wyborach parlamentarnych.

Podobna sytuacja niezgodności granic politycznych i terytorialnego 
zasięgu narodowości widoczna jest w Albanii. Kiedy w 1913 r. po wojnach 
bałkańskich utworzono granice państwa albańskiego, przeznaczono mu 
zaledwie połowę ziem zamieszkałych przez Albańczyków.

4. Schengen i współpraca transgraniczna

Podobnie jak integracja państw w ramach Unii Europejskiej, zmiany 
funkcji granic Europy wywołał Układ w Schengen. W tej małej miejsco-
wości Luksemburga podpisano Układ z Schengen – porozumienie, które 
znosi kontrolę osób przekraczających granicę między państwami człon-
kowskimi Układu. Porozumienie zawarto 14 czerwca 1985 r. Artykuł 
20. porozumienia stanowi: „granice wewnętrzne mogą być przekraczane 
w każdym miejscu bez dokonania odprawy granicznej osób niezależnie 
od ich obywatelstwa”. Nie zwalnia to osób przekraczających granice od 
posiadania przy sobie paszportu lub dowodu osobistego (nie wystarczy 
prawo jazdy lub legitymacja szkolna czy studencka). Zakres terytorialny 
strefy Schengen różni się od obszaru UE. Do państw tego ugrupowania 
nie należy Irlandia i Wielka Brytania, a spoza Unii należy Norwegia i Is-
landia. Nie należy też Szwajcaria i szereg mikropaństw, jak Andora, Lich-
tenstein, San Marino, Watykan, Alhos. Księstwo Monako przystąpiło do 
układu Schengen wraz z Francją.

Na granicy strefy Schengen kontrolę można przywrócić, jeśli pojawi się 
zagrożenie „porządku publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego”, np. 
na czas mistrzostw Europy w piłce nożnej, dotyczy to też transgranicznych 
szlaków turystycznych na obszarze parków narodowych. Tu decyzja o ich 
sezonowym ruchu należy do dyrekcji tych jednostek ochrony przyrody. 
Ograniczeniem swobody przekraczania granic mogą być też lokalne przepi-
sy przeciwpożarowe, chronione uprawy leśne lub strefy ujęcia wody.

Na wielu granicach strefy Schengen można dostrzec nowy rodzaj tu-
rystyki. Jest to poszukiwanie i wędrowanie ścieżkami, którymi jeszcze 
niedawno przemieszczali się przemytnicy i tropiący ich funkcjonariusze 
straży granicznej. W Alpach i Pirenejach biura podróży organizują wy-
cieczki „szlakami przemytników”13. Możliwe, że podobne oferty pojawią 
się wkrótce w Polsce, np. na granicy polsko-litewskiej czy polsko-słowa-
ckiej.

13  Np. www.landtres.com.
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Osoby podróżujące po Europie muszą też zdawać sobie sprawę, że po 
dwóch stronach „granicy wewnętrznej” mogą obowiązywać odmienne 
przepisy prawne, np. sprawa handlu marihuaną – legalnego w Holandii, 
a zakazanego w krajach ościennych. Inne są też limity alkoholu we krwi 
dla kierowców.

Do pilnie strzeżonych granic państw Europy należą zewnętrzne grani-
ce krajów należących do Unii Europejskiej. W 2004 r. powołano organi-
zację o nazwie Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną 
na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej 
– FRONTEX. Instytucja ta opracowuje programy szkolenia funkcjona-
riuszy straży granicznej, weryfi kuje dotychczasowe i projektowane nowe 
techniczne zabezpieczenia granic, koordynuje działalność granicznych 
służb fi tosanitarnych, weterynaryjnych itp. Podstawowym celem działal-
ności tej organizacji jest zapobieganie rosnącemu napływowi nielegalnych 
imigrantów, przemytowi broni, narkotyków, papierosów, alkoholu itp.

Kształtowanie się więzi transgranicznych w Europie nie ma tak bo-
gatej historii, jak kompleksowa integracja międzynarodowa. Wynika to 
z faktu, że do niedawna granice miały istotne znaczenie strategiczne, 
a rubieże państw zwykle nie interesowały inwestorów. Obszary rozcięte 
granicami państw miały odmienne koncepcje zagospodarowania i kształ-
towania struktury funkcjonalnej. Dochodziło do różnych paradoksów, np. 
gdy po jednej stronie granicy zaprojektowano rezerwat, a po drugiej… 
koksownię.

Efektywne działania współpracy transgranicznej można dostrzec już 
w XIX w. Najczęściej dotyczyły one współpracy na wielkich rzekach gra-
nicznych (Ren, Dunaj), skoordynowanych działań z zakresu ochrony 
kompleksów leśnych oraz organizacji regionów turystycznych (Alpy).

Od połowy XX w. obserwujemy znaczną intensyfi kację współpracy 
transgranicznej w Europie Zachodniej, a w Europie Środkowej i Wschod-
niej od przełomu politycznego końca lat 70. W literaturze pojawiło się po-
jęcie „region transgraniczny”, defi niowany jako: „region zlokalizowany 
co najmniej po dwóch stronach granicy państwowej, który z geografi czne-
go punktu widzenia stanowi wyraźną całość, a jego mieszkańcy posiadają 
wspólne tradycje kulturowe i chcą współpracować, by pobudzić rozwój 
kulturalny, społeczny i gospodarczy”14.

Istotne dla zinstytucjonalizowania współpracy transgranicznej było 
tworzenie euroregionów. Euroregion to „szczególna odmiana regionu 
transgranicznego”, który wyróżnia:

14  M. Fic, Elementy metodologii obszarów przygranicznych, „Wiadomości Statystyczne” 
1996, R. 41, z. 11.
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• wyższy stopień instytucjonalizacji struktur współpracy transgra-
nicznej,

• koordynacja działalności w powiązaniu z wieloma organizacjami, 
głównie ze Stowarzyszeniem Europejskich Regionów Granicz-
nych15.

Ważną cechą dokumentów międzynarodowych dotyczących współpra-
cy euroregionalnej jest to, że nie nazywają one odgórnych uregulowań, 
a samorządy terytorialne działają w zakresie, w jakim określone są ich 
kompetencje przez władze państw. 

Pierwszy euroregion powstał w 1958 r. na pograniczu niemiecko-ho-
lenderskim, a w Europie Środkowo-Wschodniej zaczęły być one organi-
zowane na początku lat 90.

Wyznaczenie granic jednostek terytorialnych budzi zwykle kontrower-
sje. Wystarczy wspomnieć dyskusję wokół przekształceń podziałów admi-
nistracyjnych państw czy polemiki na temat regionalizacji jakiegokolwiek 
obszaru, aby różnicę poglądów na temat przebiegu granic euroregionów 
uznać za coś oczywistego i wręcz zachęcającego geografów do zabierania 
głosu na ten temat.

Wydaje się oczywiste, że podstawową kwestią przy określaniu wielkości 
i delimitacji euroregionów powinno być to, by służyły one ich statutowym 
celom. Tu pojawia się szereg wątpliwości. Regiony polskiego pogranicza 
zajmują po stronie polskiej ok. 33% powierzchni kraju. Czy rzeczywiście 
1/3 terytorium Polski to obszary, gdzie istotny jest wpływ granicy? Podob-
na sytuacja występuje w innych państwach Europy.

Kolejna kwestia to paradoksalna niezgodność statutowych zadań 
ochrony przyrody w euroregionach i przebieg ich granic. Wskazać tu 
można sytuacje kuriozalne, wręcz hołdujące nihilizmowi geografi cznemu, 
jak np. granice euroregionów przecinające zwarte terytorialne jednostki 
przyrody chronionej. Granica euroregionu Niemen dzieli teren Białowie-
skiego Parku Narodowego (po stronie białoruskiej), a na Litwie obszar 
Auksztockiego Parku Narodowego. Granice euroregionu Tatry przecina 
po stronie polskiej teren Gorczańskiego Parku Narodowego, Żywieckiego 
i Popradzkiego Krajobrazowego, a po stronie Słowackiej obszary parków 
narodowych Mała Fatra i Niżne Tatry.

Innym mankamentem defi nicji granic euroregionów jest wprowadze-
nie ich wzdłuż rzek. Wyznaczono je na znacznych odcinkach takich rzek, 
jak Dniestr, Cisa, Niemen, Bug, Szeszupa. Utrudnia to realizację statu-
towych działań związanych z gospodarką wodną. Przeczy podstawowym 

15  K. Kociubiński, Euroregion jako szczególny przypadek regionu transgranicznego, [w:] 
Euroregion Nysa, Wrocław 2000.
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zasadom działań prowadzonych zwykle w tzw. regionach wodno-gospo-
darczych. Tak właśnie określa się układ funkcjonalno-przestrzenny obej-
mujący zasoby wodne całego systemu rzecznego i obiekty hydrologiczne 
związane z wykorzystaniem jego rzek.

Jako istotny problem funkcjonowania euroregionów można wymienić 
brak wydzielenia stref położonych w bezpośrednim sąsiedztwie granicy, 
tj. obszarach, na których jej wpływ jest największy. 

Różnorodne przykłady współpracy przygranicznej można zaobser-
wować w regionach trójstyków granic państw Europy. Najbardziej zna-
ny z walorów turystycznych jest zbieg granic Francji, Włoch i Szwajca-
rii. Wytyczono też szlak turystyczny wokół Mont Blanc. Licząca 215 km 
trasa nosi nazwę Tour the Mont Blanc (TMB) – uznawana jest za jedną 
z najpiękniejszych na świecie. W przewodnikach turystycznych spotyka-
my opisy ponad 100 wariantów jej przejścia – obliczonych na 7 do 14 dni. 
Dzięki współpracy trzech państw corocznie organizowany jest Ultra-
-Traildu Mont-Blanc – jeden z najtrudniejszych biegów na świecie. Trasa 
liczy 186 km i 9500 metrów przewyższenia.

Współpraca ekologów trzech alpejskich państw koncentruje się na 
ochronie walorów przyrodniczych Masywu Białej Góry. Efekty są widocz-
ne w krajobrazie. Na wysokości 4200 m n.p.m. zbudowano dwie nowo-
czesne toalety.

Odmienne warunki istnieją w granicznym trójstyku granic Albanii, 
Czarnogóry i Kosowa, w górach Prokletije. Mimo niezwykle atrakcyj-
nych krajobrazów brak tu infrastruktury. Trudno dojechać, telefony ko-
mórkowe nie mają zasięgu, pogotowie górskie nie istnieje. Nie można li-
czyć na pomoc lekarską nawet w sytuacji zagrożenia życia. Może nim być 
np. śmiertelne ukąszenie żmii nosorogiej. 

Ciekawym przykładem współpracy transgranicznej w regionie gra-
nicznych trójstyków jest Jezioro Bodeńskie. Zbiegają się tu granice RFN, 
Szwajcarii i Austrii. Współpraca w regionie trójstyku ułatwia brak barie-
ry językowej. Priorytetem działań jest skoordynowana gospodarka tury-
styczna. Dzięki międzynarodowym staraniom woda w jeziorze jest wyjąt-
kowo czysta. Inną formą współpracy jest wymiana doświadczeń rolników 
krajów nadbrzeżnych w zakresie uprawy winorośli – której sprzyja klimat 
okolic jeziora. 

Jednym z ciekawych pod względem przyrodniczym i kulturowym re-
gionem trójstyku europejskich granic jest Tracja – położona na rubieżach 
Grecji, Bułgarii i Turcji. Ponieważ jest to region historyczny o zmiennym 
w czasie terytorium, źródła nie podają jego powierzchni. Można ją w przy-
bliżeniu określić, szacując powierzchnię Tracji w trzech państwach. Naj-
łatwiej określić jest wielkość jej terytorium w Turcji. Tu utożsamiana jest 
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z całością europejskiej części tego państwa, tj. około 24 tys. km². W są-
siedniej Bułgarii to terytorium dziewięciu jednostek administracyjnych 
o łącznej powierzchni 42 tys. km². W Grecji powierzchnię Tracji ocenia 
się na 8,5 tys. km². Po zsumowaniu tych wielkości można określić tery-
torium Tracji na około 74,5 tys. km². Obszar ten jest niezwykle atrakcyj-
ny dla turystyki, są też bariery językowe, kulturowe, polityczne. Języki 
trzech sąsiadujących państw należą do różnych grup językowych i – co 
ważniejsze – są to trzy różne alfabety. Odmienne, niepodobne brzmienie 
słów ilustruje zestawienie (pominięto pisownię w różnych alfabetach). 

Tabela 2. Słowa w językach państw trójstyku

Znaczenie 
w języku polskim Bułgarski Grecki Turecki

Dzień dobry Dobry den Kalimera Giinaydin
Dziękuję Błogadaria Efkaristo Tessekurederie
Proszę Malia Parakalo Kiften

Źródło: opracowanie własne.

Istotne są różnice dominujących religii. W Tracji tureckiej 99% społe-
czeństwa to wyznawcy islamu. W Bułgarii dominuje (80% ludności) pra-
wosławie.

Dużą rolę odgrywa bariera polityczna. Fakt, że Turcja od połowy XX w. 
uwikłana jest w konfl ikt cypryjski, wpływa negatywnie na relacje poli-
tyczne z Grecją. Granica Turcji z Bułgarią i Grecją jest granicą zewnętrzną 
Unii Europejskiej, a dwaj wymienieni sąsiedzi Turcji nie są zwolennikami 
jej przystąpienia do tej organizacji. Południowo-wschodnie granice UE 
są pilnie strzeżone przed napływem nielegalnych imigrantów z Azji. Po-
wstają liczne zasieki, mury, rowy itp.

Graniczne bariery są przeszkodą w turystycznej aktywizacji niezwykle 
atrakcyjnego trójstyku granic Norwegii, Finlandii i Rosji. Poza walorami 
krajobrazowymi i nieskażoną przyrodą można tam oglądać zorzę polarną, 
z tego właśnie obszaru doskonale widoczną. 

Jako istotny geografi czny aspekt funkcjonowania euroregionów można 
wskazać brak wydzielania na ich obszarach, zwłaszcza położonych w bez-
pośrednim sąsiedztwie granicy, regionów geografi cznych jako podłoża 
określonych poczynań gospodarczych. 

Na granicach polskich „wykrywanie” takich jednostek nie powinno 
być dużym problemem. Wystarczy wskazać doliny rzek granicznych, 
zwłaszcza tych mniejszych, jak Białka, Poprad, Olza czy San. Zgodnie ze 
spostrzeżeniem J. Barbaga, że dolina rzeczna jest naturalną jednostką geo-
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grafi czną, tam właśnie powinny być wydzielone regiony zagospodarowy-
wane zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju16.

Nawet przeciwnicy używania określenia „region geografi czny” uczynią 
zapewne wyjątek dla terytorium wyspy Uznam, na pewno wymagającej kom-
pleksowego, skoordynowanego planu współpracy transgranicznej. Innym 
przykładem transgranicznego regiony geografi cznego są okolice naszego naj-
większego granicznego jeziora Gaładuś. Przynależność Polski i Litwy do Unii 
Europejskiej powinna ułatwić zagospodarowanie pięknych okolic tego jezio-
ra. Na wspólne działanie „oczekują” też takie obiekty geografi czne, jak: Ma-
syw Śnieżnika, torfowiska Polesia, beskidzkie i sudeckie pasma graniczne.

Jako niezwykle pożyteczną należy ocenić współpracę miast europej-
skich rozdzielonych granicami państwowymi. Różne są tu usankcjonowa-
nia prawno-administracyjne, ale władze i mieszkańcy tych miast czynią 
starania o zgodne współistnienie, skoordynowane plany inwestycji, współ-
pracę możliwą we wszystkich dziedzinach gospodarki i życia społecznego. 
Szczególnie duże zmiany można zaobserwować w granicznych miastach 
Europy Środkowej, jeszcze do niedawna podzielonych silnie strzeżonymi 
„granicami pokoju i przyjaźni”. Można tu wymienić Zgorzelec i Gorlitz, 
Cieszyn i Czeski Cieszyn, Komarno i Komarom na granicy Słowacji i Wę-
gier. Pierwszymi przejawami współpracy transgranicznej było… wydanie 
wspólnego planu obu miast z objaśnieniami w dwóch językach.

Po rozpadzie ZSRR i powstaniu nowych granic współpracę podjęło ło-
tewskie miasto Valfa i estońskie Valga. Współpracę o większych tradycjach 
można zaobserwować w miastach pogranicza Belgii i Francji, tj. Mascrone 
i Tourcjan, szwedzkim Hagamanda i fi ńskim Torino.

W zurbanizowanej i gęsto zaludnionej Europie Zachodniej zdarza się, 
że granice polityczne są utrudnieniem dla mieszkańców, a jednocześnie 
atrakcją dla turystów. Przykładem może być miasto, którego belgijska 
część nazywa się Baarle-assan, a holedenderska Baarle-herlok. W niektó-
rych miejscach granicę państw zaznaczono kostką brukową odmienne-
go koloru lub wbitymi metalowymi ćwiekami. Dystrybucją wody i gazu 
w obu częściach miasta zajmują się fi rmy holenderskie, a telewizją kab-
lową zarządza fi rma belgijska. W mieście istnieje dom, w którym granica 
państwa przechodzi dokładnie przez środek drzwi wejściowych. Belgijska 
i holenderska straż graniczna musi w trybie nagłym ustalić, kto ma gasić 
pożar domu stojącego na granicy.

Podobna sytuacja występuje na pograniczu Czech i Niemiec. Linia gra-
nicy rozdziela tu czeską Żelazną Rudę i niemiecki Eisenstein, i biegnie 
przez środek okazałego dworca kolejowego.

16  J. Barbag, Geografi a polityczna ogólna, Warszawa 1974.
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Szczególny rodzaj współpracy miast można zaobserwować nawet, gdy 
miasta oddalone są od siebie kilkadziesiąt kilometrów i oddzielone są 
granicą państw17 Przez całe wieki Wiedeń i Bratysławę, oddalone od sie-
bie o 60 km, łączyły bliskie związki polityczne i kulturowe. Tę sytuację 
drastycznie przerwała II wojna światowa i powojenny okres aż do roku 
1989. Po zmianach ustrojowych nastąpiła aktywizacja więzi między obu 
miastami. Dogodne połączenia kolejowe i drogowe pozwoliły podejmo-
wać Słowakom pracę w Wiedniu. Wiele fi rm austriackich ze względu na 
niższe podatki przenoszą swe siedziby do Wiednia. Po 2004 r. Słowacy 
uzyskali prawo nabywania nieruchomości na całym terytorium Unii Eu-
ropejskiej i chętnie kupowali domy jednorodzinne i większe posesje na 
wyludnionych w okresie zimnej wojny przygranicznych terenach Au-
strii18.

5. Granice a ochrona przyrody

Efektywną formą współpracy transgranicznej w Europie jest tworze-
nie na pograniczach państw różnego typu obszarów chronionej przyrody. 
Szczególną pozycję zajmują rezerwaty biosfery UNESCO. Utworzono je 
w ramach programu o nazwie Man and Biosphere. Obejmują tereny, które 
reprezentują najbardziej cenne, unikalne ekosystemy. Obszar taki musi 
być zgłoszony przez sąsiadujące ze sobą państwa, a następnie zaaprobo-
wany przez Międzynarodową Radę Koordynacyjną. Co 10 lat rezerwaty 
znajdujące się na liście poddawane są weryfi kacji. Transgraniczne rezer-
waty biosfery UNESCO w Europie zestawiono w tabeli 3.

Większość rezerwatów bezkonfl iktowo łączy funkcje ekologiczne i tu-
rystyczne. Przykładem są okolice jeziora na pograniczu Austrii i Węgier. 
Wokół jeziora, ale w pewnej odległości od brzegów, aby ominąć najcen-
niejsze ekosystemy, wytyczono trasę rowerową o długości 135 km. Trasa 
jest nieuciążliwa, bezpieczna, a walory krajobrazowe uzupełnia zróżnico-
wana gastronomia pogranicza.

Ewenementem są położone przy wspólnej granicy Park Narodowy Sło-
wacki Kras i Park Narodowy Krasu Węgierskiego. Atrakcją turystyczną 
są jaskinie znajdujące się w obu parkach. Największe z nich, węgierska 
Balardla i słowacka Donica, połączone są korytarzem. Niestety, podziem-
ną granicę rozdziela krata z jedynym na świecie podziemnym znakiem 

17  T. Hardi, The Austrian-Slovakian-Hungarian tri-border region: emergence of a new-
transborder unit, „Europa XXI” 2005, s. 135–145.

18  Ch. Fridrich, Kooperation versus Abgrenzung auf lokaler  Ebene: Fallstudieösterrei-
chisch-slowakisches Grenzgebiet, „Mitteilungen der Österreichischen Geographischen 
Gesellschaft” 2003, No. 145, s. 87–99.
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granicznym. Jaskinie nie zostały udostępnione do transgranicznego zwie-
dzania, mimo że oba parki znalazły się na liście Światowego Dziedzictwa 
Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO.

6. Przyszłość

Jeśli chodzi o nakreślenie tendencji zmian funkcji i przebiegu gra-
nic państw Europy, wydaje się, że te pierwsze są raczej przewidywalne. 
Będzie malała rola wewnętrznych granic UE jako barier przestrzen-
nych, natomiast jej granice zewnętrzne będą pilnie strzeżone, aby 
nie dopuścić do napływu imigrantów z innych kontynentów. Strefa 
Schengen umożliwi realizację współpracy transgranicznej na pozio-
mie lokalnym. W krajach Europy zanikną obszary przygranicznych 
pustkowi. Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego będą 
przedmiotem rosnącego zainteresowania sąsiadujących ze sobą państw. 
Doświadczenia zdobyte przez współpracę zagraniczną – głównie euro-
regionalną – mogą być przydatne w kształtowaniu się międzynarodo-
wej integracji Europy. Trudniejsze są przewidywania zmiany przebie-
gu granic państw.

Politycy niechętnie wypowiadają się w tej kwestii lub zaprzecza-
ją jakimkolwiek dążeniom do korekty przebiegu granic. Po rozpadzie 
ZSRR w Finlandii ożyły nadzieje na zwrot zagarniętej decyzją Stalina 
Karelii. Uzasadnieniem był fakt, że ze względów strategicznych granica 
nie może przebiegać zbyt blisko Leningradu. Przez wiele lat problem 
nie mógł być przedmiotem jakiejkolwiek dyskusji. Dopiero w czerwcu 
2000 r., gdy na konferencji prasowej dziennikarzowi z Finlandii pozwo-

Tabela 3. Transgraniczne rezerwaty biosfery UNESCO w Europie

Lp. Region Graniczące państwa Rok założenia
1. Morze Wschodnie Holandia–Niemcy 1986
2. Tatry Polska–Słowacja 1992
3. Karpaty Wschodnie Polska–Słowacja–Ukraina 1992
4. Karkonosze Polska–Czechy 1992
5. Puszcza Białowieska Polska–Białoruś 1993
6. Delta Dunaju Rumunia–Ukraina 1998

7. Wyspy Północne 
Las Palatynacki Niemcy–Francja 1998

8. Jezioro Austria–Węgry 2001
9. Gereskseres Hiszpania–Portugalia 2009

Źródło: Skarby UNESCO w Europie, Warszawa 2011.
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lono zadać Władimirowi Putinowi tylko jedno pytanie, zapytał on: Czy 
rosyjski prezydent widzi możliwość zwrotu fi ńskiej części Karelii? Od-
powiedź była krótka: „Dla nas ta sprawa jest zamknięta”. 

Godna odnotowania zmiana, a dokładnie powstanie zupełnie nowej 
granicy, miała miejsce w ostatnich latach. Należąca do Hiszpanii wyspa 
Peñón de Vélez de la Gomera, położona na Morzu Śródziemnym w po-
bliżu wybrzeży Maroka, w wyniku utworzenia się piaszczystego nanosu 
stała się półwyspem. Zaszła więc konieczność demarkacji granicy lądowej 
o długości zaledwie 85 metrów. 

Nowe granice mogą być wynikiem dążeń separatystycznych np. 
w Szkocji czy Katalonii. Argumenty zwolenników tych poczynań (także 
w innych regionach Europy – jak Padnia czy Korsyka) są podobne. Na 
wiecach i w treściach ulotek dominują argumenty „godnościowe”, hasła: 
„nie chcemy upokorzeń ze strony władz centralnych”, przywoływane są 
fakty historyczne itp. Przykładowo, Szkoci wskazują na werset brytyj-
skiego hymnu „rwący potok niech porwie buntowniczych Szkotów”. Ten-
dencje separatystyczne w Europie budzą zdziwienie w wielu państwach 
innych kontynentów, głównie Afryki i Azji. Tam zwraca się uwagę, że re-
giony pragnące secesji mają szeroką autonomię, mogą używać własnego 
języka, pielęgnować tradycję.
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Abstract

European Countries’ Borders. 
The Diversity of Features and Functions

The aim of the article is to present differentiated features and functions 
of the contemporary Europe countries’ borders. We can notice an explicit 
dualism of forming their current course and meaning. The maps from va-
rious time periods in Europe are entirely different images. What contribu-
ted to it are changes of borders as a result of conquests, wars, separatist mo-
vements, disintegration of some countries and unifi cation of the others.

There remained marks in the landscape: fortifi cations, bunkers and 
watchtowers. The idea of European integration was born in this area. 
There is even a popular saying “Europe without borders”. 

Right after the end of World War II, an idea of the United States of Euro-
pe was postulated and a few years later arose The Iron Curtain – a chain of 
heavily guarded borders that divided Europe into the two different political 
units. Its collapse started an age of diminishing obstacles regarding border 
barriers and fi nished up in a world phenomenon – Schengen area. 

These two trends indicated in the article are exemplifi ed with roles of 
spatial barriers as well as cross-border cooperation. 


