
Wstęp

Wojskowe i cywilne operacje oraz misje reagowania kryzysowego w ra-
mach Europejskiej, a następnie Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony 
(WPBiO) prowadzone są od 2003 r. Do tej pory Unia Europejska zrealizo-
wała (bądź realizuje) 35 takich misji i operacji, a niemal połowę (9 woj-
skowych i 8 cywilnych) z nich przeprowadzono w Afryce Subsaharyjskiej1. 
Stanowią one najbardziej widoczny przejaw działalności UE w dziedzinie 
bezpieczeństwa międzynarodowego, zwłaszcza w państwach upadłych, i naj-
bardziej namacalny przykład postępów w zakresie WPBiO, jak również pod-
miotowości UE w dziedzinie bezpieczeństwa2. Są jednocześnie elementami 
całościowego i zintegrowanego podejścia UE do zewnętrznych konfl iktów 
i sytuacji kryzysowych, które charakteryzuje łączenie działań politycznych, 
ekonomicznych i rozwojowych z wojskowymi. Zdaniem Ananda Menona 
Unia jest jedyną organizacją międzynarodową, która aktywnie uczestniczy 
we wszystkich fazach stabilizacji pokonfl iktowej3. 

Problemem badawczym niniejszej publikacji jest jedno z kluczowych za-
gadnień dotyczących politycznych aspektów stosunków zewnętrznych UE, 
tj. realizacja przez Unię misji cywilnych i operacji wojskowych. Chodzi o uka-
zanie specyfi ki i znaczenia tychże misji/operacji w sferze działań międzynaro-
dowych UE, a także problemów i wyzwań związanych z ich przebiegiem.

W ramach WPBiO stworzono mechanizmy instytucjonalne i decyzyjne 
do prowadzenia misji cywilnych i operacji wojskowych. Zakres przedmio-
towy i podmiotowy tych misji/operacji stale się rozszerza. Jednocześnie 
mają one ograniczone: skalę i zakres działania, liczbę żołnierzy i personelu 

1  Zob. szerzej: https://eeas.europa.eu/topics/military-and-civilian-missions-and-opera-
tions/ 430/military-and-civilian-missions-and-operations_en [dostęp: 23.01.2019]. 

2  T. Tardy, CSDP in action. What contribution to international security?, „EUISS 
Chaillot paper” 2015, s. 17; A. Bassi, Analysing EU normative action: the example of 
CSDP civilian missions, https://www.sisp.it/docs/convegno2016/188_sisp2016_relazioni-
internazionali.pdf, s. 3 [dostęp: 20.12.2018]. 

3  A. Menon, Empowering paradise? The ESDP at ten, „International Affairs” 2009, 
vol. 85, nr 2, s. 228.



8 Wstęp

cywilnego biorących w nich udział, czas trwania oraz zasoby logistyczne 
i budżetowe. Dlatego część badaczy określa je mianem mało ambitnych lub 
wręcz nieambitnych oraz dalekich od pełnego rozwiązywania problemów 
w terenie4. Częstokroć wspomagają działania innych organizacji między-
narodowych, zwłaszcza ONZ, lub regionalnych (np. Unii Afrykańskiej).

Parafrazując słowa Luisa Simóna, należy stwierdzić, że realizowane 
przez UE misje i operacje są najlepszym barometrem poziomu prokrasty-
nacji, która nęka Wspólną Politykę Bezpieczeństwa i Obrony od samego 
początku5. Symbolem swoistej słabości UE jest fakt nieuruchomienia przez 
nią dyżurujących Grup Bojowych, a poszczególne państwa członkowskie, 
decydując się na udział w operacji, za każdym razem wystawiają określone 
zasoby wojskowe i tworzą niezależną strukturę zarządzania operacją6. Taki 
stan rzeczy wynika przede wszystkim z braku woli państw członkowskich 
UE do ściślejszej integracji politycznej. Ponadto, jak zauważa Beata Przy-
bylska-Maszner: W procesie kształtowania WPBiO, a w szczególności jej 
komponentu obronnego, mamy do czynienia z wyraźną zmiennością dynami-
ki oddziaływań zachodzących wewnątrz Unii na linii państw członkowskich, 
a także na linii mechanizmu instytucjonalnego UE i państw członkowskich7.

Podstawowym celem monografi i jest przedstawienie misji cywilnych 
i operacji wojskowych UE w świetle wybranych teorii stosunków między-
narodowych i integracji europejskiej, a następnie weryfi kacja ich dokonań na 
tym tle. Tak ujęty temat badawczy nie znalazł dotychczas pełnego naświe-
tlenia w literaturze przedmiotu.  Większość autorów podejmowała się anali-
zy opisowej (tak jak polscy badacze tej problematyki, m.in.: Ryszard Zięba, 
Andrzej Ciupiński, Stanisław Parzymies, Beata Przybylska-Maszner, Luiza 
Wojnicz, Joanna Starzyk-Sulejewska). Natomiast w literaturze angielskoję-
zycznej, która w dużej mierze była podstawą prowadzonych badań, autorzy 
(m.in.: Sten Rynning, Catherine Gegout, Benjamin Pohl, Friederike Richter, 
Christopher O. Meyer) skupiali się na pewnych tylko, wybranych przez siebie, 
teoretycznych aspektach misji i operacji UE. Z kolei liczne teoretyczne prace 

4  Ibidem, s. 230.
5  L. Simón, Zarządzanie kryzysowe nie jest receptą na dalsze cięcia: planowanie 

wojskowe i wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony po Lizbonie, [w:] System plano-
wania i dowodzenia misjami Unii Europejskiej. Struktura, problemy, możliwości reform, 
red. M. Terlikowski, PISM, Warszawa 2011, s. 7.

6  B. Przybylska-Maszner, Operacje wojskowe Unii Europejskiej w Afryce – ambicje, 
możliwości, efekty, [w:] Operacje wojskowe Unii Europejskiej w Afryce, red. B. Przybyl-
ska-Maszner, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2014, s. 11.

7  B. Przybylska-Maszner, Wstęp, [w:] Operacje…, op. cit., s. 5.
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Jacka Czaputowicza koncentrowały się na ogólnym wymiarze WPBiO, a nie 
na samych działaniach ekspedycyjnych UE. Brakuje kompleksowej monogra-
fi i z tego zakresu. W związku z tym istnieje zapotrzebowanie na nowe objaśnie-
nia z użyciem teoretycznych narzędzi. Niniejsza monografi a odpowiada na 
następujące pytania: jak poszczególne teorie interpretują proces powstawania 
WPBiO i rozwoju w jej ramach misji cywilnych i operacji wojskowych; w jaki 
sposób wyjaśniają ich słabości i mankamenty; jakie przesłanki i czynniki we-
dług poszczególnych teorii determinują funkcjonowanie tych misji/operacji.

Aktywność UE w świecie ma określoną specyfi kę. Stanowi wyzwanie 
dla badaczy (teoretyków) stosunków międzynarodowych i studiów euro-
pejskich. Niektórzy twierdzą, że badania nad WPBiO są rozdrobnione pod 
względem poszukiwań teoretycznych8. Brak systematycznych i umocowa-
nych empirycznie analiz w tym zakresie. Inni zwracają uwagę, że w roz-
ważaniach nad WPBiO występuje notoryczny niedobór teorii9.

W obliczu różnorodności teorii stosunków międzynarodowych i inte-
gracji europejskiej dobór tej właściwej do wyjaśnienia zagadnień zwią-
zanych z misjami i operacjami UE wymaga wielowymiarowej analizy 
przedmiotu badań. Przyjęcie zatem jednej teorii i pominięcie innych nie 
wydaje się dobrym rozwiązaniem. Ogranicza bowiem możliwości obiek-
tywnego badania pod kątem ich użytecznych założeń. Kierując się zasadą 
racjonalnego wyboru eksplanacyjnych walorów teorii funkcjonujących we 
współczesnych studiach międzynarodowych10, autor niniejszego opracowa-
nia wybrał kilka. Każda, na swój sposób, oddaje istotę i charakter misji 
cywilnych i operacji wojskowych UE. 

Jacek Czaputowicz stwierdza nie bez racji, że polityka zagraniczna UE 
to dzisiaj realpolitik, a nie idealpolitik, w której wartości moralne ustępują 
przed interesami. I dodaje, że stosunki zewnętrzne UE lepiej wyjaśnia-

8  C. Bickerton, B. Irondelle, A. Menon, Security Co-operation Beyond the Nation-
-State: The EU’s Common Security and Defence Policy, „Journal for Common Market Studies” 
2011, vol. 49, nr 1, s. 10.

9  X. Kurowska, Introduction: The Role of Theory in Research on Common Security and 
Defence Policy, [w:] Explaining the EU’s Common Security and Defence Policy: Theory in 
Action, red. X. Kurowska, F. Breuer, Palgrave-Macmillan, London 2012, s. 1; D. Fiott, The 
Common Security and Defence Policy and IR Theory,  https://www.e-ir.info/2013/08/20/
the-common-security-and-defence-policy-and-ir-theory/, s. 1 [dostęp: 20.12.2018].  

10  M. Wilczewski, Polityka energetyczna Unii Europejskiej w ujęciu wybranych teorii 
europeistycznych, [w:] Teorie w studiach europejskich. W kierunku nowej agendy badawczej, 
red. J. Ruszkowski, L. Wojnicz, Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskie-
go, Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Szczecin–Warszawa 2012, s. 249.
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ją teorie realistyczne, które postrzegają stosunki międzynarodowe przez 
pryzmat państw narodowych i uwzględniają oddziaływanie potęgi11. Zga-
dzając się z tą tezą, należy odrzucić założenie, że tylko jedna teoria może 
w pełni opisać badany problem. Już Dariusz Milczarek wskazywał wielość 
i różnorodność teorii stosunków międzynarodowych i integracji europej-
skiej, a w efekcie szerokie spektrum możliwości ich zastosowania w bada-
niu aktywności międzynarodowej UE12.  

Teorie te traktowane są jako główne narzędzie badawcze i punkt wyj-
ścia do rozważań zawartych w tej publikacji. Jej struktura oparta jest na 
kryterium doboru teorii jako narzędzia analizy. Autor niniejszego opraco-
wania analizuje zatem operacje i misje WPBiO w ramach trzech głównych 
koncepcji teoretycznych. Przedstawia zastosowanie realizmu do wyjaśnie-
nia zasad funkcjonowania misji i operacji UE, podkreślając zwłaszcza po-
dejście klasyczne, strukturalne i neoklasyczne. Kwintesencją realistycz-
nych badań w tym zakresie jest twórczość Catherine Gegout omawiana 
w niniejszej publikacji. Następnie autor charakteryzuje przydatność para-
dygmatu liberalnego w analizie WPBiO, a w jego ramach nowy liberalizm 
i liberalizm międzyrządowy (na przykładzie prac Benjamina Pohla), teorię 
racjonalnego wyboru, podejście governance i sieci polityki, liberalizm de-
fensywny/ofensywny oraz koncepcję UE jako mocarstwa niewojskowego. 
Przedstawia również interpretację misji i operacji WPBiO w ujęciu kon-
struktywistycznym, opisuje takie zjawiska, jak: socjalizacja na poziomie 
europejskim, w tym tzw. brukselizacja, i towarzyszące jej czynniki ide-
acyjne; problematyka kultury strategicznej; europeizacja podmiotów trze-
cich oraz fenomen UE jako aktora normatywnego.

Reasumując, niniejsze opracowanie ma charakter przekrojowy. Jego 
istota poznawcza i twórczy walor polegają na tym, że nie ma ono for-
my jedynie streszczenia, referującego najważniejsze koncepcje i podejścia 
teoretyczne w nauce o stosunkach międzynarodowych i studiach europej-
skich. Publikacja ta to próba samodzielnej, autorskiej i krytycznej analizy 
teoretycznej i jej zastosowania do zagadnienia WPBiO (w wąskim znacze-
niu) i stosunków zewnętrznych UE (w szerszym ujęciu).

11  J. Czaputowicz, Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej – wyjaśnienia liberalne i re-
alistyczne, [w:] Bilans polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, red. M. Witkowska, 
WDiNP UW, Warszawa 2015, s. 93.

12  D. Milczarek, Pozycja i rola Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych. 
Wybrane aspekty teoretyczne, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warsza-
wa 2003.


