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W s t ę p 

Każdy przełom wieków skłania w naturalny sposób do tworzenia podsumowań, 
przeprowadzania analiz i ocen przebiegu procesów, które zaszły w minionym czasie, a także do 
stawiania prognoz. Koniec wieku XX i początek nowego tysiąclecia obfitowały w zmiany polity-
czne. Odzyskanie rzeczywistej suwerenności przez państwa Europy Środkowej oraz proces 
transformacji systemu politycznego i zachodzące w tym regionie przemiany gospodarcze 
dostarczają bogatego materiału do badań i analiz przenikania systemu demokratycznego oraz 
procesu budowy społeczeństwa obywatelskiego. 

Inspiracją do podjęcia badań nad przenikaniem demokracji stał się artykuł J. O'Loughlina 
i współautorów - The Diffusion of Democracy, 1946-1994, który ukazał się w „Annals of the 
Association of American Geographers" w 1998 r. Jednak takie ujęcie tematu, jak w cytowanej 
pracy, byłoby jedynie powtórzeniem już istniejących badań. Dlatego uznano, iż swoistym 
novum, interesującym z punktu widzenia badań geografii politycznej, może być ujęcie przenika-
nia demokracji na poziomie regionalnym - w Europie Środkowej, w tym porównanie przenika-
nia demokracji w wybranych państwach. Wybór Polski wynika z zainteresowań badawczych 
autora, a niniejsza praca stanowi kontynuację badań podjętych w opublikowanej w 2001 r. pracy 
Geografia władzy w Polsce. Wybór Rumunii związany jest z trwającym w tym kraju procesem 
politycznej i gospodarczej transformacji, którą autor miał okazję obserwować in statu nascendi 
w trakcie stażu naukowego oraz prowadzonych tamże badań terenowych, połączonych 
z wykładami na Uniwersytecie w Oradei. 

Celem pracy stała się próba określenia - w stopniu, w jakim było to możliwe po przepro-
wadzeniu badań - czynników geograficznych, geopolitycznych i historycznych oraz ich wza-
jemnego oddziaływania na zasięg i wielkość przemian demokratycznych w Polsce i w Rumunii. 
Skutkiem takiego określenia celu pracy stała się teza o wpływie - poza innymi, czysto polity-
cznymi czynnikami - geograficznych, historycznych i geopolitycznych ograniczeń i ułatwień na 
przenikanie wprowadzonego odgórnie systemu demokratycznego w badanych państwach. Czy 
i na ile udało się ją autorowi udowodnić - oceni Czytelnik. 

Wśród wielu osób, których przychylności zawdzięczam możliwość zebrania materiałów, 
szczególne podziękowania należą się prof. prof. Florianowi Benţe, Nicolae Josan, Gheorghe 
Măhăra i Lia Pop z Uniwersytetu w Oradei, Voicu Bodocan z Uniwersytetu w Cluj-Napoca oraz 
Nicolae Popa z Zachodniego Uniwersytetu w Timişoara. Chciałbym także podziękować za ży-
czliwą uwagę, poświęcony mi czas i liczne dyskusje prof. Jerzemu J. Paryskowi z Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, który w latach 1 9 8 8 - 2 0 0 2 był zatrudniony również 
w Uniwersytecie Gdańskim. 

Bardzo ważne dla mnie pozostaną życzliwa zachęta i zainteresowanie tematem wyrażone 
przez prof. Johna O'Loughlina z Instytutu Nauk Społecznych i Katedry Geografii Uniwersytetu 
Colorado Boulder, prof. Władimira A. Kołosowa, przewodniczącego Komisji Geografii Poli-
tycznej Międzynarodowej Unii Geograficznej, prof. Wojciecha Roszkowskiego z Instytutu 
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Studiów Politycznych PAN oraz prof. Grzegorza Węcławowicza z Instytutu Geografii 
i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN w Warszawie. Osobne po-
dziękowania za rady i krytyczne uwagi należą się recenzentom pracy, prof. Alexandrowi llieş 
z Uniwersytetu w Oradei i prof. Markowi Sobczyńskiemu z Uniwersytetu Łódzkiego. 

Praca powstała w Katedrze Geografii Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Gdańskiego. 
Kierownikowi katedry, prof. Tadeuszowi Palmowskiemu, oraz całemu zespołowi, Koleżankom 
i Kolegom, na których pomoc zawsze mogłem liczyć, składam serdeczne podziękowania. 
Ostatnie, lecz z pewnością najserdeczniejsze podziękowania należą się mojej Żonie, pełnej 
zrozumienia dla moich zainteresowań i pracy, oraz Dzieciom. Stworzona przez nich w naszym 
domu atmosfera umożliwiła mi liczne wyjazdy i pracę nad niniejszą książką. 

Jan Wendt 



1. WPROWADZENIE 

1 .1 . Cel i zakres pracy 

„Geografią polityczną nazywa się zwykle dyscyplinę zajmującą się wzajemnym oddziaływa-
niem przestrzeni geograficznej i procesów politycznych. Określa się ją również jako badanie 
zjawisk i systemów politycznych w ich kontekście przestrzennym, jako studium przestrzennych 
różnic i podobieństw o charakterze politycznym lub jako część całego kompleksu przestrzen-
nych różnic i podobieństw"1. Jednak od początku lat sześćdziesiątych, obok klasycznego pola 
badań geografii politycznej, jakim zawsze były i są badania obszarów politycznych i państwa, 
pojawiły się w nowe kierunki badań, które skoncentrowały się na znaczeniu przepływu informa-
cji i podejmowaniu decyzji dla kształtowania struktury społeczeństwa2. W tak określonym polu 
badawczym dyfuzja systemu demokratycznego w Polsce i Rumunii, które po 1989 r. odzyskały 
pełną suwerenność, sytuuje się w głównym nurcie współczesnych badań geografii politycznej. 
Inspiracją do podjęcia badań nad dyfuzją demokracji stał się artykuł J. O'Loughlina i współau-
torów The Diffusion of Democracy, 1946-1994, który ukazał się w „Annals of the Association of 
American Geographers" w 1998 r.3 Cytowana praca ma wprawdzie charakter interdyscyplinar-
ny, jednak i samą geografię polityczną cechuje interdyscyplinarne podejście do badanych zja-
wisk, gdyż „geografia polityczna z jednej strony zajmuje się procesami przyrodniczymi, z drugiej 
zaś niepowtarzalnymi zjawiskami historycznymi"4. Z racji ugruntowania się tego stanowiska 
w tradycji badań anglosaskiej geografii politycznej prace z pogranicza kilku dyscyplin 
naukowych, w tym zwłaszcza geografii i nauk społecznych były tam i są obecnie najczęstsze5, 
natomiast wśród polskich publikacji należą niestety do nielicznych. 

Jednak tak obszerne, a przy tym globalne ujęcie tematu, jakie ma miejsce w pracy J. O'Lough-
lina, w odniesieniu do kolejnych lat po 1994 r., byłoby powtórzeniem już istniejących badań. Dla-
tego uznano, iż w okresie globalnej transformacji systemów politycznych, po załamaniu się po-
rządku światowego związanego z rozpadem ZSRR, interesujące w badaniach geografii polity-
cznej może być podjęcie tematyki dyfuzji, czyli przenikania i rozprzestrzeniania się demokracji 
na poziomie wybranego regionu w Europie, w tym porównanie wybranych państw pod wzglę-
dem zasięgu procesu dyfuzji demokracji jako dyfuzji innowacji, oraz jej terytorialne zróżnico-
wanie. Tak sformułowane zagadnienie obejmuje badanie przestrzennego układu zjawisk 
politycznych i może stanowić w pewnym stopniu udaną próbę łączenia procesów politycznych 
z formami ich przestrzennego rozmieszczenia, w taki sposób, aby typy wzorów zachowań poli-
tycznych na danym obszarze w określonym czasie można było przewidzieć. Takie stanowisko 
jest w pełni zgodne ze współczesnym podejściem w badaniach geograficznych, zakładającym 
prowadzenie całościowych, praktycznych6 badań w antropogeografii, której częścią jest geo-
grafia polityczna. 

1 J. Barbag. 1987, Geografia polityczna ogólna. Warszawa, s. 15. 
2 K.W. Deutsch, 1963, The Nerves of Government - Models of Communication and Control, New York. 
3 J. O'Loughlin, M.D. Ward, C.L. Lofdahl. J.S. Cohen, D.S. Brown, D. Reilly, K.S. Gleditsch, M. Shin, 1998, The Diffusion of 

Democracy, 1946-1994, „Annals of the Association of American Geographers", vol. 88, no. 4, s. 545-574. 
4 S. Otok, 1996, Geografia polityczna. Warszawa, s. 22. 
5 R.J. Johnson, D. Gregory. G. Pratt. M. Watts, 2000. The dictionary of human geography, Oxford-Maiden; J.R. Short, 1993, 

An introduction to political geography, London-New York, 1 - 2 ; 

S.B.Cohen, C.D. Rosenthal, 1971, A geographical model for political analysis, „Geographical Review", no. 1, 

s. 5 - 3 1 . 
6 A. Lisowski. Geografia spoleczno-ekonomiczna a nauki społeczne, 2004, [w:] Z. Chojnicki (red.). 2004, Geografia wobec 

problemów teraźniejszości i przyszłości, Poznań, s. 77. 
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1. Wprowadzenie 

Wybór Polski i Rumunii, położonych w regionie Europy Środkowej, został zdeterminowany 
zainteresowaniami badawczymi autora, który w latach 2000-2003 prowadził badania nad pow-
stawaniem euroregionów, zróżnicowaniem etnicznym, wielkością inwestycji zagranicznych i pre-
ferencjami wyborczymi w obu tych krajach. Wybór państw postkomunistycznych w Europie dla 
prowadzenia badań percepcji demokracji wydaje się w pełni uzasadniony, gdyż właśnie po 1989 r. 
w większości tych państw odserwujemy powolny proces budowy struktur demokratycznych, 
przyspieszony w badanym okresie ze względu na proces akcesji do Unii Europejskiej i NATO. 
Ponadto toczy się tam ciągle, interesujący z samej swojej istoty, proces ekonomicznej, geopoli-
tycznej i politycznej transformacji oraz integracji państw regionu. 

W 1999 r. Polska wraz z Węgrami i Czechami stała się pełnoprawnym członkiem Paktu 
Północnoatlantyckiego, do którego Rumunia i sześć innych państw regionu przystąpiły w 2004 r. 
W tym samym roku doszło także do poszerzenia UE o kolejne dziesięć państw, do których praw-
dopodobnie w 2007 r. dołączą Bułgaria, Rumunia i Chorwacja. Polska nad Morzem Bałtyckim, 
a Rumunia na Półwyspie Bałkańskim stają się więc w naturalny sposób lokalnymi centrami 
transformacji, bez których sukces rozszerzenia NATO i Unii Europejskiej w kierunku na Europę 
Wschodnią i Bałkany wydaje się iluzoryczny. Jak w przypadku Polski jej polityka zagraniczna 
i członkostwo w organizacjach politycznych, ekonomicznych i paktach wojskowych w dużym 
stopniu wpływa na politykę i przemiany zachodzące na Litwie, Białorusi, Ukrainie i w okręgu 
kaliningradzkim, tak Rumunia wywiera podobny wpływ, oczywiście w różnym stopniu, na 
Mołdawię, Bułgarię, Serbię i Ukrainę, stając się jednym z elementów stabilizacji politycznej 
w regionie. 

Badania dyfuzji instytucji demokratycznych wydają się tym bardziej interesujące, że nawet 
w krajach o ustabilizowanej demokracji występuje wiele różnic w funkcjonowaniu systemu 
władzy. Praca ta stanowi próbę odpowiedzi na pytanie o zasięg percepcji systemu demokraty-
cznego w krajach de facto pozbawionych tradycji demokratycznych, w dodatku o niskim stopniu 
rozwoju instytucji samorządowych, na których w krajach Unii Europejskiej oparty z istoty swojej 
jest system sprawowania władzy. W pracy podjęto próbę przedstawienia geopolitycznych, histo-
rycznych i politycznych uwarunkowań przebiegu dyfuzji wybranych elementów systemu 
demokratycznego oraz uwarunkowań ich przestrzennego zróżnicowania w Polsce i w Rumunii. 
Istotnym elementem pracy jest określenie wpływu czynników geograficznych, geopolitycznych 
i historycznych na proces dyfuzji i kształtowania się instytucji demokratycznych w krajach 
Europy Środkowej w porównaniu do państw Europy Zachodniej, z ustabilizowanym systemem 
demokracji. 

f 

Wybór Polski i Rumunii dla porównania zjawiska dyfuzji w regionie Europy Środkowej 
związany jest z wieloma podobieństwami pomiędzy tymi państwami. Natomiast dzielące 
je różnice, jak religia, historia czy siła opozycji w stosunku do komunistycznego aparatu władzy 
pozwalają uznać je za reprezentatywne dla przemian zachodzących w innych krajach Europy 
Środkowej i na Bałkanów. Przemiany w Polsce znacznym stopniu podobne są do procesów 
zachodzących w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech, w Słowenii i Chorwacji oraz na Litwie, 
Łotwie i w Estonii. Z kolei procesy w Rumunii w pewnym stopniu podobne są do przemian 
w Bułgarii, Serbii i Czarnogórze, na Ukrainie, Białorusi, w Mołdawii, Macedonii, Bośni 
i Hercegowinie oraz w Albanii. Polska i Rumunia to dwa największe pod względem powierzch-
ni kraje regionu, jeśli uznamy, że Ukraina należy do Europy Wschodniej. Mają w stosunku do 
innych państw regionu porównywalną liczbę ludności. Każdy z nich na swój sposób cechowała 
pewna wyjątkowość funkcjonowania w systemie byłych krajów demokracji ludowej. Żaden 
z nich nie przeszedł pełnej okupacji radzieckiej, nie objęły ich wypadki podobne do węgierskich 
czy czechosłowackich, w dużym stopniu rzutujące na kształtowanie się postaw obywatelskich 

10 



1. Wprowadzenie 

i instytucji demokratycznych. Proces odzyskania pełnej suwerenności przebiegał w nich 
wprawdzie w całkowicie odmienny sposób, jednak restytucja władzy dawnego aparatu par-
tyjnego ma w obydwu krajach podobny charakter. Porównując oba te kraje pod względem 
geograficznym, należy zauważyć, że cechuje je duża odmienność rzeźby, jednak dzięki temu, 
możliwe będzie ukazanie barier geograficznych, funkcjonujących nadal, pomimo rozwoju 
nowoczesnych technologii, zwłaszcza w odniesieniu do Rumunii. 

Celem pracy jest więc próba określenia czynników geograficznych, geopolitycznych i histo-
rycznych i ich wzajemnego oddziaływania na zasięg i wielkość przemian demokratycznych 
w Polsce i w Rumunii w okresie transformacji ustrojowej oraz ekonomicznej. Na proces per-
cepcji systemu demokratycznego wpływa wiele innych czynników, takich chociażby jak 
demografia, gospodarka i kultura czy też biznes, turystyka lub nazywane często „czwartą 
władzą" media, jednak całościowe ujęcie tego zjawiska daleko wykracza poza przyjęte ramy 
niniejszej pracy. Wydaje się, iż wskazanie nawet części badanych uwarunkowań dyfuzji 
demokracji pozwolić może na konstrukcję schematu ograniczeń i ułatwień przenikania idei 
demokratycznych, zgodnie z którym proces przenikania może zachodzić w krajach Europy 
Wschodniej i na Bałkanach. Dla realizacji tego celu konieczne jest zbadanie kierunku dyfuzji 
standardów demokratycznych w wybranych krajach regionu (Polska i Rumunia); określenie 
struktury hierarchicznej ośrodków administracyjnych w badanych krajach; ocena geograficznych 
uwarunkowań wpływających na dyfuzję i percepcję standardów demokratycznych w badanych 
państwach; analiza czynników geopolitycznych oddziaływujących na przenikanie standardów 
demokratycznych w regionie; określenie przestrzennego zróżnicowania czynników wpływają-
cych na dyfuzję standardów demokratycznych w Polsce i w Rumunii oraz próba budowy modelu 
ograniczeń i ułatwień przenikania systemu demokratycznego w państwach Europy Środkowej. 
Konsekwencją tak nakreślonego celu badań jest postawienie tezy o istnieniu - poza wieloma 
innymi czynnikami - geopolitycznych, historycznych i geograficznych ograniczeń i ułatwień 
wpływających na przenikanie wprowadzonego odgórnie systemu demokratycznego w krajach 
Europy Środkowej. Czynniki te dodatkowo różnicują terytorialnie rzeczywiste przenikanie stan-
dardów demokratycznych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej oraz decydujących o ich 
wewnętrznym zróżnicowaniu w badanych krajach. 

Ponieważ proces rzeczywistego rozszerzenia Unii Europejskiej, poza spełnieniem warunków 
ekonomicznych, uzależniony jest również od przyjęcia demokratycznego modelu sprawowania 
władzy przez kraje regionu, dlatego badania stopnia dyfuzji i percepcji instytucji demokraty-
cznych w dwóch największych państwach tego obszaru, kandydujących do Unii Europejskiej 
(przed 1.05.2004 r.), wydają się mieścić w formule badań stosowanych. Jest tak tym bardziej, 
iż w literaturze przedmiotu, ze względu na zainteresowania większości badaczy skupionych na 
uwarunkowaniach politycznych sensu stricte, trudno jest napotkać geograficzne czy geopolity-
czne ujęcie zjawiska transformacji ustrojowej. 

1 .2 . Podstawowe pojęcia 

Ze względu na obszerność, a czasem i dyskusyjne rozumienie użytych w pracy pojęć, należy 
je przedstawić w formie, w jakiej w niniejszej pracy będą używane i rozumiane. Wprawdzie 
kierunek przemian i przebieg procesu transformacji politycznej i ekonomicznej w byłych krajach 
demokracji ludowej może budzić wiele wątpliwości, jednak w pracy tej za podstawowy proces 
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przyjęto postępującą demokratyzację życia politycznego i gospodarczego w regionie. Z tego 
powodu do podstawowych pojęć zaliczono tu demokrację, dyfuzję oraz warunkujące je czynni-
ki z zakresu badań geografii politycznej i geopolityki. Ponieważ praca stanowi próbę wskazania 
przebiegu dyfuzji instytucji demokratycznych w regionie Europy Środkowej ze szczególnym 
uwzględnieniem Polski i Rumunii, jej istotnym elementem jest określenie barier i ułatwień pro-
cesu przenikania elementów systemu demokratycznego. 

Słownikowe pojęcie demokracji obejmuje formę rządów, w której władzę sprawuje lud, 
oraz formę ustroju państwa, w której oficjalnie uznaje się wolę większości obywateli za źródło 
władzy. Liczne studia nad demokracją wykazują wyraźną tendencję do koncentrowania się na 
dwóch kierunkach badań. Pierwszy z nich obejmuje głównie badania nad istotą demokracji, 
wychodząc z radykalnego nurtu badań w socjologii i politologii, i próbuje stworzyć teorię 
demokracji w podzielonym politycznie świecie. Kluczowym zagadnieniem jest tu kwestia 
mierzenia stopnia demokracji społeczeństwa, jednak generalnie badacze tego nurtu unika-
ją prowadzenia badań ilościowych7. Drugi kierunek , dominujący w geografii politycznej, 
który za J. O'Loughlinem8 można określić jako „szkołę badań ilościowych", w mniejszym 
stopniu koncentruje się na istocie demokracji, natomiast w znacznie większym zajmuje się 
mierzeniem, dokumentowaniem i próbą oceny oraz wyjaśnienia dystrybucji demokracji jako 
politycznego zjawiska. Zaczynając od prac S.M. Lipseta9, po badania K.A. Bollena10, 
S.P. Huntingtona11 i T. Vanhanena12, ta grupa badaczy stara się połączyć zmiany polityczne 
z innymi procesami rozwoju, zwłaszcza z procesami ekonomicznymi13. Niniejsza praca mieści 
się właśnie w tej drugiej grupie. Robocza definicja demokracji, którą przyjęto na potrzeby 
prowadzonych badań, za J. O'Loughlinem określa demokrację jako „system polityczny, który 
pozwala na włączenie, udział i otwartą konkurencję w rzeczywistej polityce, oraz tworzy trans-
parentne instytucje polityczne, oraz broni wolności osobistych, jako wyniku przyjętego procesu 
politycznego"14. 

W systemie demokratycznym wszystkim obywatelom przyznaje się te same prawa polityczne 
i obywatelskie, zapewniając im udział w sprawowaniu władzy. Jednak wśród państw europejs-

7 N. Bobbio, 1989, Democracy and Dictatorship: The Nature and Limits of State Power. Minneapolis: University of 

Minnesota Press; D. Held, 1991, Political Theory Today. Stanford, CA: Stanford University Press. 
8 J. O'Loughlin, 2003, Geography and Democracy: The Spatial Diffusion of Political and Civil Rights, Institute of 

Behavioral Science and Department of Geography, University of Colorado, maszynopis, s. 2. 
9 S.M. Upset. 1991, Some social requisites of democracy: Economic development and political legitimacy. „American 

Political Science Review", no. 53, s. 69-105; S.M. Lipset, 1994, The social requisites of democracy revisited, 

„American Sociological Review", no. 59. s. 1 -22; S.M. Lipset, K.R. Seong, J.C. Torres, 1993, A comparative analy-

sis of the social requisites of democracy, „International Social Science Journal", no. 16, s. 155-175. 
10 K.A. Bollen, 1993, Liberal democracy: Validity and method - factors in cross-national measures, „American Journal of 

Political Science", no. 37, s. 1207-1230; K.A. Bollen, R. Jackman, 1985, Political democracy and the size distribution 

of income. „American Sociological Review", no. 50. s. 438-477. 
11 S.P. Huntington, 1991, The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth-Century, Norman, OK, University of 

Oklahoma Press. 
12 T. Vanhanen, 1984, The Emergence of Democracy: A Comparative Study of 119 States, 1859-1979, Finnish Society 

of Sciences and Letters, Helsinki; T. Vanhanen, 1997, Prospects of Democracy: A Study of 172 Countries, Crane 

Russak, New York. 
13 J. O'Loughlin, 2003, Geography and Democracy: The Spatial Diffusion of Political and Civil Rights, Institute of 

Behavioral Science and Department of Geography. University of Colorado, maszynopis, s. 3 - 4 . 
14 Ibidem, s. 3. 
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kich istnieje olbrzymie zróżnicowanie demokracji związane z procesem jej kształtowania. 
Wystarczy porównać system demokratyczny panujący w Rosji i w Szwajcarii, aby dostrzec, 
iż nie mają one, poza sferą werbalną i podstawowymi dla systemu demokratycznego wol-
nymi wyborami, zbyt wielu punktów wspólnych. W niniejszej pracy, na przykładzie Rumunii 
i Polski poddano analizie przebieg procesów prowadzących do ustanowienia w obydwu 
badanych krajach pełnej demokracji na wzór państw należących do Unii Europejskiej, ze 
szczególnym uwzględnieniem geograficznych, geopolitycznych i historycznych uwarunkowań 
przenikania norm i instytucji demokratycznych z krajów Unii Europejskiej do państw Europy 
Środkowej. Pod pojęciem procesów demokratycznych w niniejszej pracy będą rozumiane 
wybrane zjawiska typowe dla rozwiniętych demokracji w krajach Unii Europejskiej. Ponieważ 
analiza wszelkich przejawów demokratycznego systemu rządów oraz instytucji demo-
kratycznych nie wydaje się konieczna, dla potrzeb niniejszej pracy wybrano czynniki stano-
wiące, zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej, podstawowe kryteria przy rozpatrywaniu 
wniosków krajów kandydujących. Należą do nich: współpraca regionalna, gospodarka wolno-
rynkowa, scedowanie władzy na jednostki samorządowe oraz przestrzeganie praw mniejszości 
narodowych. Uwzględniając powyższe kryteria, do badań przenikania procesów demo-
kratycznych wybrano analizę przestrzennego zróżnicowania i współpracy w euroregionach, 
geograficzne zróżnicowanie inwestycji zagranicznych, strukturę i podziały jednostek admini-
stracyjnych i samorządowych wpływającą na hierarchiczny układ sieci osadniczej oraz 
przestrzenne zmiany struktury etnicznej w badanych państwach. Do wybranych cech w trakcie 
pracy dodano analizę przestrzennego zróżnicowania oraz zmianę poziomu przestępczości 
w obydwu badanych krajach, wychodząc z założenia, iż wzrost poziomu przestępczości jest 
związany z procesami transformacji ustrojowej i ekonomicznej oraz z demokratyzacją życia 
społecznego. 

Na potrzeby badania zjawiska dyfuzji konieczne jest określenie obszaru, w jakim badamy 
zjawisko, zakres czasowy badań, przedmiot podlegający dyfuzji, miejsce pochodzenia innowa-
cji, droga przebiegu procesu oraz miejsce przeznaczenia innowacji. Zakres terytorialny opraco-
wania obejmuje swoim zasięgiem region Europy Środkowej, ze szczególnym uwzględnieniem 
porównania przebiegu dyfuzji instytucji demokratycznych w Polsce i w Rumunii. Przedmiotem 
dyfuzji są szeroko rozumiane idee państwa obywatelskiego oraz instytucji demokratycznych 
organizujących system władzy w takim państwie. Za miejsce pochodzenia dyfuzji będą uważane 
kraje sąsiadujące z Polską i Rumunią, a w szerokim znaczeniu źródłem dyfuzji są kraje należące 
do Unii Europejskiej. Ponieważ w pracy porównane będą procesy przenikania idei do Polski 
i Rumunii, kraje te stanowią jednocześnie miejsce przeznaczenia dyfuzji. Ze względu na uwa-
runkowania historyczne oraz geopolityczne proces przebiegu innowacji instytucji demokraty-
cznych obejmuje okres transformacji ustrojowej i gospodarczej w badanym regionie w latach 
1989-2001. Wzięte zostaną także pod uwagę czynniki geopolityczne i historyczne, dla których 
opracowania konieczna jest analiza przestrzennego zróżnicowania procesów geopolitycznych 
w Polsce i w Rumunii w okresie kształtowania się tych państw sięgającym w przypadku Rumunii 
II połowy XIX w., a dla Polski 1918 r. Pod pojęciem drogi przenikania innowacji rozumianą są 
wszelkie kontakty instytucjonalne oraz osobiste ułatwiające implementację struktur demokraty-
cznych i kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego w badanych krajach. 

Proces rozchodzenia się innowacji ma charakter falowy, dlatego nowe idee rozchodzą się 
w krajobrazie w tempie i w czasie zależnym od odległości geograficznej od źródła innowacji. 
Idealnym obrazem rozchodzenia się innowacji w jej teoretycznym ujęciu byłby ruch fal na 
powierzchni wody po wrzuceniu do niej kamienia. Jednak środowisko geograficzne, ze wzglę-
du na swoją różnorodność, w znaczącym stopniu wpływa na przebieg rozprzestrzeniania się 
każdego zjawiska, co wyraźnie jest widoczne na przykładzie zjawiska migracji czy pro-
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cesu urbanizacji. Przebieg fal dyfuzji w rzeczywistości nigdy nie jest ani taki sam, ani nie jest 
symetryczny, gdyż dyfuzja podlega oddziaływaniu licznych barier lub ułatwień w przestrzeni 
geograficznej, a w przypadku dyfuzji procesów demokratycznych także barier i ułatwień 
społecznych, politycznych i geopolitycznych. Do podstawowych utrudnień procesu dyfuzji inter-
personalnej, pomimo wysoko rozwiniętych technik łączności i przekazu informacji, nadal należą 
bariery geograficzne, w tym orograficzne i hydrologiczne, w stopniu, w jakim utrudniają trans-
port, co jest szczególnie istotne przy percepcji modelu demokratycznego w Rumunii. Do końca 
lat dziewięćdziesiątych ważną przeszkodą w przekazywaniu informacji były granice polityczne 
pomiędzy krajami regionu oraz skomplikowane relacje geopolityczne pomiędzy nimi. Natomiast 
rozwijającą się współpracę w regionach nadgranicznych, tworzenie euroregionów, 
funkcjonowanie po obydwu stronach granic mniejszości etnicznych, dogodne połączenia komu-
nikacyjne w ruchu międzynarodowym, a zwłaszcza w ruchu przygranicznym należy uznać za 
ułatwienia w procesie dyfuzji innowacji, podobnie jak po 1990 r. odgórnie wprowadzaną w oby-
dwu analizowanych krajach transformację systemu politycznego. 

Geografia polityczna należy do jednej z najstarszych dziedzin badań w geografii, a jej 
początków możemy się doszukać już w pracach Herodota, Platona czy Strabona. Jednak do tej 
pory, ze względu na pojemność pojęciową zarówno pojęcia „geografia", jak i „polityka" nie 
sprecyzowano jednej, powszechnie przyjętej definicji przedmiotu. Badania geografii politycznej 
obejmują jednak zawsze przestrzeń z rozgrywającym się w niej procesem politycznym, a sama 
dyscyplina sytuuje się na pograniczu badań geografii, nauk o polityce, historii, socjologii 
i ekonomii. Ujmując geografię polityczną, w klasyczny, przyjęty przez większość badaczy 
sposób, możemy uznać, iż jest ona dziedziną zajmującą się wzajemnym oddziaływaniem 
przestrzeni geograficznej i procesów politycznych15. Określa się ją również jako badanie zjawisk 
politycznych w ich kontekście przestrzennym lub jako studium przestrzennych różnic 
i podobieństw o charakterze politycznym16. Jeden z najwybitniejszych polskich geografów 
zajmujących się geografią polityczną, J. Loth, definiował jej cel i zadania następująco: „Geografia 
polityczna stawia sobie za zadanie badać państwo objektywnie z rozmaitych punktów widzenia. 
Celem ostatecznym geografii politycznej jest subiektywne ujęcie sumy swoich obserwacji, doty-
czących poszczególnych państw i przeciwstawieniu ich sobie w formie porównawczej, otwiera-
jąc tą drogą nowe dziedziny badań. Każde państwo tak ujęte i przeciwstawione innym nabiera 
wówczas pewnej wyrazistości, indywidualność jego się uwydatnia i pozyskujemy materiał, który 
jest nie tylko źródłem ciekawych obserwacji dla obywatela miłującego swoją ojczyznę, lecz 
przede wszystkim niezmiernie cennych dla zawodowych polityków i dyplomatów, którzy tym 
właśnie materiałem w życiu ciągle operują i na każdym kroku ciągle się z nim spotykają"17. 

Według J. Barbaga18 geografia polityczna dzieli się na trzy zasadnicze nurty: 
-krajobrazowy - zajmujący się badaniem efektów działalności organizacji politycznych 
w środowisku geograficznym; 
-ekologiczny - który próbuje przedstawić i wyjaśnić sposób przystosowania się ludzi i struktur 
politycznych do warunków środowiska geograficznego; 
-organiczny - opierający się na koncepcji traktowania państwa jako modelu organizmu, który 
zaowocował powstaniem geopolityki19. 

15 J. Barbag, 1968, Współczesne problemy geografii politycznej, „Przegląd Geograficzny", nr 1, s. 67. 
16 J. Barbag, 1971, Zarys geografii politycznej, Warszawa, s. 17. 
17 J. Loth, 1925. Państwo Polskie w oświetleniu geografii politycznej, [w:] „Studia Społeczne i Gospodarcze", Warszawa, s. 204. 
18 J. Barbag, 1987, Geografia polityczna ogólna. Warszawa. 
19 Czołowym przedstawicielem kierunku organicznego był F. Ratzel, który przedstawił organiczny kierunek w geografii politycznej 

w pracach: F. Ratzel: 1897, Uber Geographie, Munchen; F. Ratzel, 1896; Uber die Gesetze des raumlischen Wachstums 

der Staaten, Petermans Mitteilungen, t. 42; F. Ratzel, 1901. Der Lebensraum. Eine biogeographische Studie. Tubingen. 
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Jednak zarówno przedmiot badań, jak i orientacje badawcze stale ulegają wielu zmia-
nom, tym bardziej, ze geografia polityczna, będąc nauką na pograniczu wielu dyscyplin 
naukowych, jest polem badań nie tylko geografów lecz także, a w wielu przypadkach głównie 
(np. geografia elektoralna) politologów, socjologów, historyków, teoretyków wojskowości i eko-
nomistów. 

Wysoce dyskusyjnym do dziś terminem jest pojęcie geografii politycznej i powiązanej z nią 
geopolityki20. Twórcą tego ostatniego terminu był publicysta szwedzki R. Kjellen, który w swojej 
pracy nazwał geopolityką „naukę o państwie jako organizmie geograficznym lub zjawisku 
w przestrzeni." 21 Wyznaczył on także rozliczne gałęzie wiedzy opisujące pole zainteresowań 
nauk o państwie, wśród których obok geopolityki znaczącą rolę odgrywały polityka władzy, poli-
tyka gospodarcza, etnopolityka i polityka społeczna22. R. Sieger pod pojęciem geopolityki przed-
stawia politykę geograficzną, to znaczy określenie sztuki władania państwem z geograficznego 
punktu widzenia. Geopolityka zaczyna się tam, gdzie mamy do czynienia z prognozowaniem 
poli tycznym w aspekcie przestrzennym, z uwzględnieniem potencjału gospodarczego 
i demograficznego państwa23. Inne koncepcje w swoich pracach prezentowali geopolitycy 
szkoły anglosaskiej i francuskiej.24 

Różnicę pomiędzy geopolityką a geografią geopolityczną K. Haushofer przedstawił w nastę-
pujący sposób: „Geografia polityczna rozpatruje państwo pod kątem przestrzeni, geopolityka 
zaś przestrzeń pod kątem widzenia państwa"25. K. Haushofer traktował geopolitykę jako sposób 
na zrozumienie historii i polityki poprzez wyciągnięcie odpowiednich wniosków z wzajemnego 
oddziaływania na siebie dwóch czynników: siły i przestrzeni26. Z kolei A. Haushofer uważał, iż 
głównym problemem badawczym geopolityki jest ocena zmiennych stosunków w przestrzeni 
pomiędzy środowiskiem (geograficznym) i funkcjonującymi w nim politycznymi formami27. 
Rozpatrując historyczne warunki ludzkiej ekumeny, w szczególności bazę żywieniową, oraz 
iabilność danej przestrzeni pod względem jakości i wysokości urodzaju, dostrzegł on jed-
nocześnie rolę człowieka jako współtwórcy politycznych i kulturowych faktów28. 

Wśród kontynuatorów badań geopolitycznych po 1945 r. nie ma liczących się badaczy 
z byłych krajów socjalistycznych. W tym czasie geopolityka rozwijała się w Europie Zachod-
niej i Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza że środowisko geograficzne bez względu na 
ówczesne (1945-1989) „państwotwórcze" negatywne kojarzenie pojęcia geopolityki odgrywało 
istotną rolę w rozwoju społeczeństw, organizmów państwowych, w dziedzinie społecznej, 

20 A. Wolff-Powęska, 1979, Doktryna geopolityki w Niemczech. Poznań, s. 131. 
21 R. Kjellen, 1917, Der Staat ais Lebenform, Leipzig, s. 46. 
22 Krytykę poglądów R. Kjellena przedstawia w swojej pracy A. Wolff-Powęska, op. cit., s. 113 i nast. 
23 R. Sieger, 1924, Unterschiede zwischen dem Wachstum der Staaten und dem der Nationen, „Zeitschrift fur Geopolitik", s. 110. 
24 J. Ancel, 1936, Geopolitique, Paris; J. Ancei, 1938. Geographie des frontieres, Paris; A.T. Mahan, 1890, The Influence of 

of Sea Power Upon History, 1660-1783. Boston; A. T. Mahan, 1900, The Problem of Asia. Boston; H. J. Mackinder, 1904, 

The Geographical Pivot of History, „Geographical Journal", t. 23; H.J. Mackinder, 1919, Democratical Ideals and Reality: 

A Study in the Politics of Reconstruction, London; E. Huntington, 1945, Mansprings of Civilization, New York. 
25 J. Barbag, 1971, Zarys geografii politycznej. Warszawa, s. 13, szerzej por. R. Hennig, op. cit., s. 9 -12 . 
26 Por. ocena poglądów K. Haushofera w pracy: A. Wolff-Powęska, op. cit., s. 133; A. Piskozub. 1994, Między historiozofią 

a geozofią, Gdańsk, s. 74; F. Braudel, 1977, Morze Śródziemne i świat śródziemnomorski w epoce Filipa II, Gdańsk, 

s. 224. 
27 Szerzej por. A. Haushofer, 1951, Allgemeine politische Geographie und Geopolitik, Heidelberg, w której Haushofer 

neguje kierunek organiczny R. Kjellena i K. Haushofera, wysuwając na pierwsze miejsce w kształtowaniu przestrzeni 

politycznej rolę człowieka. 
28 Por. A. Wolff-Powęska, op. cit., s. 134-135. 
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ekonomicznej i militarnej29. Znacząco wpływało także na położenie polityczne państwa, gdyż 
znajdowało ono siłę w ścisłym związku z położeniem geograficznym i nieraz jest wprost wyni-
kiem tamtego. Chodzi tu przede wszystkim o to, jaka jest zależność jednego państwa od 
drugiego pod względem politycznym i strategicznym, czyli obronnym. Oczywistą jest rzeczą, iż 
samo położenie geograficzne wywiera nieraz wpływ decydujący na charakter położenia poli-
tycznego30. 

Wśród kontynuatorów badań geopolitycznych w szeroko rozumianym nurcie geografii polity-
cznej przodują również obecnie badacze z krajów Europy Zachodniej oraz USA, którzy rozsze-
rzając badania państwa w aspekcie przestrzeni, stworzyli wiele klasycznych już koncepcji 
geopolitycznych - „heartlandu" H. J. Mackindera, teorię obszarów kresowych N.J. Spykmana31, 
strefy drżenia (pogranicza) - „shatter-belt" S.B. Cohena32. 

Z dyskusji nad położeniem geograficznym można wnioskować, że położenie geopolityczne 
jest wynikiem złożenia się położenia fizycznogeograficznego państwa lub regionu, zajmującego 
określoną przestrzeń w środowisku geograficznym (wraz z jego elementami), ze stosunkami 
politycznymi, które panują w określonym czasie pomiędzy poszczególnymi państwami. Tak więc 
z punktu widzenia polityki i gospodarki miejsce (przestrzeń) zajmowane w środowisku geo-
graficznym przez państwo można określać jako mniej lub bardziej korzystnie położone pod 
względem geopolitycznym. Dodatkowe zmienne wraz ze zmianą poszczególnych składowych 
w gospodarce lub polityce państw sąsiednich powodują zmianę położenia geopolitycznego33. 
Na jakość położenia geopolitycznego, oprócz położenia fizycznogeograficznego i sytuacji poli-
tycznej w regionie, znaczący wpływ wywiera usytuowanie w stosunku do szlaków transpor-
towych, odległość od morza oraz położenie w stosunku do występowania bogactw naturalnych 
(głównie surowców energetycznych i rud metali) i wielkich skupisk ludności34. 

1 .3 . Wybrana literatura przedmiotu 

Ze względu na obszerną i powszechnie dostępną literaturę na temat przemian politycznych 
i transformacji ekonomicznej w krajach Europy Środkowej, prezentowana literatura przedmiotu 
ma na celu jedynie przybliżenie i analizę wybranych prac, głównie z zakresu geografii 
politycznej, które przedstawiają cząstkowe wyniki badań związanych z problematyką mniej-
szości narodowych, inwestycji zagranicznych, współpracy transgranicznej, w tym zwłaszcza 
współpracy w euroregionach. Na potrzeby niniejszej pracy przydatne okazały się także liczne 
opracowania poruszające zagadnienia przebiegu i procesu kształtowania się granic Polski 
i Rumunii oraz innych państw w badanym regionie, zmian ich terytorialnego zasięgu, a także ich 
położenia geopolitycznego. Stosunkowo niewiele prac z zakresu geografii politycznej zajmuje 
się problematyką ośrodków władzy oraz przestępczością, natomiast istnieje bogata literatura 
odnosząca się do kwestii podziałów administracyjnych, w tym zwłaszcza planowania terytorial-
nego i podziałów administracyjnych w Polsce. 

29 E.E. Rice, 1990, Wars of the Third Kind: Conflict in Underdeveloped Countries, London-Los Angeles-Berkeley, 

s. 23 -48 . 
30 S. Arnold, 1929, Geografia historyczna, jej zadania i metody, „Przegląd Historyczny", s. 91-120 oraz B. E. Huntington, 

1945, Mansprigs of Civilization, New York. 
31 N. J. Spykman, 1944, The Geography of the Peace, New York; N.J. Spykman, 1942, American Strategy in World Politics, 

New York. 
32 S. B. Cohen, 1983. Nowa mapa równowagi geopolitycznej. Zeszyty IG PAN, nr 4; S. B. Cohen, 1963, Geography and 

Politics in a World Divided. New York. 
33 Szerzej por. praca: A. Supan, 1922, Leitlinien der allgemeinen politischen Geographie, Leipzig 1922. 
34 Por. J. Barbag, 1987, Geografia polityczna ogólna, Warszawa, s. 89-90. 
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1. Wp r owad z en i e 

Wśród polskich badaczy, którzy zajmowali się kwestią granic, zasięgu terytorialnego państw, 
mniejszościami narodowymi oraz badali zmiany położenia geopolitycznego w okresie przed 
II wojną światową, należy przede wszystkim wymienić W. Nałkowskiego35, S. Pawłowskiego36, 
E. Romera37, J. Smoleńskiego38. S. Srokowskiego39 i R. Umiastowskiego40. W swoich pracach 
zajmowali się głównie kwestią granic nowego państwa polskiego oraz próbą uzasadnienia jego 
terytorialnego zasięgu, w opozycji do badań niemieckich badaczy i geopolityków. Na podstawie 
badań fizycznogeograficznych, etnograficznych, demograficznych i statystycznych starano się 
legitymizować przestrzenny zasięg odrodzonego państwa polskiego. Po II wojnie światowej 
pojawiło się stosunkowo niewiele prac z geografii politycznej, co warunkowane było niechęcią 
do podejmowania kontrowersyjnych politycznie badań. W pierwszych latach po II wojnie świa-
towej M. Kiełczewska-Zaleska4 1 przedstawiła uwarunkowania nowej granicy Polski. 
Zagadnieniami socjotechnicznymi interesowali się w latach siedemdziesiątych A. Maryański42 

i J. Byczkowski43. Z. Parucki44 zajmował się geografią polityczną i wojenną, jednak fundamen-
talną, aczkolwiek nie wolną od ideologicznego ujęcia pracę z geografii politycznej ogólnej wydał 
w 1971 r. J. Barbag45. W ośrodku warszawskim ukazało się wiele publikacji poświęconych 
zagadnieniom struktury przestrzennej, podziałom terytorialnym kraju, procesom integracji poli-
tycznej i gospodarczej na świecie, wśród których wymienić należy przede wszystkim prace 
A. Kuklińskiego46 i S. Leszczyckiego47. A. Piskozub48, prowadząc badania na styku geografii 
politycznej, etnografii i historii, opublikował szereg prac przedstawiających geograficzne 
uwarunkowania obecnych granic Polski. 

Początek lat dziewięćdziesiątych w wolnej Polsce, podobnie jak w pozostałych kra-
jach dawnej rosyjskiej strefy wpływów, zaowocował bogatą literaturą przedmiotu. W Insty-
tucie Geografii i Planowania Przestrzennego PAN opracowano pod redakcją A. Sta-
s iaka 4 9 wiele publ ikacj i poświęconych reg ionom przygran icznym, a pod redakcją 

35 W. Nałkowski, 1913, Terytorium Polski historycznej jako indywidualność geograficzna, Warszawa; W. Nałkowski, 1924, 

Materjały do geografii ziem dawnej Polski. Warszawa. 
36 S. Pawłowski, 1936, Polska współczesna, Warszawa-Lwów. 
37 E. Romer, 1939, Ziemia i państwo. Kilka zagadnień geopolitycznych, Warszawa-Lwów; E. Romer, 1912, Przyrodzone 

podstawy Polski historycznej, Lwów; E. Romer, 1919, Polacy na kresach pomorskich i pojeziernych, Lwów. 
38 J. Smoleński, 1931, W sprawie ewolucji geografii politycznej, „Przegląd Geograficzny", t. 11; J. Smoleński, 1934, 

Geopolityczne bariery nadmorskie, „Przegląd Geograficzny", t. 14. 
39 S. Srokowski, 1931, Geografia gospodarcza Polski, Warszawa. 
40 R. Umiastowski, 1921, Terytorium Polski pod względem wojskowym. Warszawa; R. Umiastowski, 1924, Geografia wojenna 

Rzeczypospolitej i ziem ościennych, Warszawa; R. Umiastowski, 1925, Granice polityczne, naturalne i obronne wczasach 

pokoju i wojny, Kraków. 
41 M. Kiełczewska-Zaleska, A. Grodek, 1945, Odra-Nysa, najlepsza granica Polski, Poznań; M. Kiełczewska-Zaleska, 1946, 

O podstawy geograficzne Polski. Poznań. 
42 A. Maryański, 1974, Problemy ludnościowe krajów socjalistycznych. Warszawa. 
43 J. Byczkowski, 1976, Mniejszości narodowe w Europie, Opole. 
44 Z. Parucki, 1967, Geografia polityczna i wojenna. Warszawa. 
45 J. Barbag, 1968, Współczesne problemy geografii politycznej, „Czasopismo Geograficzne", nr 1; J. Barbag, 1971. Zarys 

geografii politycznej. Warszawa; J. Barbag, 1987, Geografia polityczna ogólna, Warszawa. 
46 A. Kukliński, 1975, Przestrzeń w polityce i planowaniu, „Przegląd Geograficzny", nr 1. 
47 S. Leszczycki, 1946, Geograficzne podstawy Polski współczesnej, Poznań; A. Kukliński. S. Leszczycki (red.), 1975, 

Podział terytorialny kraju, W a r s z a w a . 

48 A. Piskozub, 1968, Gniazdo orla białego. Warszawa; A. Piskozub, 1987, Dziedzictwo polskiej przestrzeni, Wrocław; 

A. Piskozub, 1994, Między historiozofią a geozofią, Gdańsk; A. Piskozub, 1995, Polska w cywilizacji zachodniej, Gdańsk. 
49 W latach 1992-1996 pod redakcją A. Stasiaka opublikowano serię biuletynów prezentującą kolejno zagadnienia współpracy 

przygranicznej Polski i jej sąsiadów. 
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1. Wprowadzen ie 

M. Rościszewskiego50 wydano metodologiczne opracowanie badań z zakresu geografii polity-
cznej. Obszerne studium przemian narodowościowych i liczne prace poświęcone tym zagad-
nieniom opublikował P. Eberhardt51. W IGiPZ PAN wydano serię prac z zakresu geopolityki 
(„Geopolitical Studies") redagowanych przez M. Rościszewskiego52, w której oprócz opracowań 
zbiorowych ukazały się wyniki badań T. Komornickiego oraz J. Wendta. Na Uniwersytecie 
Łódzkim w 1981 r. powstała pod kierunkiem M. Kotera53 pierwsza w kraju Pracownia Geogra-
fii Politycznej, Ekonomicznej i Regionalnej54, która od 1988 r. organizuje w cyklu dwuletnim 
konferencje z zakresu geografii politycznej, poświęcone problemom regionalnym, w tym w du-
żej mierze kwestiom etnicznym, oraz wydaje „Region and Regionalism" pod redakcją M. Kotera 
i K. Heffnera55. 

Z kolei J. Kitowski56 z Uniwersytetu Rzeszowskiego, a wcześniej filii UMSC w Rzeszowie, 
organizuje od początku lat dziewięćdziesiątych we współpracy z IGiPZ PAN coroczne konferen-
cje poświęcone problematyce geografii politycznej i geopolityce. Tej ostatniej L. Moczulski57 

poświęcił szczegółowe pod względem historycznym i bibliograficznym opracowanie, niestety, 
nie wolne od uchybień w geograficznym ujęciu zagadnienia. Wraz z wprowadzeniem nowego 
podziału terytorialnego w Polsce w 1999 r. pojawiło się wiele nowych prac z tego zakresu; zesta-
wienie literatury przedstawiono w obejmującej te zagadnienia pracy J. Wendta58. Pod redakcją 
tego ostatniego, wraz z A. Ilieşem z Uniwersytetu w Oradei, ukazały się trzy prace prezentujące 
współczesne zagadnienia związane z procesem rozszerzenia UE i NATO, ze zmianami położe-
nia geopolitycznego państw regionu Europy Środkowej, kwestiami mniejszości narodowych 
i etnicznych w regionie oraz współpracy transgranicznej w euroregionach Europy Bałtyckiej, 
Środkowej i Wschodniej59. 

50 M. Rościszewski (red.), 1993, Współczesna geografia polityczna, Warszawa. 
51 P. Eberhardt, 1993, Polska granica wschodnia 1939-1945, Warszawa; P. Eberhardt, 1994, Przemiany narodowościowe 

na Białorusi. Warszawa; P. Eberhardt. 1994, Przemiany narodowościowe na Ukrainie w XX wieku, Warszawa; 

P. Eberhardt, 1996, Między Rosją a Niemcami. Przemiany narodowościowe w Europie Środkowej, Warszawa. 
52 W latach 1997-2000 pod redakcją M. Rościszewskiego opublikowano serię „Geopolitical Studies", w której oprócz kilku 

tomów artykułów ukazały się prace: M. Rościszewski, 1997, Polska granica wschodnia, Warszawa; T. Komornicki, 1999, 

Granice Polski. Analiza zmian przenikalności w latach 1990-1996, Warszawa; J. Wendt, 1999, Geopolityczne aspekty 

tranzytu w Europie Środkowej, Warszawa. 
53 M. Koter, 1997, Kresy państwowe - geneza i właściwości w świetle doświadczeń geografii politycznej, [w:] Kresy - poję-

cie i rzeczywistość, Warszawa. 
54 T. Marszał (red.), 1997, Geografia społeczno-ekonomiczna w Uniwersytecie Łódzkim, Łódź, s. 16-20. 
55 M. Koter (eds.), 1994, Inner division. „Region and Regionalism" no. 1, Łódź-Opole; M. Koter (eds.), 1995, Social 

and political aspects. „Region and Regionalism" no. 2, Łódź-Opole; M. Koter, K. Heffner (eds.), 1998, Borderlands or 

transborder regions - geographical, social and political problems, „Region and Regionalism" no. 3, Łódź-Opole; 

M. Koter, K. Heffner (eds.), 1999, Multicultural regions and cities, „Region and Regionalism" no. 4, Łódź-Opole; M. Koter, 

K Heffner (eds.), 2001, Changing role of border areas and regional polities, „Region and Regionalism" no. 5, 

Łódź-Opole. 
56 J. Kitowski, Z. Zioło (red.), 1995. Przemiany struktur społeczno-gospodarczych obszarów przygranicznych, 

Warszawa-Kraków-Rzeszów; J. Kitowski, 2000, Eastern borders of European integration processes, Rzeszów; J. 

Kitowski, 2001, Spatial dimension of socio-economic transformation processes in Central and Eastern Europe on the turn 

of the 20 t h century, Rzeszów. 

57 L. Moczulski , 1999. Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Warszawa. 
58 J. Wendt, 2001, Geografia władzy w Polsce, Gdańsk. 
59 J. Wendt (eds.), 2001, Baltic Europe on the eve of third millenium, „Coastal Regions", Gdańsk; A. Ilieş, J. Wendt (eds.), 

2001, „Political Geography Studies in Central and Eastern Europe", Oradea; J. Wendt, A. Ilieş (eds.), Chosen problems of 

Political Geography in Central Europe, Gdańsk; A. Ilieş, J. Wendt, 2003, Europe between Millenniums, „Political 

Geography Studies", Editura Universitati din Oradea, Oradea. 
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1. Wprowadzenie 

Po rozpadzie ZSRR w Europie Środkowej i Wschodniej powstało wiele nowych publikacji 
z zakresu geografii politycznej i geopolityki, wśród których na uwagę zasługują prace 
M. Baczwarowa60, V. Bodocana61, A. Ilieşa62 i W.A. Kołosowa63. Jednocześnie zmiana dwu-
biegunowego świata i liczne nowe konflikty ideologiczne, etniczne, religijne czy o surowce 
doprowadziły do wzrostu zainteresowania literaturą zakresu geografii politycznej i geopolityki, 
dzięki czemu ukazały się kolejne opracowania z tej dziedziny. Wśród najnowszych 
prac na specjalną uwagę zasługują opracowania z zakresu badań geostrategii i geopolityki, 
w tym prace J.R. Shorta64 lub badania US Naval Institute65, P. Clavala66, A.-L. Sanguina,67 

P.J. Taylora68, F. Thuala69, J.A. Agnewa7 0 czy G. Parkera71, pokazujące zagadnienia geopoli-
tyki i geostrategii we współczesnym ujęciu. 

Zagadnieniom dyfuzji wybranych cech wpływających na kształtowanie i percepcję systemu 
demokratycznego wiele, dopracowanych metodologicznie, prac o dużych walorach poznaw-
czych, poświęcili J. O'Loughlin, M.D. Ward, C.L. Lofdahl, J. S. Cohen, D.S. Brown, D. Reilly72, 
J.S. Kopstein i D.A. Reilly73, Ch. King74 oraz K.S. Gleditsch75. W Polsce J. Wendt opublikował 
kilka prac na temat analizy dyfuzji systemu demokratycznego, procesów dyfuzji zachodzących 
w euroregionach oraz uwarunkowań komunikacyjnych zjawiska dyfuzji systemu demokraty-
cznego w Polsce i w Rumunii76. 

60 M. Baczwarow, 1999, Geopolitika - terminologiczen spravocznik, Sofia. 
61 V. Bodocan. 1998. Geografie politica. Cluj Napoca. 
62 A. Ilieş, 1999, Elemente de Geografie Politica, Oradea. 
63 W.A. Kofosow. 1998, Politiczeskaja geografia, prabliemy i metody. St. Petersburg; W.A. Kołosow, N.S. Mironenko, 2000, 

Geopolitika i politiczeskaja geografia, Moskwa. 
64 J.R. Short, 1993 An introduction to political geography, New York. 
6 5 Geography and national Power. Annapolis 1958. US Naval Institute. 
66 P. Claval. 1977, Les aspects modernes de la geographie politique, Paris; P. Claval, 1994, Geopolitique et geostrategie, 

Paris. 
67 A.-L. Sanguin, 1993, Geographie politique, geopolitique, geostrategie: domaines, pratiques, friches, Paris. 
68 P.J. Taylor, 1993, Political geography. World economy. Nation - state and Locality, London. 
69 F. Thual, 1996, Methodes de la geopolitique, Paris. 
70 J.A. Agnew, 2000, Global political geographies beyond geopolitics, „International Studies Review", no. 2. 
71 G. Parker, 1998, Geopolitics. Past, Present and Future, London. 
72 J. O'Loughlin, M.D. Ward, C.L. Lofdahl. J. S. Cohen, D.S. Brown, D. Reilly, The Diffusion of Democracy 1946-1996, 1998, 

„Annals, Association of American Geographers", no. 88; J. O'Loughlin, 1997, Geography and Democracy: The Spatial 

Diffusion of Political and Civil Rights, Institute of Behavioral Science and Department of Geography, Boulder; J. O'Loughlin, 

2000, Ordering the 'Crush Zone': Geopolitical games in post-Cold War Eastern Europe, ..Geopolitics", no. 4; J. O'Loughlin, 

1989, World power competition and local conflicts in the Third World, [w:] R.J. Johnston, P.J. Taylor (eds.), A World in 

Crisis: Geographical Perspectives. Basil Blackwell. Oxford. 

73 J. S. Kopstein, D.A. Reilly. 2000, Geographic diffusion and the transformation of the postcommunist world, „World Politics", 

no. 53. 
74 Ch. King, 2000, Post-Communism: Transition, comparison and the end of „Eastern Europe", „World Politics", no. 53. 
75 K.S. Gleditsch, M.D. Ward, 2000, War and Peace in Time and Space: The Role of Democratization. „International Studies 

Quarterly", no. 44. 
76 J. Wendt, 2002, Diffusion du processus democratique de I'Union Europeenne a I'Europe centrale: comparison de la 

Pologne et de la Roumanie, in Mosella, tome XXVII, no. 3-4 ; J. Wendt, 2003, Uwarunkowania komunikacyjne dyfuzji 

systemów demokratycznych w Polsce i w Rumunii, [w:] T. Lijewski, J. Kitowski (red.). Prace Komisji Geografii Komunikacji 

PTG. tom IX. Warszawa-Rzeszów; J. Wendt. 2003, Diffusion of Euroregions in Poland and Romania, [w:] Ilieş A.. Wendt J. 

(eds.), Europe between Milleniums, „Political Geography Studies", Universitatea din Oradea, Oradea. 
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2. DYFUZJA INNOWACJI W BADANIACH SYSTEMU DEMOKRATYCZNEGO 
W EUROPIE ŚRODKOWEJ 

2 . 1 . Teoria dyfuzji i metody badań w geografii politycznej i geopolityce 

Ze względu na interdyscyplinarność badań w geografii politycznej, naukach o polityce, geostra-
tegii i geopolityce konieczny wydaje się właściwy wybór metod badawczych do przedstawienia pro-
cesu dyfuzji innowacji. Ponieważ dyfuzja systemów demokratycznych uwarunkowana jest 
przeszłością historyczną, współczesną polityką państwa, trwającym procesem transformacji, a ba-
riery dyfuzji zdeterminowane są uwarunkowaniami geopolitycznymi, geostrategicznymi (w przy-
padku rozszerzania się paktów militarnych) i geograficznymi, konieczne wydaje się korzystanie 
z metod poszczególnych nauk wchodzących w szerokie spektrum nauk społecznych. Do podstawo-
wych metod stosowanych w nauce o polityce, która będąc również nauką wielodyscyplinarną, sama 
korzysta z aparatu badawczego dyscyplin pokrewnych, należą przede wszystkim analiza, synteza, 
uogólnienie, indukcja, dedukcja i analogia. Wśród metod teoretycznych do najważniejszych należą 
eksperyment myślowy, metoda aksjomatyczna i hipotetyczno-dedukcyjna, przechodzenie od 
abstrakcji do konkretu oraz bardzo pomocna przy badaniu zagadnień geografii politycznej metoda 
opisu historycznego. Dla przedstawienia procesu dyfuzji innowacji, w odróżnieniu od klasycznych 
badań geograficznych77, w których mają zastosowanie modele dyfuzji78, wybrano analizę struktury 
systemu ekonomiczno-społecznego, która obejmuje analizę systemu politycznego wybranych 
państw (Polskę i Rumunię). Przy badaniu działań jednostek mających wpływ na proces dyfuzji 
pomocna jest metoda behawioralna. Dla opracowania zróżnicowania wybranych elementów sy-
stemu demokratycznego w badanych i należących do Unii Europejskiej krajach wybrano metodę 
porównawczą. Przy tej ostatniej kluczowym zagadnieniem jest prawidłowy dobór przedmiotów 
porównania. Dla uniknięcia błędów przy porównaniu zjawiska jako przedmiot badań wybrano 
w większości czynniki mierzalne, jak wielkość inwestycji zagranicznych, liczbę i funkcjonowanie 
euroregionów czy stopień samorządności lub układ hierarchiczny ośrodków miejskich. 

Osobne zagadnienie metodologiczne stanowi wykorzystanie bardzo pojemnej, z samej swej istoty, 
koncepcji dyfuzji przestrzennej przy badaniu zjawiska przenikania innowacji i związanych z nim ba-
rier, w tym użycie deterministycznych i stochastycznych modeli dyfuzji. Badania dyfuzji innowacji się-
gają swoimi korzeniami pierwszych prac F. Ratzla79, który rozwinął teorię dyfuzji podczas swoich 
prac archeologicznych i antropologicznych. Następnie były one kontynuowane przez G. Taylora80 w 
pracach nad badaniem rozprzestrzeniania się ras, R.E. Dickinsona81 podczas badań organizacji syste-
mów miejskich oraz C.O. Sauera82 przy badaniu zmian przemieszczania się upraw. Jednak zdecydo-
wany przełom w teoretycznych opracowaniach dyfuzji stanowiły niewątpliwie prace T. Hagerstranda83, 

77 J. Loboda, 1977, Modele dyfuzji w badaniach geograficznych, [w:] Z. Chojnicki (red.), 1977, Metody ilościowe i modele 

w geografii. Warszawa, s. 188-202. 
78 Przy badaniu dyfuzji procesu demokracji klasyczne modele, deterministyczne i stochastyczne nie mają zastosowania, 

gdyż nie mamy pewności co do przebiegu dyfuzji zgodnie z modelem. Por. J. Loboda, 1977, Modele dyfuzji w badaniach 

geograficznych, [w:] Z. Chojnicki (red.), 1977, Metody ilościowe i modele w geografii, Warszawa, s. 195. 
79 F. Ratzel, 1891, Antropogeographie: Die geographische Verbreitung der Menschen, Stuttgart. 
80 G. Taylor, 1937, Environment, race and nation, Toronto. 
81 R.E. Dickinson, 1951, The West European city, London. 
82 C.O. Sauer, 1952, Agricultural origins and dispersal, „American Geographical Society", New York. 
83 T. Hăgerstrand, 1952, The Propagation of Innovation Waves, ..Lund Studies in Geogrphy", Series B, 4; T. Hăgerstrand, 1957, 

Migration and Area, [w:] T. Hăgerstrand, B. Odeving (eds.), Migration in Sweden, „Lund Studies in Geography", Series B, 13; 

T. Hăgerstrand, 1965. A Monte Carlo Approach to Diffusion, „European Journal of Sociology", 2.6; T. Hăgerstrand, 1966, Aspects 

of the Spatial Structure of Social Communication and the Diffusion of Innovation, „Papers of the Regional Science Association", 16. 
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który zaproponował wieie nowych modeli procesów dyfuzji. Szczegółowe opracowanie 
metod dyfuzji w krajach anglosaskich przedstawione zostało w pracy L.A. Browna8 4 , nato-
miast w Polsce rozwinął je w latach siedemdziesiątych J. Loboda8 5 (1974a, 1974b, 1974c, 
1977). Na potrzeby badania zjawiska dyfuzji konieczne jest określenie obszaru, w jakim 
badamy z jawisko, zakres czasowy badań, przedmiot podlegający dyfuzj i , miejsce 
pochodzenia innowacji, drogę przebiegu procesu oraz miejsce przeznaczenia innowacji. 
W badaniach procesu dyfuzj i istotna jest również interakcja pomiędzy miejscem 
początkowym i końcowym przechodzenia badanego zjawiska. J. Loboda8 6 w pracy poświę-
conej modelom dyfuzji wyróżnił za J.S. Colemanem trzy podstawowe typy w ramach dyfuzji 
deterministycznej: źródłowy, kontaktowy i źródłowo-kontaktowy. Model źródłowy w przypad-
ku badań dyfuzji demokracji spełnia warunek stałego oddziaływania źródła informacyjnego, 
jednak ze względu na fakt, iż nie wpływa ono jednakowo na każdą osobę wchodzącą w skład 
populacji, wydaje się celowe pominięcie go w dalszych rozważaniach. Model kontaktowy 
zakłada początkowo ostrożne przyjęcie innowacji, które po akceptacji przez osoby opi-
niotwórcze znajdują kolejnych naśladowców. Ze względu na historyczne uwarunkowania 
rozwoju demokracji w badanym regionie model kontaktowy wydaje się odpowiedni w bada-
niach procesu dyfuzji demokracji. Zgodnie z tym modelem innowacja rozpowszechnia się za 
pośrednictwem kontaktów osobistych pomiędzy przedstawicielami badanej populacji, a nie 
wskutek oddziaływania stałego źródła propagandowego. Metoda kontaktowa zakłada, iż 
każdy zwolennik nowej idei nawiązuje dowolną liczbę kontaktów w jednostce czasu 
w sposób losowy, nie unikając kontaktów i nie starając się specjalnie ich szukać. 
Odpowiednie równania różniczkowe opisujące obydwa modele podaje J. Loboda8 7 . Jednak 
w rzeczywistości prawie nie zdarza się występowanie modelu kontaktowego lub źródłowego 
w klasycznej postaci, najczęściej stosowany jest model kontaktowo-źródłowy. Dzieje się tak 
ze względu na fakt, iż przy rozpowszechnianiu innowacji oddziaływują równocześnie kon-
takty osobiste i stałe źródła. Przy modelu kontaktowo-źródłowym proces dyfuzji przebiega 
najszybciej w końcowej fazie procesu. Poza modelami deterministycznymi stosowane są 
także modele stochastyczne, w których wprowadzone jest pojęcie tempa zmian wielkości 
określającej prawdopodobieństwo, iż w badanej populacji znajduje się pewna liczba zwolen-
ników. Jednak jak twierdzi J. Loboda8 8 nawet ten prosty proces jest trudny w analizie i zas-
tosowaniu. 

Dyfuzję możemy podzielić na ekspansywną, w której idee są przekazywane przez 
jedną osobę innej, oraz na relokacyjną, w której następuje przeniesienie idei przez osobę 
zmieniającą miejsce pobytu. Dyfuzję możemy także przedstawić jako dyfuzję zaraźliwą, wys-
tępującą przy bezpośrednim kontakcie, w którym istotną rolę odrywa odległość. Funkcja 
odległości przy rozpowszechnianiu idei demokracji ma charakter skokowy, gdyż zachodzi 
w wyniku interwencji ludzi. W tym przypadku mamy do czynienia z dyfuzją hierarchiczną, 
w której proces przenoszenia idei zachodzi w pierwszej kolejności poprzez jej ekspansję 
w większych miejscowościach, a następnie przekazywany jest dalej,, w dół drabiny hierar-
chicznej. 

84 L.A. Brown, 1965, A Bibliography of Spatial Difusion, „Discussion Paper , 5. 
85 J. Loboda, 1973, Rozwój telewizji w Polsce, „Acta Universitatis Wratislaviensis", nr 191; J. Loboda, 1974a, Niektóre 

geograficzne problemy dyfuzji innowacji, ..Przegląd Geograficzny", 46, 2; J. Loboda, 1974b, Modele dyfuzji i profile 

krzywej innowacji, „Acta Universitatis Wratislawiensis", B, 237; J. Loboda, 1983, Rozwój koncepcji i modeli przestrzennej 

dyfuzji innowacji, „Studia Geograficzne" 37, Wrocław. 

86 J. Loboda, 1977, Modele dyfuzji w badaniach geograficznych, [w:] Z. Chojnicki (red.), 1977, Metody ilościowe i modele 

w geografii, Warszawa, s. 191. 
87 Ibidem, s. 192-194. 
88 Ibidem, s. 195. 
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Tab. 1. Klasyfikacja niektórych typów dyfuzji wg R. Domańskiego 

Typ dyfuzji Dyfuzja Dyfuzja Typ dyfuzji 
zaraźl iwa hierarchiczna 

Idee i innowacje Idee, innowacje, 

Dyfuzja ekspansywna na poziomie struktury osiedli 

lokalnym centralnych 

Fale migracji, Napływ studentów 

Dyfuzja relokacyjna opuszczone pogranicza do uczelni, napływ uczniów 

do szkół 

Ź r ó d ł o : R. Domański, 1978, Geografia ekonomiczna, PWN, Warszawa-Poznań, s. 316. 

Ponieważ poszczególne procesy dyfuzji przebiegające w czasie i przestrzeni nie wykluczają 
równoczesnego występowania innych typów dyfuzji, tworzenie jednego modelu dyfuzji pro-
cesów przenoszenia instytucji demokratycznych wydaje się niecelowe ze względu na jego każ-
dorazowo jednostkowy charakter wynikający z istoty i zróżnicowania modeli instytucji 
demokratycznych. Dlatego dla potrzeb niniejszej pracy wykorzystano samą koncepcję dyfuzji 
przestrzennej idei i innowacji, posiłkując się nią przy analizie przenikania bezpośrednich inwest-
ycji zagranicznych oraz dyfuzji hierarchicznej systemu samorządowego. 

Najprostszą miarą wykładnika innowacji jest proporcja osobników przyjmujących nowość 
w stosunku do badanej populacji. W pierwszym stadium procesu dyfuzji zaczynają tworzyć się 
centra, w których następuje percepcja innowacji i powstaje pomiędzy nimi a pozostałymi, 
odległymi od nich ośrodkami wyraźny kontrast. Następnie w stadium dyfuzji zjawisko rozwija się 
w pełnej skali, obejmując coraz większe obszary i tworząc na nich nowe centra innowacji. W sta-
dium kondensacji mamy do czynienia z prawie równym przebiegiem procesu dyfuzji na całym 
obszarze. Na ostatnim etapie w stadium nasycenia proces przebiega powoli i może nastąpić 
jego wygaśnięcie. 

Proces rozchodzenia się innowacji ma charakter falowy i nowe idee rozprzestrzeniają się 
w krajobrazie w tempie i w czasie zależnym od odległości geograficznej od źródła innowacji. 
Idealnym obrazem rozchodzenia się innowacji w jej teoretycznym ujęciu byłby ruch fal na 
powierzchni wody po wrzuceniu do niej kamienia. Jednak środowisko geograficzne, ze wzglę-
du na swoją różnorodność, w znaczącym stopniu wpływa na przebieg rozprzestrzeniania się 
każdego zjawiska, co wyraźnie widoczne jest na przykładzie zjawiska migracji czy procesu 
urbanizacji. Przebieg fal dyfuzji w rzeczywistości nigdy nie jest taki sam i nie jest symetryczny, 
gdyż dyfuzja podlega oddziaływaniu licznych barier lub ułatwień w przestrzeni geograficznej, 
a w przypadku dyfuzji procesów demokratycznych także barier i ułatwień społecznych, polity-
cznych i geopolitycznych. 

R.S. Yuill podzielił bariery według stopnia blokowania przez nie dyfuzji na cztery typy. 
Pierwszy z nich to bariera „superabsorbująca", która pochłania dyfuzję i niszczy źródło trans-
misji. Typ drugi to bariera „absorbująca", pochłaniająca dyfuzję i nie oddziałująca na źródło 
innowacji. Typ trzeci to bariera „odbijająca", nie pochłania dyfuzji, lecz pozwala na jej dalsze 
oddziaływanie. I typ czwarty to bariera „odchylająca", która nie pochłania dyfuzji, ale kieruje ją 
do innego miejsca w pobliżu źródła transmisji. 
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Ź r ó d ł o : R. Domański, 1978, Geografia ekonomiczna, PWN, Warszawa-Poznań, s. 318. 

Ponieważ istnieje ścisły związek pomiędzy systemami miejskimi i układami przestrzennymi89, 
dla badań dyfuzji procesów demokratycznych ważne jest również uwzględnienie układu hierar-
chicznego) miast, które stanowią centra innowacji procesów demokratycznych, z istoty swojej 
pozostając w opozycji do terenów wiejskich. Takie oddziaływanie jest bardzo słabe w krajach 
wysoko rozwiniętych o dużym stopniu urbanizacji, jak też w krajach rozwijających się - tu ze 
względu na brak dużej liczby ośrodków miejskich. Jednak w przypadku Rumunii i Polski, kra-
jach z wyraźnie wykrystalizowaną siecią osadniczą, o dużym stopniu hierarchizacji, uwzglę-
dnienie tego procesu wydaje się celowe. 

Ryc. 2. Przepływ informacji w hierarchicznym 

układzie punktów węzłowych 

Wydaje się to o tyle istotne w prowadzonych 
badaniach, iż przy wyborze modelu kontak-
towego dyfuzji mamy do czynienia z więk-
szym przybliżeniem realiów dyfuzji elemen-
tów systemów demokratycznych, tworzących 
społeczeństwo obywatelskie. Natomiast źró-
dło odgórnie oddziaływujące na przedstawi-
cieli populacji determinowałoby pozorną 
demokrację, funkcjonującą jedynie w warstwie 
formalnej, co prowadziłoby do tworzenia ra-
czej procesu terytorializacji władzy niż jej de-
mokratyzacji. 

Kolejny problem w badaniach dyfuzji sta-
nowi wybór podejścia do badań w geografii 
politycznej i w geopolityce, konieczny dla 
ukazania uwarunkowań przebiegu procesu 
przechodzenia idei demokracji w krajach re-
gionu. Wprawdzie sama geografia polityczna, 

Ź r ó d ł o : R.P. Misra, 1974, Dyfuzja informacji w 

kontekście planowania rozwoju, [w:] A. Kukliński 

(red.). Planowanie rozwoju regionalnego 

w świetle doświadczeń międzynarodowych. PWE, 

Warszawa, s. 309. 

89 R. Domański, 1978, Geografia ekonomiczna, PWN. Warszawa-Poznań, s. 319. 
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a zwłaszcza związana z nią geopolityka nie dopracowały się w pełni autonomicznego aparatu 
badawczego, korzystają jednak z metod badawczych nauk politycznych, historycznych i geo-
graficznych. Dodatkowym problemem ujęcia geopolitycznego determinant dyfuzji innowacji jest 
traktowanie geopolityki przez znaczącą część badaczy jedynie jako swoistego narzędzia pro-
pagandowego, używanego w latach trzydziestych do teoretycznej podbudowy ekspansji 
niemieckiej w Europie. Z takiego bagażu ideologicznego geopolityka nie potrafiła się wyzwolić 
również w latach po II wojnie światowej. Wydaje się ironią losu, iż po rozpadzie ZSRR, 
w latach dziewięćdziesiątych, nad geografią polityczną, geopolityką i dodatkowo geostrategią 
zaciążyło kolejne fatum, związane z wypaczeniami ujęcia ortodoksyjno-marksistowskiego 
w genezie konfliktów politycznych i wojskowych, w których wyjaśnianiu decydującą rolę według 
marksistowskich badaczy, w ujęciu materializmu dialektycznego i historycznego, odgrywać miała 
walka klas i ideologii. 

Uwzględniając przedstawione powyżej koncepcje badawcze, uznać można, iż przedstawione 
w nich zagadnienia zawsze związane są z przemianami politycznymi zachodzącymi w czasie, 
co prowadzi do uznania metod dyscyplin nauk społecznych za odpowiadające prowadzeniu 
badań w geografii politycznej i geopolityce. Dominującą rolę, ze względu na przedmiot badań 
i jego specyfikę, zajmować będą analiza zmian w ujęciu dynamicznym, zestawianie jednostek 
politycznych pod względem cechujących je podobieństw i odmienności oraz poszukiwanie 
wspólnych cech środowiska geograficznego, odnajdywanie homologii i analogii wśród jednos-
tek politycznych (struktury euroregionów) i badanych procesów (etapy rozwoju współpracy 
transgranicznej). Celowe wydaje się użycie ekstrapolacji prognostycznej przy przewidywaniu 
poznanych wcześniej tendencji zachodzących w dyfuzji systemu demokratycznego. Istotne jest 
także, aby w badaniach geografii politycznej, a zwłaszcza oskarżanej o zawinione, lecz jeszcze 
częściej nie zawinione grzechy geopolityce, ze szczególną, większą niż zwykle skrupulatnością, 
kierować się daleko posuniętą ostrożnością w generalizowaniu i wysnuwaniu wniosków. Gdyż, 
jak napisał już w 1950 r. w swoim artykule R. Hartshorne, geograf amerykański: „[...] nie 
stworzyliśmy wprawdzie bomby atomowej w geografii politycznej, ale pole jej jest posiane dyna-
mitem"90. 

Ostrożność w analizie materiału faktograficznego i wyciąganiu wniosków wynika z dwoistego 
charakteru materii badań geografii politycznej i geopolityki. Z jednej strony analizujemy „twardą", 
mierzalną część faktografii, do której zaliczamy czynniki środowiska przyrodniczego, walory 
ekonomiczne i potencjał demograficzny. Natomiast z drugiej strony uwzględnić należy czynniki 
„miękkie", niemierzalne, w przypadku geostrategii np. bitność wojska, stopień wytrzymałości na 
trudy wojenne ludności cywilnej, jakość wyszkolenia żołnierzy czy patriotyzm społeczeństwa, 
lub w geopolityce jakość terytorium, relacje z sąsiadami, trwałość i wiarygodność podpisanych 
umów międzynarodowych i wiele innych cech. Wprawdzie znane jest powiedzenie, iż „Bóg stoi 
po stronie silniejszych batalionów", jednak od czasów Dawida i Goliata wiemy, iż o zwycięstwie 
decyduje nie tylko wielkość zaangażowanych w walce sił, lecz także wiele innych czynników, 
opartych na modelowym wyjaśnianiu procesów, nie poddających się kwantyfikacji. 

Kolejnym problemem przy próbie opisu współczesnych metod badań w geografii politycznej 
i geopolityce, tak jak i w całej geografii, jest określenie samej istoty charakteru procesu wyjaś-
niania zachodzących w nich zjawisk. Przyjmując za Z. Chojnickim podział wyjaśniania nauko-
wego, a szczególnie wyjaśniania w geografii, na dwa stanowiska: eksplanacjonizm nomologiczny 
i eksplanacjolizm pozanomologiczny91, uznać należy, iż geopolityka bliższa jest w warstwie ana-

90 R. Hartshorne, 1950, The Functional Approach in Political Geography, [w:] „Annals of the Association of American 

Geographers", t. 40, nr 2. 
91 Z. Chojnicki, 1999, Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii, Poznań, s. 55. 
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lizy i wyjaśniania ujęciu pozanomoiogicznemu niż nomologicznemu. Tym bardziej, iż o ile w wer-
sji „internalistycznej" eksplanacjonizm nomologiczny zakłada istnienie praw naukowych w geo-
grafii, co w wielu przypadkach, jeśli chodzi o ich charakter, jest kontrowersyjne92. Natomiast 
eksplanacjonizm nomologiczny w wersji „eksternalistycznej" sprowadza geografię do roli „kon-
sumenta" praw i teorii naukowych zapożyczonych z innych dziedzin93. Z powyższych względów 
eksplanacjonizm pozanomologiczny zakłada wyjaśnianie bez pomocy praw naukowych. Jak 
pisze Z. Chojnicki w cytowanej powyżej pracy, ten rodzaj wyjaśniania w wersji „relacjonizmu" 
przyjęty jest dość powszechnie w wyjaśnianiu geograficznym, natomiast w wersji „rozumienia", 
pojmowanego w sposób zbliżony do relacjonizmu pojęciowego, w którym: „zrozumienie jest 
w przybliżeniu zorganizowaną wiedzą, tj. wiedzą o relacjach między różnymi faktami i (lub) pra-
wami. Relacje te są różnych rodzajów: dedukcyjne, indukcyjne, analogiczne"94. Tak więc cho-
ciaż ujęcie pozanomologiczne w porównaniu do nomologicznego ma, w aspekcie metametodo-
logicznym, pod względem kryterium naukowości dyscypliny mniejszą wartość, jednak zakłada-
jąc rozwój opisu poznawczego związanego z koncepcją systemowego ujmowania rzeczywis-
tości i teorii wyjaśniających, lepiej odpowiada badaniu procesów i zjawisk geografii politycznej 
i geopolityki niż inne stanowiska wyjaśniania w geografii. 

Podobnie jak wybór stanowiska wyjaśniania w metodologii badań geostrategii i geopolityki 
problem stanowi określenie podstawowych koncepcji przestrzeni i czasu, które stanowią główny 
układ odniesienia dla form i zachodzących pomiędzy nimi relacji w geostrategicznych i geopoli-
tycznych procesach95. Ze względu na specyfikę badań tych dziedzin, obejmujących z jednej 
strony środowisko poddające się kwantyfikowaniu - czynniki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze 
(ekonomiczne, demograficzne), a z drugiej czynniki nie podlegające ani mierzeniu, ani mode-
lowaniu, wydaje się, iż uprawnione jest przyjęcie, dla wyjaśniania na mikropoziomie zjawisk 
w geostrategii i geopolityce, koncepcji newtonowskiego pojmowania przestrzeni i czasu. Nato-
miast ujęcie relacyjne, ze względu na zróżnicowanie przestrzeni i czasu jako kategorii fizy-
cznych i społecznych96, odpowiednie będzie dla badań tych dziedzin w mezo- i makroskali. 

Wychodząc z przedstawionych założeń, uznać należy, iż w badaniach geopolitycznych pod-
stawowymi metodami będą z jednej strony metody interdyscyplinarne, a specyficzne dla nauk 
przyrodniczych i społecznych z drugiej. Funkcjonujące na pograniczu geografii politycznej, poli-
tologii, wojskowości, socjologii i historii, nauki te wyjaśnianie traktują w ujęciu eksplanacjonizmu 
pozanomologicznego, a przestrzeń i czas w ujęciu relacyjnym. Jednak jak pokazują liczne prace 
z omawianych dziedzin, przedstawione powyżej postulaty badawcze przy poznawaniu, wyjaś-
nianiu i ewentualnym prognozowaniu badanych zjawisk i procesów, nie zawsze stawiane są na 
pierwszym miejscu przy wyborze odpowiedniej metody przez badacza, natomiast do najczęś-
ciej stosowanych należą analiza i synteza, indukcja i dedukcja, wnioskowanie przez analogię 
i modelowanie. Wśród metod teoretycznych najczęściej stosowanych w geopolityce, a także 
w niniejszym opracowaniu, jest zaczerpnięta z nauk społecznych metoda opisu historycznego, 
uzupełniana metodą hipotetyczną, dedukcyjną i indukcyjną. Dotyczą one szczegółowych badań 
procesu zmian uwarunkowań geopolitycznych, dla których poznania opis historyczny ma pier-
wszorzędną wartość, zwłaszcza przy ocenie procesu kształtowania zasięgu przestrzennego 
państwa czy analizy położenia mniejszości etnicznych. Z kolei metody hipotetyczna, dedukcyjna 

92 Ibid., s. 57. 
93 Ibid., s. 58. 
94 M. Scriven, Explanation, prediction and laws, cyt. za Z. Chojnicki, 1999, Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii, 

Poznań, s. 60. 
95 Szczegółową analizę pojęcia przestrzeni i czasu przedstawił: Z. Chojnicki. 1999. Podstawy metodologiczne i teoretyczne 

geografii. Poznań, s. 251-257. 
96 Z. Chojnicki, 1999, Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii, Poznań, s. 251. 
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i indukcyjna pozwalają na weryfikację postawionej tezy przez wpisanie jej w poznany proces 
dziejowy lub na podstawie zbadanych faktów szczegółowych - wyjaśnienie i wykazanie 
prawdziwości założonej hipotezy97. Metoda filologiczna, częsta w badaniach historycznych, 
pozwala na definiowanie zasięgu i występowania mniejszości etnicznych98, co również jest jed-
nym z zagadnień poruszanych w niniejszej pracy. 

W geografii politycznej szeroko rozpowszechnione jest użycie metod statystycznych i po-
wiązanych z nimi klasycznych dla geografii ekonomicznej i politycznej metod i modeli matema-
tycznych99. Niestety, zastosowanie metod modelowych i matematycznych w geopolityce, a zwłasz-
cza porównywanie mierzalnych elementów badanego zjawiska, często napotyka na barierę, 
którą stanowi wybór prawidłowej metody matematycznej, co wynika ze specyfiki badań geopoli-
tycznych, obejmujących w dużej mierze czynniki nie poddające się kwantyfikacji. Z tego powodu 
w geopolityce, jeśli stosuje się metody statystyczne, to najczęściej są to metody analizy wartoś-
ci przeciętnych, dyspersji, koncentracji, modele regresji oraz analiza korelacji. Natomiast w sto-
sunku do swojej wartości niewielkie znaczenie ma metoda geograficzna, nazywana często 
metodą kartograficzną. Prawdopodobnie jej główna słabość związana jest z negowanym we 
współczesnej geografii podejściem deterministycznym, które w swojej skrajnej postaci służyło 
propagandzie ekspansjonistycznie nastawionych państw. Jednak ze względu na swoje walory 
poznawcze stanowić ona może cenną pomoc w badaniach geopolitycznych przy unikaniu 
łatwych porównań oraz rozpatrywaniu wielu czynników w badaniu zjawisk i procesów. 

Z dużym niebezpieczeństwem, wynikającym z łatwości uogólnień, wiąże się stosowanie 
metody porównawczej. Wprawdzie dostrzeganie podobieństw i różnic stanowi podstawowy wa-
runek powodzenia stosowania tej metody, jednak w badaniach geostrategicznych, a zwłaszcza 
geopolitycznych, metoda ta kryje wiele pułapek, związanych z dużą liczbą czynników wpływa-
jących na przebieg badanych zjawisk i procesów, co czyni jej stosowanie, bez uwzględnienia 
wszystkich uwarunkowań, dość ryzykownym. Jest tak tym bardziej, iż w badaniach geopolity-
cznych, przy porównaniu różnorodnych obszarów czy też jednostek politycznych, pamiętać 
stale powinniśmy o ich nierównomiernym rozwoju w procesie historycznym. Tak więc metoda 
porównawcza stanowi ważne narzędzie, jednak zawsze powinna być stosowana, jak zresztą 
każda z podanych powyżej metod, z odpowiednią ostrożnością w analizie i przedstawianiu 
wniosków. Interesującą, aczkolwiek często zawodną w badaniach geopolitycznych, jest metoda 
wnioskowania z milczenia, zaczerpnięta z metod badań nauk społecznych (argumentum ex 
silentio). Pozwala ona na wnioskowanie dwojakiego rodzaju, gdyż brak informacji o zjawisku lub 
działaniu w geopolityce świadczyć może albo o powszechnym funkcjonowaniu w powszechnej 
opinii tego zjawiska albo o jego braku. Ten rodzaj wnioskowania jest przydatny przy rozpatry-
waniu postanowień aktów prawnych wiążących umawiające się strony lub pozwala na ocenę 
tych aktów przez zaniechanie działania, podczas gdy należałoby tego działania w badanym pro-
cesie oczekiwać. 

2 .2 . Wybór cech systemu demokratycznego 

Ponieważ system demokratyczny w każdym państwie wykazuje wiele lokalnych odchyleń 
i rozwiązań ustrojowych, dla porównania przestrzennego zróżnicowania dyfuzji instytucji 
demokratycznych należy wybrać kilka charakterystycznych dla demokracji cech, które poddają 
się obiektywnym badaniom, zarówno ze względu na możliwość ich zmierzenia, jak i porówna-
nia pomiędzy badanymi państwami. Wśród wielu klasycznych cech systemu demokratycznego, 

97 Cz. Ciesielski, 1989, B. Piasecki, K. Podoski. A. Sobociński, Nauka o polityce, Gdańsk, s. 28-29. 
98 J. Topolski, 1968, Metodologia historii, Warszawa, s. 342-344. 

99 Z. Chojnicki, 1999, Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii. Poznań, s. 175-193. 

26 



2. Dyfuzja innowacj i w badaniach systemu demokratycznego w Europie Środkowej 

takich jak: demokratyczne wybory ciał przedstawicielskich (samorządowych i ustawodawczych), 
równość obywateli wobec prawa, wolność prasy i pozostałych mass mediów, wolność i równość 
szans w działalności gospodarczej, transparentność sprawowania władzy przez rządzących, 
trójpodział władzy i niezależne sądownictwo, do analizy przenikania i terytorialnego zróżnico-
wania instytucji demokratycznych w Polsce i w Rumunii wybrano cztery cechy stanowiące 
według Unii Europejskiej podstawowe kryterium funkcjonowania systemu demokratycznego dla 
krajów aspirujących do UE. Należą do nich współpraca i rozwój regionalny, wolna konkurencja 
na rynku, regionalna samorządność jednostek terytorialnych państwa oraz, w przypadku ist-
nienia mniejszości narodowych, ustanowienie warunków odpowiednich dla ich rozwoju. 
Uwzględniając powyższe kryteria, do badań terytorialnego zróżnicowania i przenikania pro-
cesów demokratycznych wybrano do analizy sześć następujących czynników: analizę 
przestrzennego zróżnicowania i współpracy w euroregionach; swobodę inwestowania i geo-
graficzne zróżnicowanie kapitału zagranicznego; strukturę i podziały jednostek administra-
cyjnych i samorządowych, wśród których wydzielono układ hierarchiczny sieci osadniczej oraz 
zakres praw, i przestrzenne zróżnicowanie struktury etnicznej w badanych państwach. Ten 
ostatni czynnik poszerzono o badanie zmian poziomu przestępczości w wymienionych krajach, 
uznając, iż osłabienie stopnia represyjności państw pokazuje z jednej strony rzeczywisty wzrost 
realnego poziomu demokracji, a z drugiej sprzyja, niestety, rozwojowi zachowań kryminogen-
nych. 

Ze względu na związek pomiędzy transformacją ustrojową i ekonomiczną jako jeden z czyn-
ników charakteryzujących stopień transformacji i rozwoju gospodarki Polski i Rumunii wybrano 
wielkość i przestrzenne zróżnicowanie inwestycji zagranicznych, ponieważ w warunkach trans-
formacji gospodarczej i ustrojowej dyfuzja kapitału i związanych z nim inwestycji zagranicznych 
w tych krajach stanowi, bowiem jeden z najważniejszych czynników implementujących normy 
społeczeństwa obywatelskiego i wprowadzających w gospodarce warunki wolnorynkowe100. 
Kolejną z wybranych do porównania cech jest działanie instytucji samorządowych. Analiza sys-
temu władzy samorządowej jest celowa dla badania demokracji, gdyż w kraju z wykształconym 
społeczeństwem obywatelskim stopień rozwoju samorządności jest ważnym wskaźnikiem 
demokratyzacji życia politycznego. Rozwój samorządności jest ściśle związany z wprowadza-
niem podziałów administracyjnych, dlatego na kolejne z analizowanych zjawisk w dyfuzji instytucji 
demokratycznych wybrano wprowadzane po 1989 r. zmiany podziału administracyjnego w Pol-
sce i w Rumunii. Wielkość jednostek, stopień ich samorządności, podział administracyjny wpro-
wadzający nowe granice okręgów wyborczych, zwłaszcza na terenach zamieszkanych przez 
mniejszości etniczne, są elementami wskazującymi na stopień rozwoju instytucji samorzą-
dowych. Podział terytorialny w dużym stopniu rzutuje również na wyniki wyborów samorządo-
wych i parlamentarnych, gdyż poprzez stosowanie gemandaryzacji możliwe jest w pewnym 
stopniu kreowanie wyników wyborów zgodnie z opcją strony mającej wpływ na tworzenie 
okręgów wyborczych. Analizie podziałów terytorialnych, kształtowaniu się oraz zmianom ośrod-
ków administracyjnych w Polsce i w Rumunii poświęcono w pracy szczególnie wiele miejsca 
także ze względu na potrzebę określenia struktury hierarchicznej ośrodków administracyjnych, 
konieczną dla realizacji celów pracy wytyczonych podczas badań. 

Wraz z badaniem podziałów administracyjnych poddano analizie kształtowanie się ośrodków 
o znaczeniu ponadregionalnym i regionalnym, które również wpływają na dyfuzję innowacji, 
zwłaszcza w przypadku dyfuzji hierarchicznej, z którą mamy do czynienia przy dyfuzji instytucji 
demokratycznych. Oczywiście w teorii wystarczy odgórne wprowadzenie nowego systemu 
władzy, jednak w praktyce o stopniu demokratyzacji życia i instytucji samorządowych oraz 

100 C. Braghina. 2000, Foreign direct investments in post-communist Romania, [w:] Post-communist Romania, D. Phinnemore 

(eds.), Hope Press, Liverpool, s. 159. 
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państwowych decyduje ich percepcja na najniższych szczeblach władzy rządowej i samo-
rządowej, dlatego analiza hierarchicznego układu ośrodków miejskich jest pomocna przy wska-
zaniu stopnia centralizacji władzy oraz pokazuje na stopień jej terytorializacji. Istotnym czyn-
nikiem wpływającym na proces dyfuzji jest współpraca w euroregionach, które ze swojej istoty 
stanowią klasyczny przykład przenikania innowacji i idei demokratycznych w przypadku Polski 
i Rumunii. Liczba i wielkość euroregionów, zasięg terytorialny, wymiar rzeczywistej współpracy, 
stopień udziału mniejszości narodowych świadczy o postępie demokratyzacji społeczeństwa 
i tworzeniu się społeczeństwa obywatelskiego. 

2 .3 . Region Europy Środkowej 

Ze względu na trudności terminologiczne, jak i różnorodne definicje regionu, które można 
napotkać w literaturze101, słuszne wydaje się sprecyzowanie samego pojęcia regionu Europy 
Środkowej oraz jego przestrzennego zasięgu. Sam termin „region" jest używany powszechnie 
w trzech różnych znaczeniach odpowiadających trzem różnym pojęciom „część obszaru". Po-
dział przestrzeni na określone obszary może służyć jako narzędzie dla zamierzonego badania 
albo dla celów organizacji określonego działania społecznego w przestrzeni lub może stanowić 
przedmiot badań. Według K. Dziewońskiego102 funkcjonują trzy koncepcje regionu: narzędzia 
analizy, narzędzia działania i przedmiotu poznania. Z kolei Z. Chojnicki103 uważa, iż wystarczą 
dwie koncepcje regionu: analityczna i przedmiotowa. Ze względu na charakter badanych 
w niniejszej pracy procesów celowe wydaje się przyjęcie klasyfikacji Z. Chojnickiego. W części 
pracy obejmującej przestrzenne zróżnicowanie zjawisk społeczno-ekonomicznych region rozu-
miany byłby zgodnie z koncepcją analityczną. W części prezentującej analizę geopolityczną 
region traktowany jest zgodnie z koncepcją przedmiotową i jej orientacją społeczną jako „real-
ny obiekt społeczny lub składnik rzeczywistości społecznej w postaci pewnej całości wyodręb-
nionej przestrzennie"104. Regionem rozumianym ex definitione jest pewien zwarty obszar, jed-
nolity w zakresie określonych kryteriów. W związku z powyższym twierdzeniem istnieje teorety-
cznie nieskończona liczba regionów w zależności od przyjętych kryteriów i każdy z systemów 
wyodrębnienia przestrzeni wydaje się być uprawniony i zarazem dyskusyjny. 

Za wyodrębnieniem Europy Środkowej, rozumianej jako pas państw rozciągający się na wschód 
od granicy Niemiec, Austrii i Włoch, oraz na wschód od granic Rosji (bez enklawy kaliningradz-
kiej), Białorusi i Ukrainy, przemawia wiele argumentów. Można podzielić je na kryteria geo-
graficzne, ekonomiczne, historyczne, polityczne i kulturowe. Złożenie ich wskazuje na istnienie 
osobnego swoistego tworu przestrzennego, który wyraźnie różni się od terenów otaczających, 
aczkolwiek z trudną do liniowego określenia granicą. Z politycznego punktu widzenia, opartego 
na przesłankach historycznych i zasięgu poszczególnych wyznań religijnych, centrum obszaru 
Europy Środkowej, obejmującej kraje, które pozostawały w latach 1945-1989 w strefie wpływów 
byłego ZSRR, stanowią współczesne terytoria Polski, Czech, Słowacji i Węgier. W strefie gra-
nicznej znajdują się Litwa, Łotwa, zachodnia Białoruś, okręg królewiecki (kaliningradzki), 
zachodnia część Ukrainy, Rumunia, Mołdawia, Wojwodina w Serbii, Słowenia, wschodnia część 

101 Z. Rykiel, 2001, Krytyka teorii regionu społeczno-ekonomicznego, Białystok; S. Berezowski, 1964, Wstęp do regionalizacji 

gospodarczej. Warszawa; A. Wróbel, 1965, Pojęcie regionu ekonomicznego a teoria geografii, IG PAN, „Prace 

Geograficzne" nr 48, Warszawa; R. Domański, 1982, Geografia ekonomiczna, Warszawa-Poznań; Z. Chojnicki, 1996, 

Region w ujęciu geograficzno-systemowym, [w:] T. Czyż (red.), Podstawy regionalizacji geograficznej, Poznań. 
102 K. Dziewoński, 1967, Teoria regionu ekonomicznego, „Przegląd Geograficzny", 39, z. 1, s. 33-50. 
103 Z. Chojnicki, 1996, Region w ujęciu geograf iczno-systemowym, [w:] T. Czyż (red.), Podstawy regionalizacji geograficznej, 

Poznań. 
104 Z. Chojnicki, 1996. Region w ujęciu geograficzno-systemowym, [w:] T. Czyż (red.), Podstawy regionalizacji geograficznej, 

Poznań, s. 8-9 . 
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Austrii i wschodnia część Niemiec, obejmująca dawną NRD. Graniczą z tym obszarem tradycyj-
nie funkcjonujące w polityce, badaniach historycznych oraz w powszechnej percepcji przestrze-
ni regiony: Europy Zachodniej, Skandynawii, Bałkanów i europejskiej części Rosji. 

Specyficzna ze względu na skomplikowaną genezę państwowości jest sytuacja i umiejsco-
wienie w tym podziale Rumunii. O ile jej północno-zachodnia część(Crięana, Maramureş i Tran-
sylwania) należy do Europy Środkowej, to część Mołdawii (Mołdawia rumuńska i Besarabia, 
czyli obecna Republika Mołdowy) wykazuje liczne związki z Europą Wschodnią, a Wołosz-
czyzna, Oltenia i Dobrudża ciążą ku Bałkanom. Jednak ze względu na obecną zachodnio-
europejską orientację elit politycznych w kraju, długotrwałą przynależność do struktur zachodnio-
europejskich, przystąpienie do NATO i akces do UE współcześnie należy Rumunię zaliczyć 
raczej do państw Europy Środkowej niż krajów bałkańskich. Na podobnej zasadzie Grecja trak-
towana jest jako państwo, które mimo swojego śródziemnomorskiego położenia, historii i religii 
należy obecnie do kręgu Europy Zachodniej. 

Tak określona Europa Środkowa kształtowała się głównie jako region przejściowy pomiędzy 
dwoma silnie zróżnicowanymi ośrodkami cywilizacyjnymi na wschodzie i na zachodzie konty-
nentu105. Nie bez wpływu na powstanie „regionu środka" pozostają też warunki geograficzne 
kształtujące centrum Europy. Na północy przejściowy charakter ukształtowania terenu odzwier-
ciedla przejściowość Niziny Polskiej. W środku regionu pasma wyżyn, starych gór i łuk karpac-
ki w wyraźny sposób oddzielają kraje regionu od sąsiadów, zamykając wręcz w Nizinie 
Węgierskiej plemiona Madziarów, a w otoczeniu przez pasma Rudaw, Szumawy i Sudetów pań-
stwo czeskie. Powyższa przejściowość odzwierciedla się także w kulturze, w której wyraźnie 
widać charakter przejściowy pomiędzy Zachodem a rosyjsko-azjatyckim Wschodem. 

Wydaje się nawet, że „wyrażenie germańskie Zwischen-Europa (Europa Przejściowa) lepiej 
tłumaczy rzeczywistość niż Mitteleuropa (Europa Środkowa)"106. 

Położenie Europy Środkowej jest zdeterminowane nie tylko jej geograficznymi współrzędny-
mi - w połowie odległości pomiędzy przylądkami Północnym w Skandynawii i Matapan w Grecji 
oraz Roca na Półwyspie Iberyjskim i górami Ural107, ale także wspólną historią i podobnymi 
przemianami w gospodarce. „Pojęcie Europy Środkowej (Mitteleuropa) jest pojęciem historycz-
nym. Jednakże dwa słowa, które je tworzą, mają również znaczenie geograficzne i oznaczają 
przestrzeń znajdującą się w Środku Europy. Pierwszym odruchem jest zwrócenie się do 
geografii fizycznej w celu określenia ram przyrodniczych, które narzucały lub sugerowały istnie-
nie jednostki prawie jednorodnej. Mówi się jednak od dawna, że region jest przede wszystkim 
wynikiem kształtowania przestrzeni przez człowieka, zwłaszcza gdy znajduje się na kontynen-
cie tak głęboko przez ludzi przeobrażonym jak Europa"108. 

Pojęcie Europy Środkowej jest więc również pojęciem historycznym, a może przede wszystkim 
ekonomicznym. O wspólnocie historycznej świadczą zbliżony czas przyjęcia chrześcijaństwa, 
wspólne problemy z sąsiadami - czy to polskie i węgierskie z Tatarami i Turkami, czy też pol-
skie i czeskie z Niemcami. Pominąwszy nieliczne we wczesnym średniowieczu konflikty, 
wymienione państwa (Czechy, Polska, Słowacja, Węgry) nie toczyły ze sobą wojen, a wręcz 

105 S. B. Cohen, 1963, Geography and Politics in a World Divided, New York, s. 78. 
106 B. Bărbier, 1993. Mitteleuropa. Definicja geograficzna, „Przegląd Geograficzny", nr 3 - 4 , s. 240. 
107 Geograficzny środek Europy jest, w zależności od wybranych punktów skrajnych, lokalizowany od granicy polsko-litewskiej, 

przez wschodnie obszary Polski, po granicę rumuńsko-ukraińską w prowincji Maramureş. 
108 B. Bărbier, 1993. Mitteleuropa. Definicja geograficzna. „Przegląd Geograficzny", nr 3 - 4 , s. 231. Koncepcje Mitteleuropy, 

geneza, rozwój i upadek ideii tego regionu szczegółowo prezentuje w swojej pracy: J. Pajewski, 1959, „ M i t t e l e u r o p a " . Studia 

z dziejów imperializmu niemieckiego w dobie pierwszej wojny światowej, Poznań; a także F. Naumann, 1945, Mitteleuropa, 

Berlin; oraz H. C. Meyer, 1955, Mitteleuropa in German Thought and Actions 1815-1945, The Haque. 
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przysłowiowe braterstwo połączyło Węgrów i Polaków. Oczywiście nie obywało się bez napięć (np. 
czesko-polski konflikt o Zaolzie, mniejszość węgierska na Słowacji), ale jak dotychczas nie za-
mieniły się one w poważne konflikty, nawet o charakterze lokalnym. Oczywiście można ukazy-
wać przykłady słowackiej agresji przeciwko Polsce z 1939 r. czy wcześniej udział Polski i Węgier 
w rozbiorze Czechosłowacji, ale w porównaniu do konfliktów na Bałkanach czy nawet w Europie 
Zachodniej miały one niewielkie znaczenie i skalę. Dodatkowymi elementami jednoczącymi 

region były ponadto monarchia Habsburgów, wspólne walki narodowowyzwoleńcze przeciwko 
/ 

Świętemu Przymierzu - sięgając jeszcze bardziej w głąb historii, lub współpraca polsko-węgierska. 

Ryc. 3. Region Europy Środkowej 

Ź r ó d ł o : Opracowanie własne. 

Zresztą nie tylko geografia, historia czy religia świadczą o odrębności tego regionu. Wydaje 
się, że decydującym czynnikiem, zwłaszcza w ostatnich dziewięćdziesięciu latach, jest zbliżony 
rozwój gospodarczy ziem wchodzących w jego skład. Dominacja rolnictwa do I wojny światowej 
w tamtejszej gospodarce (oczywiście na różnym poziomie w każdej z części regionu) ustąpiła 
procesom industrializacji w okresie międzywojennym. Następnie po II wojnie światowej 
w regionie rozpoczął się gwałtowny okres „socjalistycznej industrializacji" z nastawieniem na 
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rozwój przemysłu wydobywczego i hutniczego, a także nacjonalizację przedsiębiorstw, zmianę 
stosunków własności na wsi i kolejne etapy w rozwoju gospodarki socjalistycznej w ramach 
Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. 

Również pod względem kulturowym kraje regionu cechuje wiele elementów wspólnych. 
Świadczą o tym: najdalszy zasięg budowli gotyckich na wschodzie Europy, zachodnia granica 
demokratycznie sprawowanych systemów władzy, alfabet łaciński czy wspólne korzenie rzym-
skokatolickie z późniejszym rozwojem reformacji. Wspólnota kulturowa wyraźnie widoczna jest 
także w myśli politycznej, prądach intelektualnych czy działalności intelektualistów środkowoeu-
ropejskich: Milana Kundery, Gyórgy Konrada, Vaclava Havla, Czesława Miłosza, Danilo Kiśa czy 
Milana Simecki109. Kraje regionu połączone są także najnowszą historią - wspólną walką prze-
ciwko dominacji radzieckiej, na którą składały się powstanie na Węgrzech, praska wiosna 
w Czechosłowacji czy prawie cykliczne strajki w Polsce, co doprowadziło do obalenia systemu 
radzieckiego w tej części Europy, a po jego osłabieniu do upadku całego ZSRR. 

Jednak w badaniach geografów, geostrategów i geopolityków, a może zwłaszcza tych ostatnich, 
oraz pracach politologów Europa Środkowa przybierała często różne kształty związane z funk-
cją, jaką ten region miał pełnić w koncepcjach politycznych. Pod względem okresu, w którym 
powstawały, można je podzielić na sześć grup110: 

-koncepcje końca XIX w. i początku XX w. związane z procesem jednoczenia państw niemiec-
kich i hegemonii II Rzeszy (umowne daty 1866-1918); 
-koncepcje okresu międzywojennego, 1918-1939; 
-koncepcje okresu dominacji III Rzeszy, 1939-1945; 
-koncepcje okresu wpływów ZSRR, 1945-1989; 
-koncepcje okresu dekompozycji ładu pojałtańskiego, 1989-1999; 
-koncepcje okresu jednoczenia Europy, 1999- ? 

Celowe wydaje się nadmienić w tym miejscu, iż podział ekonomiczny Europy datuje się nie 
od czasu walk o hegemonię w Europie Środkowej, lecz swoimi korzeniami sięga bez wątpli-
wości okresu odkryć geograficznych, które doprowadziły do dychotomicznego rozwoju konty-
nentu. 

Pierwsze koncepcje niemieckiej Europy Środkowej pojawiły się wraz z rozwojem tendencji 
zjednoczeniowych, w których obszar wpływów politycznych i strefy oddziaływania ekonomicz-
nego dwóch państw niemieckojęzycznych - cesarstwa Austro-Węgier i królestwa Prus -
w dużej mierze pokrywały się ze sobą. Zasięg Europy Środkowej związany był ówcześnie 
odpowiednio z koncepcją zjednoczenia państw niemieckich z Austrią lub Prusami jako hege-
monem. Tak więc wśród austriackich badaczy Europa Środkowa sięgała daleko na Bałkany, 
obejmując swym zasięgiem na południu Transylwanię lub wręcz całą Rumunię i Bułgarię, pod-
czas gdy pruscy geopolitycy zawężali granice Europy Środkowej do Transylwanii. 

Do czołowych twórców geopolitycznej deiimitacji kontynentu należeli P. Lagarde i E. Jackh, 
którzy określali delimitowany region jako strefę wpływów II Rzeszy111. Sięgała ona od granicy 
z Francją po wybrzeża Morza Czarnego i granicę z carską Rosją, na północy opierając się na 
wybrzeżach Bałtyku, a na południu na Dunaju. 

109 T.G. Ash, Mitteleuropa?, 1990, „Res Publica", nr 1, s. 20-23. 
110 J. Wendt, 2001, Central Europe - myth or reality?, [w:] J. Kitowski (eds.). 2001, Spatial dimension of socio-economic 

transformation processes in Central and Eastern Europe on the tum of the 20th century, Rzeszów, s. 116. Szerzej por. J. Wendt, 

1999, Geopolityczne aspekty tranzytu w Europie Środkowej, IGiPZ PAN, Warszawa. 
111 Por. szerzej: Przestrzeń i polityka. Z dziejów niemieckiej myśli politycznej, 2000, Poznań, s. 212 -223 oraz 

s. 280-287. 
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Ryc. 4. Zmiany zasięgu przestrzennego regionu Europy Środkowej w tatach 1915-1936 

Ź r ó d ł o : Opracowanie własne. 

W okresie między wybuchem I i II wojny światowej wśród wielu koncepcji geopolitycznych 
największe uznanie zdobyły koncepcje J. Partscha, F. Naumana, E. de Martonne'a, G. Wirsinga 
i J. Ancela. W koncepcji F. Naumanna112 Europa Środkowa obejmuje terytorium Austro-Węgier 
i II Rzeszy, sięgając swoimi krańcami mórz: Bałtyckiego, Północnego, Czarnego i Adriatyku. 
Kolejne plany obejmują w latach 1914-1939 odpowiednio terytorium od Renu na zachodzie, do 
Prypeci na wschodzie i do Bałtyku na północy do łuku Karpat na południu. 

112 F. Naumann. 1945. Mitteleuropa, Berlin. 

32 



2. Dyfuzja innowacj i w badaniach systemu demokratycznego w Europie Środkowej 

Tab. 2. Zasięg przestrzenny Europy Środkowej w koncepcjach geopolitycznych 1914-1939 

Z r ó d l o : Opracowanie na podstawie: F. Naumann, 1945, Mitteleuropa, Berlin; V.S. Cucu, 1992, Romania 

- Consideraţii geopolitice, „Terra" nr 3 -4 , s. 22-38; G. Parker, 1997, Geopolitics, Pinter, London. 

Jak można zauważyć, w powyższej tabeli w kolejnych latach następują liczne zmiany zasięgu 
Europy Środkowej w koncepcjach geopolitycznych. Zaznacza się tendencja zmierzająca 
w kierunku powolnego „przesuwania" regionu w kierunku wschodnim. Jeszcze bardziej staje się 
to widoczne przy porównaniu z koncepcją J. Partscha z 1904 r., w której Europa Środkowa 
sięga od Holandii i Belgii jedynie do Niemiec i Austro-Węgier. W tym kontekście interesującą 
rolę odgrywają polskie i rumuńskie koncepcje geopolityczne precyzujące zasięg regionu. Obyd-
wa kraje, położone na północno-wschodnim i południowo-wschodnim krańcu regionu, delimitu-
ją jego zasięg odpowiednio na północ i na południe od swoich granic. Wychodzono zatem 
z założenia, że zarówno Rumunia, jak i Polska, należąc do Europy Zachodniej, nie mogą 
stanowić części niemieckiej strefy wpływów. Krótki okres il wojny światowej nie zmienił tej opty-
ki, mimo włączenia części Polski bezpośrednio do III Rzeszy oraz traktowania Rumunii jako 
niemieckiej strefy wpływów ekonomicznych. 

Po zakończeniu II wojny światowej Związek Radziecki objął zasięgiem swoich wpływów 
znaczną część Europy Środkowej i Bałkanów. Zachodnia granica państw należących do Rady 
Wzajemnej Pomocy Gospodarczej lub Układu Warszawskiego biegła wzdłuż Łaby, obejmując 
zasięgiem wpływów radzieckich Austrię, na południu sięgała po Morze Czarne i Adriatyk, 
bezpośrednio lub pośrednio obejmując Jugosławię, Bułgarię i Rumunię, na północy sięgała do 
Morza Bałtyckiego, a jeśli wziąć pod uwagę status Finlandii, to do Morza Białego i Morza 
Barentsa, podczas gdy na wschodzie funkcjonował pas socjalistycznych republik radzieckich 
(estońskiej, łotewskiej, litewskiej, białoruskiej, ukraińskiej i mołdawskiej) oddzielających (z wy-
jątkiem przyłączonego do Rosyjskiej Republiki Federacyjnej obwodu królewieckiego) rdzenną 
Rosję od Europy Środkowej. Ze względów politycznych i geostrategicznych rozpowszechnił się 
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w słownictwie politologicznym termin „Europa Środkowo-Wschodnia". Amerykanie, a za nimi poli-
tycy pozostałych państw NATO, określali nim kraje członkowskie Układu Warszawskiego, w pełni 
pod względem militarnym i ekonomicznym podporządkowane Moskwie. Do regionu tego należały 
wszystkie socjalistyczne kraje leżące w Europie pomiędzy krajami EWG i NATO a ZSRR. Wskutek 
nieporozumień doktrynalnych i porażki polityki radzieckiej z tego regionu wyodrębniły się 
Jugosławia i Albania. Tak więc pod koniec lat osiemdziesiątych w jego skład wchodziły następujące 
kraje socjalistyczne: Niemcy Wschodnie, Polska, Czechosłowacja, Węgry, Rumunia i Bułgaria. 

Ryc. 5. Podział geopolityczny Europy w 1980 r. 

Kraje skandynawskie 

Islandia, Norwegia, Dania, Szwecja, Finlandia 
Skandynawia 

Kraje EWG i / lub NATO Kraje RWPG i Układu Socjalistyczne Europa Wschodnia 
Warszawskiego republiki radzieckie 

Irlandia 
Wielka Brytania Niemcy Wschodnie Estonia Rosyjska 

Holandia Czechosłowacja Łotwa Federacyjna 
Luksemburg Polska Litwa Republika 

Belgia Węgry Białoruś Radziecka 
Francja Rumunia Ukraina 
Niemcy Bułgaria Mołdawia 

Europa Zachodnia Europa Środkowa Europa Środkowa Europa Wschodnia 

Kraje śródziemnomorskie należące do NATO i / lub EWG 

Portugalia, Hiszpania, Włochy, Grecja, Turcja 

Inne kraje śródziemnomorskie 

Jugosławia, Albania 

Europa Śródziemnomorska i Bałkany 

Ź r ó d ł o : Opracowanie własne. 

Powyższy schemat bez większych zmian funkcjonował aż do „jesieni narodów", po której na-
stąpiła całkowita dekompozycja geopolitycznych podziałów Europy. Przy przyjęciu powyższego 
podziału do regionu Europy Środkowej należeć będą dwie kategorie państw, tak zwane byłe kraje 
demokracji ludowej oraz sześć socjalistycznych republik radzieckich położonych pomiędzy nimi 
a Rosją właściwą. Czynnikiem decydującym o przynależności pierwszych sześciu państw jest 
w tym ujęciu niewątpliwie ich przynależność zarówno do Układu Warszawskiego, jak i do Rady 
Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, a de facto do tak zwanej zewnętrznej strefy wpływów ZSRR. 
Kolejne sześć państw - republik związkowych należących do ZSRR - można w zasadzie za 
amerykańskimi politologami określić jako kraje środkowo-wschodniej Europy, jednak w przypadku 
trzech państw bałtyckich, jak i Ukrainy byłby to prawdopodobnie podział krzywdzący je politycznie. 

W tej zupełnie nowej sytuacji społeczności zamieszkujące region pomiędzy Niemcami a Ro-
sją kolejny raz próbują określić swoją tożsamość geopolityczną. Po przyjęciu do NATO Węgier, 
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Czech i Słowacji (1999 r.) dawny region Europy Środkowej uległ wyraźnemu podziałowi. 
Pogłębiło go różne tempo negocjacji poszczególnych państw kandydujących do Unii Europej-
skiej. Pierwszymi, które wzięły udział w negocjacjach, były państwa tak zwanej „grupy luksem-
burskiej" (Polska, Węgry, Czechy, Słowenia, Estonia i Cypr), a w 2000 r. kolejne sześć państw 
(Bułgaria, Rumunia, Słowacja, Łotwa, Litwa i Malta) rozpoczęło na zaproszenie Komisji Euro-
pejskiej negocjacje warunków przystąpienia do Unii. Po przyjęciu w 2004 r. pierwszej szóstki 
kandydujących krajów, wraz ze Słowacją, Litwą, Łotwą i Estonią, wysoce prawdopodobnym 
przyjęciu Rumunii i Bułgarii w 2007 r. oraz rozszerzeniu NATO w 2004 r. region Europy Środko-
wej uległ znaczącemu przesunięciu w kierunku wschodnim. W tej koncepcji obejmie on część 
państw dawnego Związku Radzieckiego, powodując w zasadzie zanik tradycyjnego ujęcia 
Europy Środkowej jako regionu leżącego w środku kontynentu. Zgodne to będzie jednak z za-
chodzącym w Europie procesem rozszerzania się Unii Europejskiej i NATO w kierunku wschodnim. 

Tab. 3. Zmiana zasięgu przestrzennego Europy Środkowej w latach 1900-2010 

Państwa Europy Środkowej 

Zasięg Europy Środkowej 

Państwa Europy Środkowej Partsch 
1904 

Naumann 
1915 

Ancel 
1936 1989 2010 

M i t t e l e u r o p a 

Belgia + 

Holandia + 

Luksemburg + 

Szwajcaria + 

Niemcy + + 

Austro-Węgry + + + 
Europa Ś r o d k o w a 

Polska + + + 
Czechosłowacja + + + + 

Węgry + + + + 

K r a j e b a ł k a ń s k i e 

Jugosławia* + + + + 

Rumunia + + + + 

Bułgaria + + + 

Byłe r e p u b l i k i Z S R R 

Białoruś + + 

Ukraina + + 
Mołdawia + + 
Estonia + 
Łotwa + 

Litwa + 

* Po rozpadzie Jugosławii Słowenia i prawdopodobnie Chorwacja dołączą do Europy Zachodniej, pozostałe kraje znajdą się 

w regionie Bałkanów. 

Ź r ó d ł o : G. Parker, 1997, Geopolitics, Pinter, London; W.A. Kolossov, N.S. Mironenko, 2001, Geopolitika 

i politiczeskaja geografija, Aspekt Press, Moskwa. 

Po przyjęciu kandydujących do UE i NATO państw w 2004 r. (kolejne rozszerzenie UE w 2007 r.) 
możliwe będzie wskazanie nowych obszarów geopolitycznych formujących się pomiędzy nową 
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UE i Rosją. Prawdopodobnie członkostwo w Unii Europejskiej z czasem obejmie wszystkie 
kandydujące kraje, tworząc z nich, niestety, swoistych „członków drugiej kategorii". Natomiast 
przyznanie Rosji przez USA prawa do konsultowania decyzji podejmowanych przez NATO 
i dotyczących tak zwanej „rosyjskiej strefy wpływów", nawet po rozszerzeniu paktu, spowoduje 
początek procesu jego osłabiania. Tradycyjna Europa Środkowa ulegnie zanikowi, a w jej 
miejsce powstaną trzy lokalne geopolityczne regiony. Pierwszy stanowić będzie strefa państw 
bałtyckich, które po przystąpieniu do UE i do NATO, a po wyrażeniu zgody przez Rosję, stano-
wić będą obszar wymiany handlowej dla rozwijającej się Rosji. Drugi obejmie prawdopodobnie 
Mołdawię, Ukrainę i Białoruś, które choć zgodne byłoby to z polską racją stanu, nie zostaną, 
niestety, włączone w struktury europejskie w dającym się przewidzieć okresie. Pozostaną one 
w strefie wpływów Rosji, która prawdopodobnie je wzmocni w odpowiedzi na poszerzenie 
NATO, o Słowację, Rumunię, Bułgarię, Słowenię i trzy państwa bałtyckie, co zresztą powoli jest 
wyraźnie widoczne w przypadku Białorusi i Ukrainy w kwestiach związanych z bezpieczeń-
stwem energetycznym tych państw. Trzecim lokalnym regionem geopolitycznym pozostaną 
Bałkany, obejmujące dawne kraje byłej Jugosławii oprócz Słowenii i Chorwacji oraz Albanię. 
Region ten usytuowany będzie pomiędzy Grecją na południu, Chorwacją, Węgrami, Bułgarią 
i Rumunią na wschodzie oraz Adriatykiem na zachodzie. Jednak w tym nowym podziale dawnej 
Europy Środkowej i Bałkanów, który prawdopodobnie skutkował będzie ekonomicznym rozwo-
jem krajów włączonych do UE oraz zwiększeniem w nich stopnia demokratyzacji życia, na pełne 
włączenie w struktury europejskie mogą prawdopodobnie liczyć jedynie Polska, Czechy, Słowa-
cja, Słowenia i Węgry. 

2 . 4 . Modele dyfuzji standardów demokratycznych w Europie Środkowej 

Dyfuzję systemu demokratycznego można przedstawić według kilku relacji, które determinu-
ją i charakteryzują jej przebieg. Wśród czynników wpływających na tempo i wielkość dyfuzji 
wyróżniamy czynniki endogeniczne i egzogeniczne. Do pierwszych należą polityka wewnętrzna 
państwa celu dyfuzji, w tym stopień otwartości granic, zakres wolności mass mediów, represyj-
ność systemu władzy w stosunku do mediów, polityka prowadzona w stosunku do mniejszości 
narodowych, stopień samorządności lokalnej oraz geograficzne, transportowe i ekonomiczne 
warunki dla współpracy transgranicznej. Do czynników egzogenicznych należą polityka zagra-
niczna kraju będącego celem dyfuzji, polityka zagraniczna państw sąsiednich, funkcjonowanie 
ugrupowań ekonomicznych, politycznych i militarnych w regionie, stopień otwartości politycznej 
państwa celu dyfuzji. Ważną rolę w dyfuzji idei odgrywa położenie geograficzne i geopolityczne 
kraju - celu dyfuzji, które wpływa na relacje z krajami sąsiednimi, stanowiąc barierę lub ułatwienie 
w przenikaniu idei demokratycznych. 

W przypadku rozpatrywania położenia geograficznego czynniki fizycznogeograficzne stanowić 
mogą barierę dla rozprzestrzeniania się innowacji lub ułatwienie w jej rozprzestrzenianiu. Może 
ono wpływać na dyfuzję w dwóch wymiarach, blokując lub ułatwiając przepływ innowacji na grani-
cy, które w większości przypadków w Europie są oparte na tak zwanych granicach naturalnych, 
lub wpływać na tempo dyfuzji w kraju. W tym ostatnim przypadku bariery naturalne stanowić 
będą czynnik ograniczający tempo wewnętrznej percepcji innowacji, co szczególnie wyraźnie 
widoczne jest przy porównaniu przebiegu innowacji na przykładzie Polski i Rumunii. Klasycznym 
czynnikiem stanowiącym barierę dla procesów dyfuzji są wszelkiego typu utrudnienia komu-
nikacyjne ograniczające pola kontaktów osobistych i przenikanie informacji, jak morza, pasma 
górskie, rzeki lub inne bariery naturalne113. Natomiast dogodne warunki dla dyfuzji innowacji, tak 
jak i dla wszelkiego rodzaju komunikacji, stwarzają tereny o nizinnej rzeźbie sprzyjającej budowie 

113 J. Łoboda, 1974. Niektóre geograficzne problemy dyfuzji innowacji, „Przegląd Geograficzny", t. 46, z. 2, s. 256. 
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połączeń transportowych, tereny o dogodnym położeniu komunikacyjnym (przejścia przez rzeki, 
przełęcze, doliny), a w przypadku państw wyspiarskich dogodna dla żeglugi linia brzegowa. 

Poza utrudnieniami natury fizycznogeograficznej przenikanie idei zależne jest także od stopnia 
przenikalności granic, dlatego dla pokazania dyfuzji innowacji konieczna jest ocena granicy 
z punktu widzenia stopnia jej przenikalności. Problem granic jest więc zjawiskiem kluczowym 
dla procesu dyfuzji, gdyż właśnie one determinują jego powstanie. Granice zawsze odgrywały 
istotną rolę w historii ludzkości, określając terytorialną tożsamość państwa. Pierwotnie nie miały 
one jednak charakteru liniowego, stanowiąc przeważnie strefę lub pas przygraniczny 
o nieokreślonej przynależności państwowej114. 

Powstanie granic, czyli określenie przestrzennego zasięgu dominacji, wiąże się prawdopo-
dobnie z immanentną potrzebą zaznaczenia praw własności do terytorium przez człowieka lub 
grupę ludzi, wykształconą w toku rozwoju społeczeństw. Ważną rolę w rozwoju granic odegrał 
również potencjał demograficzny i ekonomiczny. Na obszarach gęściej zaludnionych i lepiej 
zagospodarowanych proces ten przebiegał szybciej, na terenach bezludnych i mało pod wzglę-
dem ekonomicznym aktywnych powoli. Pierwotne granice, przeważnie o charakterze pasowym, 
spełniały funkcje nie tyle buforu w stosunku do działalności człowieka, co głównie funkcję obron-
ną. Taką właśnie rolę odgrywał rzymski limes, zwłaszcza na odcinku pomiędzy Renem a 
Dunajem, gdzie sieć umocnionych obozów wojskowych nie stanowiła granicy państwa, lecz pas 
aktywnej obrony przed najazdami barbarzyńców. Limes nie spełniał klasycznej funkcji granicy, 
umożliwiając dyfuzję innowacji technicznych, kulturowych oraz przenikanie idei, kupców i towa-
rów, czego dowodem są liczne znaleziska archeologiczne odnajdywane na obecnych ziemiach 
polskich wzdłuż dawnych szlaków handlowych. Również chiński mur, mający wprawdzie 
charakter linearny, nie stanowił granicy państwa, lecz był zabezpieczeniem osiadłej ludności 
osiemnastu prowincji chińskich przed napadami nomadów1 1 5 . Jednak oprócz funkcji pełnienia 
obronnej stanowił on również barierę „superabsorbującą", broniąc z jednej strony Państwo 
Środka przed wpływami z zewnątrz, z drugiej niszcząc je w momencie prób przenikania. 

Typ granicy jako pasma umocnień utrzymywał się w Europie do końca panowania Karola 
Wielkiego, który obronę państwa powiązał z nowo utworzonymi nadgranicznymi hrabstwami 
zwanymi marchiami. Współczesne granice w Europie Zachodniej mają swe źródło w podziale 
państwa Karola Wielkiego, po śmierci jego syna Ludwika Pobożnego, pomiędzy Lotara I, Lud-
wika Niemieckiego i Karola II Łysego. Wnukowie Karola Wielkiego układem w Verdun w 843 r. 
podzielili cesarstwo na trzy części, ustalając po raz pierwszy w Europie, w miarę dokładne, line-
arne granice pomiędzy swoimi dziedzinami. Za okres przełomowy dla kształtowania się granic 
można uznać przełom XIX i XX w.116, kiedy cała prawie ekumena pokryta została siecią line-
arnych granic. 

W czasach, w których wprowadza się kosmiczne systemy obronne, granice straciły swoje pier-
wotne znaczenie. Współcześnie granica państwowa określa zasięg terytorialny zwierzchności 
państw i oddziela terytorium jednego państwa od innych. Granica państwa oddziela również ob-
szar podziemny i powietrzny. Ta ostatnia jest trudno definiowalna, gdyż z przyczyn technicznych 
niemożliwe jest do dziś niedopuszczenie działalności jednych państw w przestrzeni ponad teryto-

114 J. Barbag, 1987, Geografia polityczna ogólna, Warszawa, s. 61. 
115 M. Schwind, 1927, Allgemeine Staatengeographie, Berlin, s. 108r szerzej w pracy R. Hennig, Geopolitik, Leipzig-Berlin, 

s. 110-112. 
116 Doskonałą prezentację typów granic od fizycznych-morskich, rzecznych, górskich przez matematyczne (geometryczne), 

etniczne, strategiczne i gospodarcze przedstawia R. Hennig, op. cit., s. 113-149. 
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rium innych, czego wyrazem jest istnienie np. satelitów szpiegowskich. Ma to swój wyraźny 
wyraz w funkcji granicy jako bariery dyfuzji innowacji i idei. W okresie istnienia krajów obozu 
socjalistycznego granice naziemne skutecznie oddzielały wrogo do siebie nastawione państwa, ich 
instytucje, rządy i zwykłych ludzi (np. mur berliński). Nie zablokowały jednak dyfuzji informacji i idei 
demokratycznych, które poznawano dzięki telewizji (była NRD, szeroki pas przygraniczny na 
Węgrzech i w Czechosłowacji) czy też programom radiowym (np. radio Wolna Europa). 

Poza prawnopolitycznymi funkcjami granice odgrywają ważną rolę ekonomiczną. Każda gra-
nica jest w większym lub mniejszym stopniu barierą ograniczającą migrację ludzi, dyfuzję, swo-
bodną wymianę towarów, środków finansowych, a także wzajemnego oddziaływania kulturalnego 
i ideologicznego. Międzynarodowe linie graniczne stanowią zawsze sumę punktów określają-
cych przerwanie ciągłości pewnych zjawisk ekonomiczno-społecznych, charakterystycznych dla 
sąsiadujących państw. Problem przerwania ciągłości procesów ekonomicznych i ideologicznych 
jest wyraźnie widoczny zwłaszcza w dziedzinie transportu, ale też przy porównaniu systemów de-
mokratycznych funkcjonujących w obrębie jednolitego, jak się wydaje, obszaru cywilizacyjnego. 

Przy określaniu stopnia otwartości granic najczęściej uwzględnia się liczbę sąsiadów, liczbę 
i dostępność przejść granicznych oraz wielkość ruchu transgranicznego. Ponieważ stopień 
przenikalności granic jest kluczowym czynnikiem w dyfuzji innowacji, przy analizie dyfuzji insty-
tucji demokratycznych uwzględniono wpływ barier i ułatwień w przekraczaniu granicy. Dla 
określenia stopnia T. Komornicki wyróżnia wiele mierników statystycznych i miar opisowych117. 
Przenikalność granic zależna jest między innymi od liczby przecinających ją dróg, wielkości 
ruchu pasażerskiego i towarowego, stopnia koncentracji ruchu, barier środowiskowych, formal-
nych (wizy, vouchery), ekonomicznych, psychologicznych, funkcjonowania i roli małego ruchu 
granicznego, stopnia redukcji ceł w wymianie dwustronnej, problemów technicznych przy 
przekraczaniu granicy (kolejki, infrastruktura przejść granicznych). 

Na dyfuzję systemów demokratycznych mają wpływ także bariery polityczne. W zależności od pa-
nujących systemów politycznych w krajach źródła i celu dyfuzji możemy je podzielić na pięć typów. 

Ryc. 6. Granica polityczna jako bariera dyfuzji 

Ź r ó d ł o : Opracowanie własne. 

117 T. Komornicki, 1999. Granice Polski. Analiza zmian przenikalności w latach 1990-1996, Warszawa, s. 298-299. 
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Dyfuzja idei, podobnie do praw dotyczących dyfuzji w fizyce, odbywa się zawsze z kraju 
o większym natężeniu badanego zjawiska do kraju o jego mniejszym natężeniu. Z tego powodu 
ważne jest określenie kraju lub regionu stanowiącego źródło idei demokratyzacji. Jest to o tyle 
istotne, iż percepcja innowacji następuje na zasadzie przyjęcia lepszych w zarządzaniu wzorów, 
stanowiących o poprawie warunków życia zarówno jednostek, jak i społeczności. W przypadku 
państw Europy Środkowej mamy do czynienia z krajami o niższym stopniu rozwoju samorząd-
ności, jak i niższym potencjale ekonomicznym niż kraje Unii Europejskiej. Dlatego przebieg idei 
demokracji związany jest z percepcją innowacji przebiegającej generalnie z kierunku zachod-
niego na wschód. 

Ryc. 7. Schemat dyfuzji instytucji demokratycznych w Europie Środkowej, Wschodniej i na Bałkanach 

Ź r ó d ł o : Opracowanie własne. 

Wśród państw Europy Środkowej i Wschodniej możemy wyróżnić następujące relacje 
w dyfuzji ekspansywnej systemów demokratycznych i ich instytucji (w relacji źródło i cel dyfuzji): 

-determinujące przenikanie jednokierunkowe, przy przenoszeniu dyfuzji z kraju o większym 
stopniu demokratyzacji życia i wyższym stopniu rozwoju ekonomicznego (mierzonego pro-
duktem narodowym na jednego mieszkańca), np. Niemcy i Polska, Austria i Węgry, Włochy 
i Słowenia; 

-przenikanie jednokierunkowe, przy przenoszeniu dyfuzji pomiędzy krajami o podobnym stop-
niu rozwoju instytucji demokratycznych, lecz różnym poziomie rozwoju ekonomicznego, np. 
Polska i Litwa, Węgry i Rumunia, Polska i Ukraina; 
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-przenikanie interferencyjne, pomiędzy państwami o podobnych warunkach społeczno-eko-
nomicznych, np. Polska i Czechy, Łotwa i Litwa, Austria i Niemcy; 
-przenikanie zablokowane absorbujące, przy którym przy istnieniu źródła innowacji następuje 
pochłonięcie dyfuzji nie wykazujące zmian źródła i celu dyfuzji, np. Polska i Białoruś, Węgry 
i Serbia, Grecja i Albania; 
-przenikanie zablokowane odchylające, przy którym dyfuzja innowacji nie zostaje przyjęta, 
lecz następuje jej przechodzenie do innego, najbliższego w stosunku do źródła celu, np. 
Słowenia i Chorwacja - odchylenie do Bośni i Hercegowiny; Polska i Rosja - odchylenie do 
Litwy; Grecja i Macedonia - odchylenie do Serbii; 

Poza czynnikami geograficznymi i ekonomicznymi znaczący wpływ na dyfuzję idei wywiera 
położenie geopoli tyczne stanowiące wypadkową położenia geograficznego, potencjału 
demograficznego, militarnego i ekonomicznego oraz funkcjonowania układów politycznych 
w regionie. 

Do podstawowych czynników dyfuzji w przypadku percepcji systemu demokratycznego, poza 
jego zadekretowaniem, należą: 

-uwarunkowania geopolityczne pomiędzy krajami stanowiącymi źródło i cel dyfuzji instytucji 
demokratycznych118, 
-stopień otwartości politycznej, ekonomicznej i społecznej państwa119, skorelowany z istnie-
niem współpracy transgranicznej w euroregionach lub w innych układach partnerskich, 
-zróżnicowanie i funkcjonowanie po obydwu stronach granicy mniejszości etnicznej120 i żywe 
kontakty pomiędzy nimi. 

Ryc. 8. Schemat otwartości państwa 

Ź r ó d ł o : S. Otok, Geografia polityczna, Warszawa, s. 141. 

118 J. Wendt, 1996, Geopolityczne aspekty tranzytu w Europie Środkowej, Warszawa, s. 13. 
119 S.B. Cohen, L. Rosenthal 1971. A Geographical Model for Political Systems Analisis, „Geographical Review", no. 1. 
120 Z. Parucki, 1966, Geografia polityczna i wojenna, Warszawa, s. 34-35. 
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Pierwszy z tych czynników można określić na drodze analizy położenia geopolitycznego 
badanych państw, przy porównaniu wielu czynników składających się na uwarunkowania tego 
położenia i relacji pomiędzy poszczególnymi państwami. Przy badaniu stopnia otwartości państwa 
pomocne są badania podstawowych wskaźników statystycznych121, jak liczba przedstawicielstw 
dyplomatycznych, liczba ratyfikowanych traktatów czy wizyt dyplomatycznych oraz ocena ich 
ważności w zależności od szczebla wizyty. 

Można wykazać istnienie zależności pomiędzy tempem zmian demokratycznych i upodobnia-
niem się systemów politycznych w państwie celu dyfuzji w zależności od wielkości zróżnicowa-
nia systemu w stosunku do państwa źródła dyfuzji. Proces percepcji innowacji zachodzi najszybciej 
w przypadku państw o podobnych podstawach systemu politycznego, powiązanych współpracą 
w międzynarodowych ugrupowaniach politycznych. Natomiast w przypadku państw o skrajnie 
odmiennych systemach politycznych przebieg dyfuzji instytucji demokratycznych wykazuje 
najsłabsze tempo, co wynika z tak dużej odmienności systemów, przy której w kraju celu dyfuzji 
nie funkcjonują podmioty zdolne do jej percepcji. 

121 s. Otok, 1996, Geografia polityczna. Warszawa, s. 143-145. 



3. GEOPOLITYCZNE I HISTORYCZNE UWARUNKOWANIA 
POŁOŻENIA POLSKI I RUMUNI I 

3 .1 . Geograficzne podstawy kształtowania się krain historycznych Polski i Rumunii 

Do podstawowych czynników ułatwiających dyfuzję interpersonalną zdeterminowaną mo-
żliwościami komunikacji bezpośredniej należą proste uwarunkowania rozwoju sieci komunika-
cyjnej. Z tego powodu położoną na niżu europejskim Polskę cechują dogodne warunki naturalne 
dla rozwoju transportu122 i łączności w odróżnieniu od w dużej mierze przeciętej łukiem kar-
packim Rumunii123. Przy prawie identycznej rozpiętości hipsometrycznej (w Polsce pomiędzy 
Rysami 2499 m n.p.m. a - 1 , 8 m p.p.m, w Rumunii pomiędzy Moldoveanu w Górach Foga-
raskich 2543 m n.p.m. a poziomem morza w delcie Dunaju124), Polska jest krajem nizinnym, 
natomiast Rumunia należy do państw o charakterze wyżynnym. Tereny wzniesione poniżej 
200 m n.p.m. zajmują w Polsce 75%, w Rumunii 33%; tereny pomiędzy 200-800 m n.p.m 
w Polsce zajmują 23%, w Rumunii 37%; a tereny powyżej 800 m n.p.m. w Polsce stanowią 
jedynie 2%, gdy w Rumunii 30% powierzchni kraju. Średnie wzniesienie Polski (173 m) jest 
prawie dwa razy mniejsze niż Rumunii (350 m). To zróżnicowanie rzeźby wraz z układem krain 
fizycznogeograficznych w znaczącym stopniu wpływa na warunki rozwoju sieci komunikacyjnej, 
na proces dyfuzji oraz kształtowanie się krain historycznych i percepcję innowacji. Przy gene-
ralnie pasowym układzie krain fizycznogeograficznych w Polsce, w Rumunii występuje układ 
koncentryczny. W Polsce po nizinach nadmorskich następują pasy: pojezierny, potem nizinny, 
wyżynny, pogórza i gór, gdy w Rumunii środek kraju zajmuje wyżyna otoczona górami, wokół 
których w kierunku granic napotkamy coraz niższe formy ukształtowania powierzchni. 

Ryc. 9. Krainy fizycznogeograficzne Polski 

Ź r ó d ł o : Atlas aeoaraficzny, 1992, PPWK, Warszawa-Wrocław 

122 Szerzej por. T. Lijewski, 1986, Geografia transportu Polski, Warszawa; J. Wendt, 1966, Geopolityczne uwarunkowania 

tranzytu w Europie Środkowej, Warszawa. 
123 C. F. Banister, 1981, Transport in Romania: a British perspective, „Transport Reviews", no. 1, s. 251-270; D. Turnock, 

1981, Developing of modern transport system in the Eastern Carpathians, „Revenue Roumaine de Geographie", 25, s. 143-152. 
124 J. Kremky-Saloni, 1973, Geografia ekonomiczna Rumunii, Warszawa, s. 16. 
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Razem z krainami f izycznogeograficznymi, odpowiednio do układu sieci rzecznej kształto-
wały się w Polsce krainy historyczne, do których należą Śląsk, Wielkopolska, Pomorze Za-
chodnie, Małopolska, Mazowsze I Pomorze Wschodnie. Pierwotnie obszar dzielnic historycz-
nych Polski, podobnie do całego obszaru etnicznego, kształtował się głównie pod wpływem 
czynnika hydrograficznego1 2 5 . Tak więc do podstawowych sześciu historycznych dzielnic 
Polski należą krainy położone odpowiednio w górnym, środkowym i dolnym biegu wielkich 
rzek Polski, Wisły i Odry, które wraz ze swoimi dopływami stanowiły szkielet komunikacyjny 
dla regionu. 

Tab. 4. Dzielnice historyczne i jednostki hydrograficzne na ziemiach polskich 

Jednostka 
hydrograficzna 
z iem polskich 

Dzielnica historyczna Główny ośrodek Dominująca rzeka 

Dorzecze górnej Odry Śląsk Wroc ław Odra 

Dorzecze środkowej Odry Wielkopolska Poznań Warta 

Dorzecze dolnej Odry Pomorze Zach. Szczecin Odra 

Dorzecze górnej Wisły Małopolska Kraków Wisła 

Dorzecze środkowej Wisły Mazowsze Warszawa Wisła 

Dorzecze dolnej Wisły Pomorze Wsch. Gdańsk Wisła 

Ź r ó d ł o : A. Piskozub, 1987, Dziedzictwo polskiej przestrzeni, Ossolineum, Wrocław, s. 124. 

Jednak o ile większość historyków bezdyskusyjnie przyjmuje kryterium hydrograficzne dla 
czterech dzielnic górnego i środkowego biegu Wisły i Odry, o tyle dyskusyjny jest zarówno 
zasięg, jak i kryteria delimitacji dwóch pozostałych dzielnic historycznych Polski: Pomorza 
Zachodniego zwanego Szczecińsk im i Pomorza Wschodniego zwanego Gdańsk iem. 
Najczęściej przyjmuje się jednak, iż zamiast funkcjonowania jednej dzielnicy o nazwie Pomorze 
i położonych na wschód od niej Mazur i Warmii, poprawny jest podział na dwa Pomorza. 
Pomorze Szczecińskie sięga na zachodzie do Greifswaldu i Rostocka, a na wschodzie do 
Słupska; Pomorze Gdańskie od zachodu graniczy z Pomorzem Szczecińskim, a na wschodzie 
sięga aż do ziemi suwalskiej. Podział ten wynika z jednej strony z założenia, iż małe rzeki 
główne pomiędzy Odrą, Wisłą i Niemnem nie były w stanie generować własnych struktur 
plemiennych. Z drugiej strony, zwłaszcza w przypadku Pomorza Gdańskiego, jego daleki zasięg 
na wschodzie wynika w pewnej mierze z polskiej racji stanu126, gdyż stanowi geopolityczne uza-
sadnienie przynależności dawnych terenów krzyżackich, a następnie Prus Wschodnich do 
Polski. Poważnym argumentem o przynależności do Pomorza Gdańskiego całości dawnych 
niemieckich Prus Wschodnich jest niewątpliwie morski czynnik hydrologiczny, który według 
A. Piskozuba determinuje podstawy geograficzne dzielnicy wschodniopomorskiej pomiędzy 
przylądkami Taran i Rozewie127. 

125 A. Piskozub, 1987, Dziedzictwo polskiej przestrzeni, Ossolineum, Wrocław, s. 123. 
126 T. Otremba, 1997, Wyżyna Polska. O zachowaniu całości i niepodległości Polski, Wydawnictwo Regnum, Gdańsk, 

s. 117. 
127 A. Piskozub, 1987, Dziedzictwo polskiej przestrzeni, Ossolineum, Wrocław. 
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Ryc. 10. Historyczne dzielnice Polski i ich rzeki główne 

Ź r ó d ł o : A. Piskozub, 1987, Dziedzictwo polskiej przestrzeni, Ossolineum, Wrocław, s. 48. 

Jednak zasięg państwa krzyżackiego w Prusach od Kłajpedy aż za Rozewie z Królewcem 
usytuowanym centralnie, państwa obejmującego dorzecze Pregoły i część dolnego dorzecza 
Wisły, w przypadku uznania czynnika morskiego za decydujący jednoznacznie wskazuje na ko-
nieczność powiększenia regionu aż po Połągę albo w przypadku uwzględnienia czynnika hy-
drograficznego - za wydzieleniem Pomorza Gdańskiego i leżących na wschód od niego Prus, 
zwanych po przyłączeniu ich południowej części do Polski regionem warmińsko-mazur-
skim. 

Podobne wnioski nasuwa uwzględnienie kryterium historycznej przynależności ziem oraz 
stopnia ich rozwoju gospodarczego. Wtedy otrzymamy odmienny układ podziału ziem polskich 
na północy kraju. Pomiędzy Odrą i Wisłą sytuują się Pomorze Szczecińskie i Gdańskie, a to 
ostatnie sąsiaduje z dawnymi ziemiami Prusów, które obejmują dorzecza rzek mających swoje 
ujście w Zalewie Wiślanym (Bauda, Pasłęka, Świeża i Pregoła z dopływami Łyna, Węgorapa, 
Pisa, Wystruć), oraz graniczy na północnym wschodzie z państwem litewskim powstałym 
w dorzeczu Niemna128. Wydaje się słuszne, aby terytorium zamieszkałe ongiś przez plemiona 
Prusów, a następnie podbite przez rycerzy Zakonu Krzyżackiego, którzy stworzyli na nich swoje 
państwo zakonne, wydzielić w osobną dzielnicę, którą ze względu na jej skomplikowaną 
przeszłość, można określić jako Warmię i Mazury. Tak więc do współczesnych dzielnic his-
torycznych Polski, z uwzględnieniem odrębności kulturowej, należeć będą następujące dziel-
nice: Pomorze Szczecińskie, Pomorze Gdańskie, Mazury (południowa część dawnych Prus), 
Wielkopolska, Mazowsze, Śląsk i Małopolska. Wśród nich możemy wskazać na funkcjonowanie 
do dzisiaj odrębnych ziem. 

128 Por. szerzej podział ziem państwa krzyżackiego: J. Wendt, 1999, Political regionalization of East Prussia, [w:] 

Multicultural regions and cities, [w:] „Region and Regionalism", nr 4, University of Łódź, Silesian Institute, Łódź-Opole, 

s. 52-55. 
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Ź r ó d ł o : Monografia geografica a Republici Populare Romine, 1960, Bucureşti, t. 1. 
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W Rumunii układ krain historycznych i pro-
ces ich kształtowania następował w odmienny 
sposób. Centralny układ jednostek fizyczno-
geograficznych wraz z barierami orograficz-
nymi zadecydował w okresie kształtowania się 
pierwszych państw w regionie o powstaniu 
w miejscu współczesnej Rumunii kilku nieza-
leżnych organizmów politycznych. Po okresie 
podboju królestwa Decebala przez Rzymian 
i podziale kraju na trzy prowincje (Malvensis, 
Apulensis, Porolissensis), a następnie po za-
jęciu obecnych ziem Rumunii przez Gotów 
znaczna część Półwyspu Bałkańskiego weszła 
w skład Cesarstwa Bizantyjskiego. Jednak 
najazdy Słowian i Awarów wraz z napływem 
tej ludności doprowadziły do wyparcia wpływów 
Bizancjum. W IX i X w. ziemie rumuńskie 
w znacznej części znalazły się pod panowa-
niem cesarstwa Bułgarii, aby w efekcie walk 
pomiędzy Węgrami, Wołochami, Pieczyngami 
sprzymierzonymi z Bizancjum i Rusią Kijow-
ską ulec podziałowi na kilka samodzielnych 
początkowo państw. Jednak już w X w. Sied-
miogród został zajęty przez Węgry (X w.), 

Ryc. 11. Historyczne kraje Rumunii 

3. Geopol i tyczne i h istoryczne uwarunkowania położenia Polski i Rumun i i 

Tab. 5. Historyczne dzielnice i ziemie Polski Piastów 

Dzielnica Z iemie 

Pomorze Szczecińskie Pomorze 
Szczecińskie 

Pomorze Gdańskie Pomorze Gdańskie 
Z iemia che łm ińska 

Po łudn iowa część 
d a w n y c h Prus 
W s c h o d n i c h 

Mazury 
W a r m i a 

Wie l kopo lska Wie lkopo lska 
Ziemia łęczycko-sieradzka 
Ku jawy 
Z iemia dobrzyńska 

Mazowsze Mazowsze 
Podlasie 
Z iemia suwalska 

Śląsk Dolny Śląsk 
Górny Śląsk 

Ma łopo lska Z iemia k rakowska 
Z iemia sandomie rska 
Z iemia che łmska 
Z iemia p rzemyska 

w 

Ź r ó d ł o : Opracowanie własne. 
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Dobrudża znalazła się pod panowaniem Bizancjum, a następnie Bułgarii, a państwo wołoskie 
(XIV w.) i państwo mołdawskie (XIV w.), które przetrwały jako odrębne organizmy państwowe, 
przez kolejne pięćset lat zostały podbite przez imperium Turków otomańskich. 

Tak więc wśród współczesnych krain historycznych Rumunii aż do XX w. jedynie Wołosz-
czyzna i Mołdawia zachowały, pod panowaniem Turcji, Rzeczypospolitej i na koniec 
Rosji, rumuński charakter. Jak w Polsce o podziale ziem historycznych zadecydował czynnik 
hydrograficzny, tak w przypadku Rumunii największy wpływ na podział krain historycznych 
wywarł czynnik orograficzny wraz z trudną w ówczesnych czasach do pokonania barierą 
Dunaju. 

W centrum obecnej Rumunii, o granicach sięgających Wyżyny Siedmiogrodzkiej, odcięte od 
zachodu (Węgier) Górami Zachodnimi (Góry Bihorskie), powstało Księstwo Siedmiogrodzkie. 
Na części Niziny Węgierskiej, obejmującej dorzecze Kereszu (Keresz Szybki, Czarny i Biały), 
powstała Crişana (Kriszana), a na południe od granicy z Maruszą - Banat. Na północ od 
Siedmiogrodu, od wschodu ograniczone łukiem karpackim powstało Maramureş, na wschód od 
niego, odcięta od Siedmiogrodu pasmami Karpat w dorzeczu Seretu - Mołdawia, oddzielona 
Prutem od Besarabii. W dolnym biegu Dunaju, broniona jego zakolem Dobrudża, a na południe 
od Karpat Południowych Wołoszczyzna podzielona prawie wzdłuż rzeki Aluty na leżącą na 
zachodzie Oltenię i na wschodzie Multany. 

Tab. 6. Dzielnice historyczne, jednostki orograficzne i hydrograficzne na ziemiach rumuńskich 

Jednostki orograficzne 
i hydrograficzne z iem rumuńskich 

Dzielnica 
historyczna 

Główne ośrodki Dominująca rzeka 

Wyżyna S iedm iog rodu S iedmiog ród Cluj -Napoca, 
Alba Jul ia 

Górna Marusza 

Wyżyna Someszu, 
Pogórze Karpackie 

Maramureş Baia Mare, 
Sighet 

Somesz 

Górny Keresz, Pogórze Bihorsk ie Crişana Oradea (Wielk i Waradyn) Keresz z dop ł ywami 

Wyżyna Mo łdawska , dorzecze Seretu Mo łdaw ia Jassy, Suczewa Seret 

Wyżyna Besarabska Besarabia K iszyn iów Dniestr 

Góry Banackie, 
wsch . część Niż. Węgiersk ie j 

Banat T imişoara Temesz 

Zach. część Niziny Wołosk ie j , 
pogórze Karpat Pd. 

Oltenia Craiova Dunaj , J iu, Aluta 

Wsch . część Niż. Wołosk ie j , 
pogórze Karpat Pd. 

Mu l tany Bukareszt Dunaj, Dymbow ica 

Delta Dunaju , wzniesienia Dobrudży Dobrudża Konstanca Dunaj 

Ź r ó d ł o : Opracowanie własne. 
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Porównując pod względem geomorfologicznym Rumunię i Polskę, można stwierdzić, iż nizin-
ny charakter rzeźby większości terytorium naszego kraju w wyraźny sposób sprzyja budowaniu 
połączeń transportowych, w odróżnieniu od Rumunii, przeciętej łukiem karpackim, którą cechu-
ją trudne warunki komunikacji. To uzależnienie jest widoczne w różnicach w procesie kształ-
towania się krain historycznych. W przypadku państwa polskiego dominował czynnik hydrologi-
czny, a rumuńskiego orograficzny. Krainy historyczne Polski cechuje wysoki stopień dostępnoś-
ci, ich granice są często trudne do wykreślenia w przestrzeni fizycznogeograficznej, brak jest 
także wyraźnych barier naturalnych. To wszystko ułatwia unifikację ludności i proces przekazy-
wa nia innowacji. Jednak również współcześnie, w erze szybkiego rozwoju infrastruktury trans-
portowej i łączności, warunki fizycznogeograficzne wpływają na szybkość komunikacji wewnątrz 
kraju129. W przypadku Rumunii nawet bez znajomości jej skomplikowanej historii można po 
krótkiej analizie mapy fizycznej wskazać kilka odmiennych krain historyczno-geograficznych. W łu-
ku karpackim wyraźnie wyróżnia się Siedmiogród, otaczające go Mołdawia i Wołoszczyzna, a na 
południowym wschodzie kraju, w pewnym stopniu oddzielona od niego Dunajem - Dobrudża. 

Układ sieci rzecznej, który w przypadku Polski stanowił „kręgosłup" jej krain geograficznych, 
łącząc je zgodnie z zasięgiem dorzecza, w przypadku Rumunii wbrew oczywistym funkcjom 
rzeki dzieli jej krainy130. W przypadku Polski, kraju o ustabilizowanym społeczeństwie i państwo-
wości, zgodnie z tezami przedstawionymi przez E. Romera, rzeki nie stanowiły granic. Ich obec-
ny przebieg na Nysie Łużyckiej, Odrze, Bugu i Sanie jest efektem narzuconych Polsce traktatów 
politycznych, a nie swobodnego kształtowania się krain fizyczno-historycznych, tym bardziej, że 
po obydwu stronach wielkich rzek z reguły zamieszkuje ludność jednolita etnicznie. Nasz kraj 
zajmuje prawie całe dorzecze Odry i Wisły, w jego granicach znajduje się prawie 89% dorzecza 
Odry i 86% dorzecza Wisły131, stanowiąc w naturalny sposób o jedności hydrologicznej kraju, 
który w dużej mierze powrócił do granic piastowskich po okresie ekspansji wschodniej w cza-
sach Jagiellonów. W okresie decydowania o przebiegu polskiej granicy zachodniej zgłaszano 
zresztą postulat takiego jej ukształtowania, aby objęła całe dorzecze Odry132. 

Rumunia jako kraj o stosunkowo młodym ustroju państwowym jest w odmiennej sytuacji. 
Odrębność Siedmiogrodu zamkniętego łukiem karpackim sprzyjała jego długiej przynależności 
do Węgier. Długa granica na Dunaju jest wynikiem stopniowego rozpadu imperium tureckiego, 
w którym Dunaj stanowił dogodną przeszkodę naturalną pozwalającą na oddzielenie wpływów 
tureckich i aspirujących do niezawisłości Rumunów. Z tego powodu granicę na Dunaju, na od-
cinku pomiędzy Belgradem i Ruse cechuje wyjątkowa trwałość133. Jednak już na wschód i na 
południe od Ruse, okręg Silistrii, południową i północną Dobrudżę oraz Budziak i południową 
Besarabię charakteryzują częste zmiany przynależności państwowej. Natomiast na zachodzie 
kraju, w Banacie i Crişana, leżących w dorzeczach Temeszu, Maruszy i Kereszu, napotkamy 
jedynie granice polityczne, obecnie rozdzielające dawne ziemie węgierskie. Zresztą do Cisy 
ciąży cały Siedmiogród leżący przecież w większości w jej dorzeczu, gdyż większość rzek 
Wyżyny Siedmiogrodzkiej, z wyjątkiem Aluty, stanowią dopływy Cisy. Jeszcze bardziej sprzeczne 
z układem sieci rzecznej są granice pomiędzy Besarabią i Mołdawią, a w zasadzie wewnętrzne 
granice Mołdawii, które przebiegają wzdłuż Dniestru i Prutu. Hospodarstwo Mołdawskie sięgało 

129 Pociąg ekspresowy trasę z Oradea do Bukaresztu (ok. 600 km) pokonuje w około 18 godz., w Polsce na pokonanie trasy 

Gdańsk-Kraków potrzeba około 7 godz. 
130 E. Romer, 1901, Rola rzek w historii i geografii narodów, Lwów. 
131 A. Piskozub, 1987, Dziedzictwo polskiej przestrzeni. Wrocław. 
132 A. Zierhoffer, 1947, Problem zachodniej granicy Polski w świetle geografii politycznej, „Przegląd Zachodni", t. 3; 

J. Tarnowski, 1946, Jakie powinny być zachodnie granice Polski?. Szczecin; S. Pietkiewicz, 1946, O granicy państwowej 

i jej przeprowadzaniu, „Przegląd Geograficzny", t. XX. 
1 3 3 S. Kałuski , 1994, Rzeki a granice polityczne, [w:] Rzeki. Kultura - cywilizacja - historia, Ka tow ice , t. 3. s. 67 . 

47 



3. Geopoli tyczne i h istoryczne uwarunkowania położenia Polski i Rumuni i 

swoimi granicami do Dniestru, obejmując całą Wyżynę Mołdawską I Besarabską z dorzeczami 
Prutu i Seretu, sięgając na północnym wschodzie środkowego biegu Dniestru. Jego podział 
nastąpił dopiero po zajęciu części Mołdawii - Besarabii, przez Rosję (1812 r.) - co podzieliło 
dorzecza Prutu pomiędzy tę ostatnią i Turcję. Dodatkowo czarnomorskie okręgi Besarabii kilka-
krotnie przechodziły z rąk do rąk, aby na koniec pozostać przy Rosji i jej sukcesorach. 

3 . 2 . Geograficzne i geopolityczne uwarunkowania polskiej przestrzeni 

Dyskusje nad położeniem Polski i jego geograficznymi determinantami sięgają swoimi korze-
niami końca XIX w. Wprawdzie publikowanie prac poświęconych tej tematyce było utrudnione 
w zaborze pruskim i rosyjskim, jednak w zaborze austriackim w ośrodkach naukowych Lwowa 
i Krakowa mogła rozwijać się swobodnie myśl niepodległościowa. Rozwojowi poglądów o kształ-
towaniu się państw służyły w ówczesnym okresie szeroko propagowane odkrycia geografów 
niemieckich i angielskich w dziedzinie nowo utworzonej nauki - geopolityki - czy raczej geografii 
politycznej. Polscy badacze studiujący na uczelniach zachodnioeuropejskich stykali się z poglą-
dami F. Ratzla, który już w 1882 r. ogłosił swoją fundamentalną Antropogeografię, wytyczającą 
nowy kierunek w badaniach geograficznych. Inspirowani jego pracami i odkryciami współczes-
nych mu geografów francuskich (Reclus, Vidai de la Blachę, Ancel) uczeni polscy postawili kilka 
interesujących tez ukazujących zasięg terytorialny Polski. 

Jednym z pierwszych był Wacław Nałkowski (1851-1911), który dokonał geograficznej syntezy 
ziem polskich i regionalizacji przyrodniczej (w znaczeniu środowiska geograficznego) w Słow-
niku geograficznym Królestwa Polskiego (1887). Nałkowski był również pierwszym geografem, 
który zwrócił uwagę i próbował naukowo uzasadnić istnienie Polski w Europie, wynikające z fun-
kcjonowania pewnej określonej przestrzeni geograficznej134. Twierdził, iż: „Już w samej nazwie 
Polska, to jest kraina pól, równin, campania per exellence, tkwi, niestety, pojęcie czegoś nie-
ograniczonego, a nieograniczoność ta, uwarunkowana plastyką terenu, która skazała nas na 
krajobrazową monotonię, wzmaga się jeszcze przez geograficzne położenie tej campanii135. 

Polska więc byłaby krainą nieograniczoną, terytorium monotonnym, bez granic, bez wyraźnego 
określenia zasięgu przestrzennego i pozbawionego wyraźnego piętna - chyba że brak 
wyraźnego charakteru terytorium czy też granic, uznamy za cechę określającą136. Zwolennikiem 
teorii istnienia Polski - ze względu na specyficzne ukształtowanie terenu - był Eugeniusz Romer 
(1871-1954), jeden z najwybitniejszych geografów polskich. Badając powiązania sieci rzecznej 
na niżu europejskim, doszedł on do wniosku, że Polska jest pojęciem nie tylko politycznym czy 
prawnym, ale także krainą przedstawiającą geograficzną całość, która zapewnia jej miejsce 
w Europie137. 

Takie uwarunkowanie istnienia Polski wskazywałoby na konieczność jej istnienia w każdym 
układzie politycznym, nawet jeśli nie zakładałby on funkcjonowania prawnego państwa, jak to 
się stało podczas rozbiorów. Podobną tezę przedstawił F. Ratzel w swojej pracy o geografii poli-
tycznej w schemacie państw europejskich, który uwzględniał istnienie Polski wynikające z deter-
minującego wpływu geomorfologii oraz ściśle związanej z nią sieci rzecznej. Pasowy schemat 

134 W. Nałkowski, 1914, Materjaly do geografji ziem dawnej Polski, Warszawa; W. Nałkowski, 1913, Terytorjum Polski histo-

rycznej jako indywidualność geograficzna, Warszawa. 
135 vv. Nałkowski, 1914, Materjafy do geografji ziem dawnej Polski, Warszawa, s. 28. 

136 Charakter terytorium w znaczeniu wyodrębniających to terytorium cech fizycznogeograficznych, np. rzeźby, budowy 

geologicznej, klimatu, itp. 
137 E. Romer, 1906, Ziemia. Geografia fizyczna ziem polskich, [w:] Polska. Obrazy i opisy, Lwów, s. 66, a także E. Romer, 

1916, Geograficzno-statystyczny atlas Polski, Warszawa-Kraków; E. Romer, 1939, Ziemia i państwo. Kilka zagadnień 

geopolitycznych, Lwów—Warszawa, s. 11. 
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państw europejskich na kierunkach wschód-zachód i północ-południe tworzy tablicę, z której 
według F. Ratzla wynika między innymi konieczność istnienia Polski138. 

Ryc. 12. Schemat pasowego układu państw w Europie 

Północ 

Norwegia Dania Szwecja 

Wielka 
Belgia 

Holandia Niemcy 
Polska Rosja 

Zachód Brytania Austro- Wschód 
Francja Szwajcaria -Węgry Rumunia 

Portugalia Hiszpania Włochy Grecja Turcja 

Południe 

Ź r ó d ł o : F. Ratzel, 1903, Politische Geographie, Berlin, s. 258. 

Z powyższego układu wynika pewna determinacja występowania państw uzależniona li tylko 
od czynników geograficznych, które wskazują granice rozprzestrzeniania się ludności i tym sa-
mym decydować mogą o granicy państwa139. Tych faktów nie powinna zniekształcać ukierunko-
wana politycznie krytyka geopolityki140 ani opierające swoje badania na wybranych jedynie czyn-
nikach geograficznych - sieci hydrograficznej i transportowej prace późniejszych autorów141. Do 
uzupełnienia spektrum należy jeszcze dodać pracę C. Jankowskiego będącą politycznym 
wsparciem manifestu M. Mikołajewicza. Polska etnograficzna miałaby obejmować dość niewiel-
kie terytorium sięgające morza w Gdańsku, Wielkopolskę ograniczając do Międzyrzecza, a Śląsk 
do linii Kluczbork-Opole-Cieszyn. Następnie granica przebiega łukiem Karpat do Sanu, Przemy-
śla, Tomaszowa, dochodząc do Bugu koło Drohiczyna, obejmując Brześć i Białystok oraz pozos-
tawiając po stronie rosyjskiej Grodno i Sejny, by zawrócić koło Suwałk, Olsztyna do Nogatu142. 

Powyższe koncepcje zasięgu terytorialnego ziem, które można uznać za polskie, prowadzą do 
wniosku, iż ani granice etniczne, ani historyczne nie są w stanie jednoznacznie wskazać za-
sięgu kraju, który można nazwać Polską. Język, wyznanie, odczucie przynależności narodowej 
nie mogą jednoznacznie określić przynależności ziem. Natomiast granice historyczne sięgają 
w różnych okresach od Łużyc do Dniestru i Dniepru. Wyjątkowo trudno więc wskazać terytorium 
przypisane Polsce. Problem ten na początku XX w. próbowali rozwiązać W. Nałkowski 
i E. Romer, prowadząc pomiędzy sobą aktualny do dziś spór143 . 

Przełom XIX i XX w. to okres najsilniejszego rozwoju ruchów narodowych i nacjonalistycznych 
oraz kształtowania się świadomości narodowej u wielu nowych grup społecznych -
mieszkańców dawnych wielonarodowościowych państw. Każde z nich, zarówno te, które istni-
ały już w historii, jak i te, których miały zaistnieć po raz pierwszy, szukały swojej tożsamości, 

138 F. Ratzel, 1903, Politische Geographie, Berlin, s. 258. 
139 J. Loth, op. cit., s. 212. 
140 J. Litwin, 1956, Szkice krytyczne o determinizmie geograficznym i geopolityce. Warszawa, s. 66-80. 
141 A. Piskozub, 1987, Dziedzictwo polskiej przestrzeni. Geograficzno-historyczne podstawy struktur przestrzennych ziem 

polskich, Wrocław, s. 16. 
142 Cz. Jankowski, 1914, Polska etnograficzna, Warszawa. 
143 J. Wendt. 1994, Geopolityczne uwarunkowania położenia Polski w pracach W. Nałkowskiego i E. Romera. Materiały 43. 

Ogólnopolskiego Zjazdu PTG, Lublin, s. 197-198. 
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próbując się samookreślić, także terytorialnie. „Posiadanie naturalnego terytorium, terytorium, 
które predysponuje swoich mieszkańców, aby stanowili jedną zbiorowość, należy do postulatów 
ideologii narodowej, wynikających z założenia, że naród jest zbiorowością o więzi naturalnej 
i predysponowanej. Ponadto terytorium naturalne ma tę jeszcze wartość z punktu widzenia naro-
dowej ideologii, że silniej działa na członków zbiorowości, łatwiej wyobrazić je sobie jako 
zamkniętą całość, a to wyobrażenie rzutuje na obraz zbiorowości związanej z tym obszarem, 
potęgując u owych członków jej odrębność. Patriota jest wtedy skłonny patrzeć na swoje terytorium 
narodowe jako na terytorium wyodrębnione w sposób naturalny, albo też łatwo ulega aspiracjom 
do takiego rozszerzenia terytorium narodowego, aby oparło się o naturalne granice"144. Skoro, jak 
twierdzi S. Ossowski, dążność do wyodrębnienia w środowisku geograficznym kształtu 
przestrzennego państwa jest immanentną cechą zbiorowości, to pamiętając o niebezpieczeństwie 
określenia zasięgu terytorium wynikającego z narodowego punktu widzenia, zanalizujemy hipo-
tezy, które przedstawiają kształt polskiej przestrzeni do odzyskania niepodległości, zwłaszcza że 
zaważyły one w znaczący sposób na rzeczywistym kształcie Polski po 1918 r. E. Romer był 
bowiem ekspertem strony polskiej na rokowaniach w Paryżu (1919 r.) i Rydze (1921 r.), a jego 
Geograficzno-Statystyczny Atlas Polski z 1916 r. odegrał ważną rolę przy ustalaniu granic.145 

W. Nałkowski za obszar państwa polskiego uważał Polskę w granicach przedrozbiorowych. 
Teoria „przejściowości" zakładała, że terytorium polskie charakteryzuje wzajemne przenikanie 
i przechodzenie elementów środowiska geograficznego typowych dla Europy Zachodniej 
w charakterystyczne dla Europy Wschodniej (Rosji) czy wręcz Azji. Argumentami za „przejścio-
wością" Polski - co stanowić miało odróżniającą ją od obszarów sąsiednich cechę, mają być: 
dział wodny przechodzący przez jej obszar i rozgraniczający zlewiska mórz Bałtyckiego i Czar-
nego oraz izoamplituda 23°C przecinająca Polskę południkowo, powszechnie traktowana 
w geografii jako umowna granica pomiędzy wpływami klimatu morskiego i kontynentalnego. 

W. Nałkowski w swoich pracach przedstawił próbę umotywowania biegu historii przez wpływ 
środowiska. Szeroki pas nizin europejskich ułatwiał w decydującym stopniu tworzenie się du-
żych państw i wchłonięcie przez nie mniejszych. Rozszerzanie się nizin, następujące szerokim 
łukiem od odcinka Szczecin-Sudety w kierunku wschodnim, powodować miało w ruchu osadni-
czym zjawisko „aspiracyjne wschodu" (Drang nach Osten, polska kolonizacja na Litwie 
i Rusi)146. W swoich pracach uczony podkreślał przejściowość na kierunku równoleżnikowym, 
ale także południkowym, co powodowało krzyżowanie się szlaków komunikacyjnych Polski 
i wpływało na tworzenie się „pstrokacizny etnicznej". „Zetknięcie się dwóch światów polity-
cznych, zachodu i wschodu, wywołuje konieczność istnienia państwa buforu o pewnej elasty-
czności granic. Położenie u wrót kontynentalnej części Europy i stepowej, barbarzyńskiej Azji -
zjawisko przedmurza, pogranicza wojskowego, wszystko to (a także i wiele innych zjawisk 
zetknięcia jest aż nadto wystarczające, aby ten pas granicy stał się samodzielną krainą o wybit-
nej indywidualności"147. 

Cechę przejściowości terytorium miała także potwierdzić geomorfologia - pasowością wys-
tępowania krain fizycznogeograficznych Polski. Przy pasmowym przedstawieniu Polski potrafi 
jednak Nałkowski dość wyraźnie wskazać granice, które sięgają na zachodzie Odry i Nysy Łuży-
ckiej, a na wschodzie Dniepru, opierając się na północy i południu na granicach naturalnych -
morzu i górach. „Jeżeli Polskę właściwą, jądro etnograficzne i polityczno-historyczne uważać 
możemy jako cień, rzucony na północ przez Karpaty ku Bałtykowi, to część jej ku Odrze 

144 S. Ossowski, 1984, O ojczyźnie i narodzie, Warszawa, s. 50. 
145 E. Romer, 1989, Pamiętnik paryski 1918-1919, Wrocław, s. 262 i 266. 
146 vv. Nałkowski, 1913, Materjaiy do geografji ziem dawnej Polski. Warszawa, s. 44. 
147 Ibid., s. 45. 
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i Dnieprowi przedstawia się jako półcień (penumbra), słabnący ku skrajom"148. Ten zbyt deter-
ministyczny obraz Polski spotkał się dość szybko z polemiką ze strony rozpoczynającego 
właśnie świetną karierę wybitnego geografa Eugeniusza Romera, który przedstawił podobną 
terytorialnie, ale inaczej uargumentowaną hipotezę odrębności przestrzennej Polski149. 

Ryc. 13. Pomostowe i przejściowe położenie Polski 

Ź r ó d ł o : Opracowanie własne. 

Wychodzący z geograficznych założeń geopolityki E. Romer uważał, że „albo Polska nie ma 
fizycznego uzasadnienia w przyrodzie Europy, a wtedy nawet jej długowieczny byt mógł być 
tylko wynikiem pewnych politycznych i kulturalnych założeń i stanów, a w takim razie sprawa 
Polski jest wyłącznie zależną od powrotu podobnych konstelacji historyczno-politycznych. Albo 
też Polska tkwi w Europie jako jeden z jej organicznych członów budowy fizycznej, a w takim 
razie jest niepodległość Polski problemem znacznie bliższym, bo wprowadzeniu w czyn woli 
ludzkiej, nie przyroda, a tylko inna wola ludzka stoi na przeszkodzie"150. Wychodząc z założe-
nia, że obszar Polski tworzy silnie powiązany ze sobą system rzeczny łączący Morze Bałtyckie 
z Czarnym, uznał, że Polska zajmuje swego rodzaju pomost pomiędzy tymi akwenami. Jedną 
z charakterystycznych cech odróżniających Polskę od sąsiadów, a zwłaszcza od Rosji, miała być 
budowa geologiczna i geomorfologiczna niżu europejskiego („Polska występuje w fizycznym 
obrazie Europy jako zespół form nizin i gór średnich, wsparty o Karpaty, a spojony naturalnym 
węzłem dróg wodnych"). Ze składowych części naturalnych tylko dziedzinę niżową ma Polska 
wspólną z Europą Wschodnią, z Rosją. Niż polski nie zlewa się wszakże z niżem rosyjskim. 

148 Ibid., s. 46. 
149 E. Romer. 1939. Ziemia i państwo. Kilka zagadnień geopolitycznych, Lwów-Warszawa, a także innych polskich 

geografów, np. M. Kiełczewska, 1946, O podstawy geograficzne Polski, Poznań, s. 18. 
150 E. Romer, 1912, Przyrodzone podstawy Polski historycznej, Lwów, s. 3-4 . 
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3. Geopoli tyczne i historyczne uwarunkowania położenia Polski i Rumun i i 

Choć bowiem istnieją pewne wątpliwości co do przebiegu linii odgraniczających strukturę 
wewnętrzną niżu rosyjskiego od francusko-polskiego151, nie ma wątpliwości żadnych, gdy idzie 
o odgraniczenie dwu typów form powierzchni niżowych, typu polskiego albo polsko-
-niemieckiego, od typu rosyjskiego152. Na podstawie badań systemów rzecznych Romer uznał, 
że wszelka ekspansja życiowa narodów dąży zawsze poza linie dolinne ku działom wodnym. 
Tak więc zwarty obszar rzeczny stanowić mógł naturalnie ograniczone terytorium narodu, 
państwa. Zresztą opierał się na badaniach F. Ratzla153. który uważał, że Polska, aby istnieć, 
musi mieć dostęp do morza, gdyż inaczej będzie całkowicie uzależniona od państw sąsiednich 
oraz pozbawiona możliwości ekonomicznego i politycznego rozwoju. 

Z siecią rzeczną powiązał E. Romer również kształtowanie się regionów historyczno-geogra-
ficznych Polski, uważając, iż rzeki są osią regionów, które graniczą za sobą na działach wodnych, 
obejmując charakterystyczne formy geomorfologiczne. „Wszystkie wielkie i odwieczne polskie 
krainy są uzasadnione w licu ziem. Wielkopolska - to blok płyt dyluwialnych. Nad wielkim kola-
nem dolnej Wisły, na najżyźniejszych, odwiecznie bezleśnych glebach pszenicznych rozpoście-
rają się Kujawy, po lewym brzegu dolnej Wisły »garbate« Pomorze i Pojezierze, u wielkiego 
spływu dopływów średniej Wisły Mazowsze, u bramy zachodniej, z rozdrożem do Czech i Nie-
miec Śląsk, na obu skrzydłach Wisły górnej Małopolska... Podole trójkąt płyty wyżynnej, rozdar-
tej jarami, Polesie to niecka bagien. Na przejściu między Podolem a Polesiem osobliwa kraina 
grząd i padołów równoleżnikowych, to Wołyń, czasem bardziej podolski ku południowi, im bardzie 
poleski na północy. Suchy, lecz rozczłonkowany wał międzyrzeczny, rozdzielający zaklęsłe kotliny 
Mazowsza i Polesia, lecz łączący Polskę z Litwą, to Podlasie. Z Podlasiem wiąże się wysokie 
Nowogrodzkie, jako też pełne różnorodności krajobrazowej Pojezierze Wileńskie. Te pierwszorzęd-
ne krainy polskie są produktem dziejowym narodu, są wyrazem jego życia i zżycia się z ziemią"154. 

Określona w ten sposób Polska jest państwem bałtycko-pontyjskim obejmującym ziemie na 
ostatnim zwężeniu Europy ku wschodowi, pomiędzy Europą atlantycką a czarnomorską, 
pomiędzy linią Zatoki Pomorskiej i Sudetów oraz Zatoki Ryskiej i Półwyspu Krymskiego155. 
Takie położenie nie tylko determinuje konieczność istnienia Polski w Europie, ale pociąga za 
sobą pewne wyzwania i kształtuje historię poprzez łączenie dwóch odrębnych systemów polity-
cznych, społecznych, kulturowych, ale także przez próbę trwania mimo naporu sąsiadów. 

Na pierwsze koncepcje kształtu przestrzennego Polski wyraźny wpływ miały poglądy W. Nał-
kowskiego i E. Romera, zwłaszcza ostatniego z nich, wywierającego silne piętno na polskiej 
geografii okresu międzywojennego. A. Sujkowski w swojej pracy za obszar Polski uznał terytori-
um, podobnie jak E. Romer i W. Nałkowski, obejmujące dorzecza Wisły i Odry, które stanowią 
jedność geograficzną, a przy braku istotnych przeszkód naturalnych sięgające osadnictwem na 
wschód Bohu, Dniestru, Dniepru, Niemna i Dźwiny. Na zachodzie granica powinna opierać się 
na linii Odry i Nysy Łużyckiej, a raczej na dziale wodnym tych rzek156. 

R. Umiastowski, wybitny polski geograf wojskowy, w swoich pracach podziela metody badań 
geopolitycznych, twierdząc, iż: „dawniej starano się w geografii znaleźć objekty graniczne bez-
sporne i niemi wyznaczano kraj, dzisiaj nauka szuka w krainie, odrębnej jednostce geogra-
ficznej, cech indywidualnych, jednej cechy głównej, która wszędzie przebija, jest jako zaśpiew 

151 Praca była pisana przed odkryciem tzw. wału scytyjskiego. 
152 E. Romer, 1939, Ziemia i państwo. Kilka zagadnień geopolitycznych, Lwów-Warszawa, s. 53. 
153 F. Ratzel, 1903, Politische Geographie, Berlin, s. 271. 
154 E. Romer, 1939, Ziemia i państwo. Kilka zagadnień geopolitycznych, Lwów-Warszawa, s. 243-244. 
155 E. Romer, 1906, Ziemia. Geografia fizyczna ziem polskich, [w:] Polska. Obrazy i opisy, Lwów, s. 66. 
156 A. Sujkowski. 1921, Geografia ziem dawnej Polski, Warszawa, s. 1. 
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w pieśni, która kraj dany zasadniczo różni od krain sąsiednich"157. R. Umiastowski oczywiście 
podziela ówczesne poglądy geopolityczne, będąc jednak wyższym stopniem wojskowym i wy-
kładowcą w szkole wojskowej, główną uwagę kieruje na możliwości obronne terytorium i w tym 
aspekcie, a zwłaszcza pod kątem możliwości transportowych, rozpatruje położenie Polski158. 
Z pracy tej wynikają poglądy zbieżne z tezą W. Nałkowskiego, dla którego „przejściowość 
Polski" miała bardzo wyraźny charakter także w transporcie - szlakach komunikacyjnych bieg-
nących przez Polskę południkowo i równoleżnikowo. R. Umiastowski wskazuje również na ist-
nienie problemu innych narodowości, dążących do uzyskania własnego państwa, z wszystkimi 
konsekwencjami, jakie ten fakt dla wojska przynosi. Charakterystyczne jest ukazanie granicy 
wschodniej, gdzie czynnik geograficzny, bagna poleskie, odgrywa decydującą rolę w kształto-
waniu się osadnictwa i mozaiki narodowościowej na pograniczu. „Przeszkodą graniczną do dzi-
siejszego dnia jest obszar bagien poleskich, który sprawił, że szlaki naszego osadnictwa roz-
dwoiły się i stały się niewspółmiernie długie i rozstrzelone w stosunku do naszych sił, w rezulta-
cie czego raz po raz traciliśmy czołowe zastępy osadników, które wchłaniała Ruś i Litwa"159. 

Z kolei według J. Lotha, na kształt terytorium polskiego wyraźny wpływ ma już istniejąca linia 
graniczna, będąca dla tego geografa jednym z głównych obiektów badań geopolitycznych160. 
Swoistym eufemizmem, podyktowanym raczej względami patriotycznymi czy propagandowymi, 
jest jego określenie Polski „państwem jednolitym, zwartym, lecz o kształtach nieregularnych"161. 
Podobnie jak ocena strategiczna granic, daleko bardziej optymistyczna niż rzeczywistość, 
czego nota bene 14 lat później miała dowieść wojna. Interesującą koncepcję determinacji granic 
przez „pas oporu", częściowo zbieżną z poglądami E. Romera, przedstawił J. Smoleński162. 

Ryc. 14. Ograniczenie terytorium Polski przez bariery naturalne 

3. Geopoli tyczne i h istoryczne uwarunkowania położenia Polski i Rumuni i 

Ź r ó d ł o : Opracowanie własne na podstawie: J. Smoleński, op. cit., s. 39. 

157 R. Umiastowski, 1921, Terytorium Polski pod względem wojskowym, Warszawa 1921, s. 15. 
158 Ibid., s. 11. 
159 R. Umiastowski, 1924, Geografia wojenna Rzeczypospolitej Polskiej i ziem ościennych. Warszawa, s. 274. 
160 J. Loth, 1925, Państwo polskie w oświetleniu geografji politycznej, „Studia Społeczne i Gospodarcze", Warszawa. 
161 Ibid., s. 230. 
162 J. Smoleński, 1926, Przyrodzony obszar Polski i jego granice w świetle nowoczesnych poglądów, „Przegląd Geograficzny", s. 33. 
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Kształt terytorium Polski zdeterminowany jest występowaniem na wschodzie strefy „wareg-
skiej"163. Natomiast granicę zachodnią wyznacza zwężenie niżu na kontynencie, tzw. brama nie-
miecka. „Gdy na wchodzie pomost bałtycko-czamomorski ma około 1200 km szerokości a od-
ległość między polskimi Karpatami a Bałtykiem obracają się jeszcze w granicach 800-450 km, 
gdy na zachodzie odstęp Alp od morza wynosi 600 km - tu północny cypel czeskich gór zaled-
wie dwieście kilkadziesiąt kilometrów dzieli od zasady szczecińskiej zatoki. To przewężenie 
europejskiego niżu tworzy rodzaj bramy wiążącej z sobą jego dwie rozszerzające się na obie 
strony połacie, niemiecką i polską - w niej leży ich granica"164. Jest to więc obszar państwa 
podobny do koncepcji E. Romera i W. Nałkowskiego nawet w przebiegu naturalnej granicy pol-
sko-niemieckiej na Odrze i Nysie, jednak z innym sposobem argumentacji, chociaż także opar-
tym na czynniku geograficznym - ukształtowaniu i linii brzegowej. 

W pracy zbiorowej Polska współczesna S. Pawłowski przedstawił w części poświęconej 
geografii politycznej Polski podobną hipotezę co W. Nałkowski. Wykazał przejściowość krain 
fizyczno-geograficznych i wskazał na dominującą rolę rzek w tworzeniu krain historycznych165. 
Zwrócił również uwagę na decentralizację życia gospodarczego i kulturalnego, podkreślając 
znaczenie kresów. „Jednak centralne krainy Polski nie są, wyłączając Warszawę jako stolicę, 
głównym środowiskiem życia gospodarczego oraz kulturalnego Polski. Pod tym względem 
zachodzi w Polsce bardzo ciekawe zjawisko geograficzno-polityczne. Oto w życiu gospodar-
czym, a nawet politycznym Polski odgrywają bardzo ważną rolę ziemie kresowe. Wielkopolska 
z Poznaniem, ziemia Wileńska z Wilnem, ziemia czerwieńska z Lwowem, ziemia Krakowska 
i Śląska. W najbliższej przyszłości dojdzie niewątpliwie do wielkiego znaczenia ziemia Pomor-
ska wraz z Gdańskiem"166. Wskazanie krain kresowych jednocześnie określa zasięg terytorial-
ny ziem polskich. W pracy S. Pawłowskiego na określenie terytorium silnie już rzutują uzyskane 
ostatecznie w 1923 r. granice. Podziela on również poglądy E. Romera i R. Umiastowskiego 
o półwyspach kolonizacji polskiej w kierunku Wilna i Lwowa, podkreślając jednocześnie efekty 
silnego procesu polonizacji, zwłaszcza wśród Niemców i Żydów. W połowie lat trzydziestych 
można zauważyć, oprócz powielania poglądów E. Romera i W. Nałkowskiego o konieczności 
naturalnego wyodrębnienia terytorium w „Licu Ziem", tezę o kształtowaniu się odrębności 
wynikającej z działalności politycznej, ujednolicania gospodarczego i rozwoju procesów polo-
nizacji. „Brak naturalnych granic pomiędzy poszczególnymi częściami Polski ułatwił zianie się 
jej w jeden kompleks polityczny i gospodarczy, ale tenże brak, pomijając rubieże południowe, 
stworzył z terytorium Polski obszar narażony na ekspansję sąsiadów"167. W ostatnim zdaniu 
A. Żabko-Potopowicza można zauważyć reminiscencje wojny polsko-sowieckiej i może nawet 
dalekie echa narastającego konfliktu polsko-niemieckiego. W przedstawionych w tej części 
pracy koncepcjach zasięgu przestrzennego państwa polskiego lub raczej terytorium polskiego 
można zauważyć dwie wyraźne myśli przewodnie. Do odzyskania niepodległości przeważały 
zdecydowanie idee zasięgu terytorium przed rozbiorami, jeżeli uważano, iż powinno powstać 
samodzielne państwo polskie, lub zasięg terytorium obejmował jedynie dość wąski obszar 
etniczny, przenoszony na wschód lub na zachód w zależności od tego, czy ewentualne 
kadłubowe państwo polskie miałoby powstać pod patronatem Rosji czy Niemiec. Drugi ogólnie 
panujący trend był spowodowany powstaniem państwa w 1918 r. i ukształtowaniem jego granic, 
co należało umotywować geopolitycznie, stąd poglądy na polskość obszaru pomostowe-
go często „pasują" do rzeczywistego zasięgu państwa. Brak w późniejszych pracach (lata 

163 Ibid., s. 35. 
164 Ibid., s. 37. 
165 S. Pawłowski, J. St. Bystroń, A. Peretiakowicz, 1928, Polska współczesna. Geografia polityczna. Kultura duchowa, 

„Wiadomości Prawno-Polityczne", Lwów-Warszawa, s. 16. 
166 Ibid., s. 17. 
167 Szerzej por.: A. Żabko-Potopowicz, 1938. Rolnictwo w Polsce, Warszawa. 
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1920-1939) znaczniejszego nacisku na Kresy Wschodnie, które tracą na atrakcyjności na rzecz 
pogranicza zachodniego. 

Jednak na tak zarysowanym terytorium zasięg granic kształtowały przede wszystkim dzieje 
polityczne Polski, która po okresie rozbiorów odzyskała swoją państwowość i jak się ówcześnie 
wydawało, ostatecznie ustabilizowała granice w 1921 r., podpisując z Rosją Radziecką traktat 
ryski. Jednak kolejny raz sojusz niemiecko-rosyjski doprowadził do ich zmian w 1939 r. i roz-
bioru Polski (traktat brzeski), a za zgodą wielkich mocarstw po 1945 r. nasz kraj dostał się pod 
wpływy ZSRR. Polska utraciła wówczas część swojego terytorium na wschodzie i otrzymała nie-
jako w formie rekompensaty terytoria tak zwanych ziem odzyskanych wraz z jej współczesnymi 
granicami168, których opis ze względu na powszechną znajomość ich kształtowania i przebiegu 
oraz bogatą literaturę przedmiotu169 zostanie w niniejszej pracy pominięty. Już wkrótce 
zmieniono oficjalną nazwę państwa, dodając do niej zgodnie z ideologią określenie „ludowa". W 
kraju wprowadzono nowy system polityczny i gospodarczy, rozwinięto w praktyce „demokrację 
ludową", a Polska stała się w dużej mierze zależna od ZSRR. Na prawie 45 lat nowymi sąsia-
dami PRL zostały Czechosłowacka Republika Socjal istyczna, Niemiecka Republika 
Demokratyczna i cztery republiki związkowe ZSRR (Federacyjna Radziecka, Litewska, 
Białoruska i Ukraińska). W tej sytuacji dyfuzja innowacji i instytucji demokratycznych z samej 
istoty systemu totalitarnego była wybitnie utrudniona w warstwie poznawczej i niemożliwa do 
realizacji w praktyce. 

3 .3 . Kształtowanie się współczesnych granic państwa rumuńskiego 

Dla zrozumienia geopolitycznych uwarunkowań dyfuzji instytucji w Rumunii wydaje się ko-
nieczne przedstawienie etapów kształtowania się współczesnego państwa rumuńskiego i jego 
granic. O ile w przypadku Polski, będącej państwem „historycznym", rozciągającym się 
pomiędzy Niemcami i Rosją na Niżu Środkowoeuropejskim, nie istnieje potrzeba potwierdzania 
państwowości i granic (przy całej ich skomplikowanej genezie i uwarunkowaniach w latach 
1918-1923), o tyle w przypadku Rumunii, która w obecnym kształcie swojego terytorium pow-
stała dopiero po II wojnie światowej, dla ukazania uwarunkowań położenia geopolitycznego 
celowe jest ukazanie podstaw kształtowania się zasięgu terytorialnego i granic państwa. Proces 
budowy współczesnego państwa rumuńskiego spowodował liczne zmiany granic i przesiedlenia 
ludności, których poznanie wydaje się potrzebne dla zrozumienia stosunków wewnątrz kraju 
oraz uwarunkowań polityki zagranicznej, wpływających na proces dyfuzji wśród ludności i per-
cepcję innowacji z państw sąsiednich. 

Po zajęciu przez Turków Półwyspu Bałkańskiego i zhołdowaniu hospodarstw (księstw) rumuń-
skich (Siedmiogrodu, Mołdawii, Wołoszczyzny i Dobrudży) przez kolejno w różnych okresach 
Rzeczypospolitą, Węgry, Austro-Węgry, po zwycięskiej dla Rosji wojnie z Turcją (1828-1829) 
zawarty w Adrianopolu pokój przewidywał przyznanie autonomii Serbii i Grecji, oddanie delty 
Dunaju Rosji, wolność żeglugi handlowej na Morzu Czarnym i wewnętrzną autonomię dla 
księstw rumuńskich - Mołdawii i Wołoszczyzny. Księstwa rumuńskie nominalnie podlegały 

168 J. Wendt. M. Raczyński, 1999, Granice Polski w XX wieku, „Kwartalnik Geograficzny", nr 3 (11). s. 14-25. 
169 Szerzej na temat kształtowania się granic państwa polskiego pisali między innymi: G. Labuda, 1974, Polska granica 

zachodnia. Tysiąc lat dziejów politycznych, Poznań; J. Buszko, 1981, Historia Polski 1864-1948, Warszawa; A. Piskozub, 

1987, Dziedzictwo polskiej przestrzeni. Geograficzno-historyczne podstawy struktur przestrzennych ziem polskich, 

Wrocław; A. Albert, 1989, Najnowsza historia Polski 1918-1980, Londyn; N. Davis, 1991, Boże igrzysko. Historia Polski, 

Kraków; J. Ślusarczyk, 1993, Granice Polski w tysiącleciu, Toruń; M. Rościszewski. 1994. Geopolityczne uwarunkowania 

polskiej granicy wschodniej, [w:] Węzłowe problemy współpracy przygranicznej. Biuletyn nr 5, Warszawa; T. Otremba, 1997, 

Wyżyna Polska. O zachowaniu całości i niepodległości Polski, Wydawnictwo Regnum. Gdańsk, i wiele innych opracowań. 
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Turcji, ale po wycofaniu jej wojsk z lewej strony Dunaju, w jej prerogatywach zostało jedynie za-
twierdzanie władców i pobieranie haraczu w wysokości 1 mln piastrów z Mołdawii i 2 mln pias-
trów z Wołoszczyzny. Natomiast księstwa dostały się w orbitę wpływów Rosji. Na mocy 
postanowień pokoju adrianopolskiego do czasu wypłacenia kontrybucji wojennej przez Turcję, 
miała nimi zarządzać administracja rosyjska, która przygotowała dla nich statuty organizacyjne. 

Ze względu na narastające tendencje zjednoczeniowe w obydwu księstwach sprawa utworze-
nia państwa rumuńskiego stała się istotnym problemem podczas rozmów na kongresie parys-
kim, zwołanym po zakończeniu wojny krymskiej. Jednak sprzeczności pomiędzy interesami 
Rosji, dążącej do osłabienia wpływów Austro-Węgier i Turcji na Bałkanach, mimo początkowe-
go poparcia projektu zjednoczeniowego przez Francję, doprowadziły przy poparciu Anglii do 
potwierdzenia zwierzchności Turcji nad księstwami rumuńskimi. Dodatkowo mocarstwa przy-
czyniły się do umiędzynarodowienia żeglugi na Dunaju, tworząc w tym celu komisję między-
narodową z siedzibą w Gałaczu. Rosja została odsunięta od Dunaju, którego delta po przeka-
zaniu trzech okręgów południowej Besarabii Turcji znowu znalazła się pod panowaniem tej 
ostatniej. Jednak rozwój ruchu unionistów rumuńskich doprowadził w 1857 r. do zwołania 
wyborów do obydwu dywanów, które na Zgromadzeniu ad hoc przegłosowały wnioski o zjed-
noczeniu państwa. Po kolejnych wyborach w styczniu 1859 r. i burzliwych obradach Zgro-
madzenie Mołdawii wybrało na księcia Aleksandra Jana Cuza (17.01.1859 r.), który pod na-
ciskiem opinii publicznej został wybrany również na księcia Wołoszczyzny (5.02.1859 r., według 
kalendarza gregoriańskiego obowiązującego w księstwach w dniu 24 stycznia). Pomimo 
początkowych problemów ze strony Austrii i Turcji z uznaniem nowego państwa, które zaczęło 
używać nazwy Rumunia (România), 23.12.1861 r. wielkie mocarstwa potwierdziły zjednoczenie 
księstw mołdawskiego i wołoskiego w jedno państwo. 

Po przeprowadzonym w 1866 r. zamachu stanu książę A.J. Cuza został zmuszony do 
abdykacji, a nowym władcą wybrano ks. Karola Hohenzollerna (Sigmaringen), którego Turcja 
zaakceptowała jako monarchę dziedzicznego, pod warunkiem uznania formalnego zwierzch-
nictwa sułtana. Po krwawym stłumieniu przez Turków powstań w Bośni i Hercegowinie (1875 r.) 
oraz Bułgarii (1876 r.) Rosja, która porozumiała się z Austro-Węgrami w kwestii podziału części 
europejskiego terytorium Turcji, wypowiedziała tej ostatniej wojnę, do której przyłączyła się 
Rumunia. W wyniku zwycięstwa wojsk rosyjsko-rumuńskich, na mocy pokoju w San Stefano 
(3.03.1878 r.), Turcja uznała niepodległość Rumunii. W efekcie wojny Rumunia uzyskała deltę 
Dunaju i Dobrudżę, a w zamian oddała Rosji południową Besarabię. Po pierwszej wojnie 
bałkańskiej (1912) w zamian za zachowanie neutralności Rumunia otrzymała Silistrię, jednak 
gdy Bułgaria doprowadziła w rok później do drugiej wojny bałkańskiej, Rumunia zaatakowała 
swojego południowego sąsiada, a po jego kapitulacji zajęła część południowej Dobrudży. 

Wybuch I wojny światowej zastał Rumunię jako formalnego, lecz tajnego sojusznika trójprzy-
mierza związanego z Niemcami, Austro-Węgrami i Włochami porozumieniem przedłużanym od 
1883 r. aż do 1913 r., lecz po wybuchu wojny „rada koronna" opowiedziała się za neutralnością, 
mimo nacisków ze strony Niemiec i Austro-Węgier. Rumunii wybitnie sprzyjała sytuacja między-
narodowa: entencie zależało na uzyskaniu połączenia z Serbią, a państwom centralnym na od-
cięciu Rosji drogi do cieśnin tureckich. Ważny był też czynnik militarny, udział w walkach armii 
rumuńskiej mógł na froncie bałkańskim przeważyć szalę zwycięstwa. Znaczenie w miarę 
przedłużania działań wojennych miały też rumuńskie złoża ropy i dostawy żywności. Już w 1915 r. 
rząd Rumunii podjął decyzję o przystąpieniu do wojny po stronie ententy, lecz jej niepowodzenia 
militarne powstrzymały go przed jej ogłoszeniem. Dopiero w obliczu sukcesów ententy w sierp-
niu 1916 r. Rumunia wypowiedziała wojnę Austro-Węgrom, motywując tę decyzję położeniem 
Rumunów za Karpatami. Jednak po początkowych sukcesach w Siedmiogrodzie (zajęto 
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Braszow, Fagaras) wojska rumuńskie zmuszone zostały do odwrotu. Rumuni utracili stolicę 
i zostali wyparci do Mołdawii. 

Po wybuchu rewolucji w Rosji, za zgodą ententy, Rumunia pozbawiona oparcia militarnego 
na wschodzie podpisała zawieszenie broni. Rumunia utraciła południową Dobrudżę na korzyść 
Bułgarii, przełęcze karpackie na korzyść Austro-Węgier, lecz kosztem Rosji Radzieckiej zyskała 
Besarabię, którą ogłoszono Niezależną Republiką Mołdawską i następnie przyłączono do Ru-
munii. Jednak już rok później, po zwycięstwie ententy, całkowicie zmienił się układ sił na Bałkanach. 
W historycznej stolicy Siedmiogrodu, Alba Julia, zwołano Zgromadzenie Narodowe, które pod-
jęło uchwałę o zjednoczeniu Siedmiogrodu i Banatu z Rumunią. Dzięki podpisanym traktatom 
z Austrią, Bułgarią (1919 r.) i Węgrami (1920 r.) Rumunia zajęła cały Siedmiogród, całą Bukowinę, 
południową Dobrudżę i część Banatu, zatrzymując zajętą wcześniej Besarabię. W ten sposób zre-
alizowano koncepcję „Wielkiej Rumunii" - „Romania Mare", która zajmowała około 300 tys. km2 

i liczyła około 17 mln ludności, z czego około 30%, podobnie jak w lI Rzeczypospolitej, stanowiły 
mniejszości etniczne (węgierska, seklerska, niemiecka, żydowska, ukraińska, turecka i bułgar-
ska). Z zajęciem Besarabii nie pogodziła się Rosja Radziecka, a Siedmiogrodu Węgry, jednak 
Rumunia nie zgodziła się na przeprowadzenie na spornych ziemiach plebiscytu w duchu posta-
nowień wersalskich, a rząd centralny rozpoczął prowadzenie polityki romanizacji zajętych ziem. 

Ryc. 15. Etapy jednoczenia ziem rumuńskich w latach 1829-1919 

3. Geopoli tyczne i h istoryczne uwarunkowania położenia Polski i Rumuni i 

Ź r ó d ł o : Opracowanie własne. 

57 



3. Geopol i tyczne i h istoryczne uwarunkowania położenia Polski i Rumuni i 

W okresie międzywojennym Rumunia, podobnie jak Polska, została zmuszona do podpisania 
układu gwarantującego prawa mniejszościom narodowym zamieszkującym jej terytorium. Dla 
zabezpieczenia granicy wschodniej i utrzymania Besarabii Rumunia podpisała pakt polityczny 
i wojskowy z Polską gwarantujący wzajemną pomoc w razie ewentualnej agresji Rosji Ra-
dzieckiej. Dla zabezpieczenia nabytków kosztem Węgier przystąpiła do paktu wojskowego z Cze-
chosłowacją i Królestwem SHS (późniejszą Jugosławią), tworząc tak zwaną małą ententę, 
skierowaną przeciwko Węgrom. To ostatnie wydarzenie miało także znaczenie antybułgarskie, 
istotne dla Jugosławii i Rumunii. W latach trzydziestych podpisano kolejny układ z Grecją, 
Jugosławią i Turcją (tzw. ententę bałkańską), również skierowany przeciwko Bułgarii, starając 
się zabezpieczyć w ten sposób integralność terytorialną kraju, oraz odnowiono układ z Francją, 
która uznała przyłączenie Besarabii. Jednak wzrost tendencji faszystowskich w Rumunii, wpły-
wy kapitału niemieckiego, podpisanie układu gospodarczego z HI Rzeszą i wreszcie zabór 
Austrii przez Hitlera doprowadziły do załamania profrancuskiej polityki. Tym bardziej iż jak po-
kazał rozbiór Czechosłowacji, na rzeczywiste poparcie Francji trudno było liczyć. Po agresji Nie-
miec na Polskę Rumunia ogłosiła neutralność, a dodatkowo nie udzieliła jej pomocy militarnej 
po wkroczeniu na jej terytorium Armii Czerwonej, korzystając z pretekstu, iż Polska nie ogłosiła, 
że znajduje się w stanie wojny z ZSRR. Władze rumuńskie wyraziły jednak zgodę na przejście 
na jej terytorium rządu polskiego i wbrew naciskom ze strony Niemiec nie utrudniały wyjazdów 
z obozów internowania około 100 tys. Polaków, którzy przez Rumunię dostali się do Francji. 

W 1940 r. pod wpływem zwycięstw niemieckich i klęski Francji w Rumunii umocniła się pro-
niemiecka opcja w polityce zagranicznej. Podpisano układ naftowy, a po nim zbożowy, w któ-
rych zagwarantowano dostawy nafty i zboża dla Rzeszy w zamian za dozbrojenie rumuńskiej 
armii. Jednak ich podpisanie i proniemiecka polityka nie mogły powstrzymać nadciągającej 
katastrofy. ZSRR, realizując układ Ribbentrop-Mołotow, postawił Rumunii ultimatum natychmi-
astowego oddania Besarabii i północnej Bukowiny, które w ówczesnych warunkach Rumunia 
zmuszona była przyjąć. Zabraną Besarabię włączono do utworzonej jeszcze w 1924 r. Socjalis-
tycznej Republiki Mołdawii, a Bukowinę do Ukraińskiej SSR, podobnie jak uczyniono to wcześniej 
z zajętymi ziemiami Polski, łącząc je z Białoruską i Ukraińską SRR. Dla dopełnienia tragedii naro-
dowej doszło do wydarzenia, które doprowadziło do wzrostu już i tak silnych animozji pomiędzy 
Węgrami i Rumunami. Wskutek niemieckiej presji i ich poparcia dla roszczeń węgierskich oraz 
pod wpływem ultimatum, grożącego wkroczeniem wojsk niemieckich, przy całkowitym 
desinteressmentze strony rosyjskiej, zrozumiałym z punktu widzenia paktu Ribbentrop-Mołotow, 
Rumunia została zmuszona do odstąpienia Węgrom, na mocy „drugiego arbitrażu wiedeńskiego" 
(30.08.1940 r.), Maramureş, Kriszany i północnego Siedmiogrodu (z miastami Oradea, Satu 
Mare, Kluż, Bistrita) zamieszkanego w połowie przez ludność rumuńską. 

W listopadzie 1940 r. rząd rumuński przystąpił do państw osi, z którymi w 1941 r. Rumunia 
zaatakowała ZSRR. W pierwszych miesiącach wojny zajęto Besarabię i północną Bukowinę, 
które przyłączono do Rumunii, a z zajętych pomiędzy Dniestrem i Bohem ziem utworzono osob-
ną jednostkę administracyjną - „Transistrię" - z ośrodkiem w Odessie. Jednak na skutek klęsk 
III Rzeszy w Rumunii narastał opór przed dalszym prowadzeniem wojny. W obliczu wkracza-
jącej do Mołdawii Armii Czerwonej w sierpniu 1944 r. król Michał dokonał przewrotu i aresztował 
gen. I. Antonescu, a oddziały regularnej armii na rozkaz króla zaprzestały walk z Armią 
Czerwoną. Reakcja Niemiec była natychmiastowa-zbombardowano Bukareszt, wskutek czego 
wojska rumuńskie podjęły walkę z Niemcami. Po wkroczeniu wojsk radzieckich do Bukaresztu 
Rumunia oficjalnie przeszła na stronę aliantów i wypowiedziała wojnę Węgrom, a pod koniec 
października wojska rumuńskie, mimo niemieckich i węgierskich kontrataków, zajęły cały 
Siedmiogród. Zgodnie z podpisanym w Paryżu traktatem pokojowym (10.02.1947 r.) Rumunia 
zachowała Siedmiogród, jednak Besarabia i Bukowina zostały włączone do Rosji. 
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3. Geopolityczne i historyczne uwarunkowania położenia Polski i R u m u n i i 

Po umocnieniu socjalizmu w Rumunii i zmuszeniu króla Michała do abdykacji (30.12.1947 r.) 
rządy w Rumuńskiej Republice Ludowej przejęła utworzona w lutym 1948 r. Rumuńska Partia 
Robotnicza. Jej pierwszym sekretarzem został G. Gheoghiu-Dej, po nim na krótki okres 
G. Apostol, znowu G. Dej, a następnie N. Ceauşescu. Zmieniono kolejny raz nazwę państwa na 
Socjalistyczną Republikę Rumunii, która po krwawym obaleniu rządów N. Ceauşescu stała się 
Republiką Rumunii (8.12.1991 r.). Do „jesieni ludów" jej sąsiadami były dwie republiki 
związkowe ZSRR (Mołdawska i Ukraińska), Ludowa Republika Bułgarii, Węgierska Republika 
Ludowa i Socjalistyczna Federacyjna Republika Jugosławii. Podobnie jak w przypadku Polski, 
narzucony Rumunii system polityczny i gospodarczy, mimo demonstrowania pewnej, w dużej 
mierze pozornej niezależności od ZSRR, w znaczącym stopniu stanowił barierę dyfuzji instytucji 
demokratycznych, pozostawiając życie polityczne i społeczne w kraju pod kontrolą partii i tajnej 
policji politycznej. 



4. PROCESY INTEGRACYJNE W EUROPIE ŚRODKOWEJ 

4 .1 . Nowe państwa w Europie Środkowej 

Poza uwarunkowaniami geograficznymi na proces percepcji instytucji demokratycznych silny 
wpływ wywierają wszelkie powiązania formalne pomiędzy miejscem źródła (kraje Unii Europej-
skiej) i miejscem przeznaczenia dyfuzji (kraje Europy Środkowej) . Dzięki współpracy zagra-
nicznej, tworzeniu wspólnych instytucji, komisji, agend, wymianie doświadczeń, kontaktom 
oficjalnym i roboczym na każdym szczeblu następuje wzajemne poznanie się i zachodzi proces 
dyfuzji lepszych wzorców sprawowania władzy, w założeniu instytucji demokratycznych. Po 
okresie dominacji ZSRR i podporządkowaniu interesom rosyjskim wszelkiej współpracy (polity-
cznej, ekonomicznej, militarnej) od 1990 r. nastąpił, dzięki odzyskaniu suwerenności przez 
państwa regionu, rozwój współpracy międzynarodowej, redefiniowanie interesów zagranicznych 
przez poszczególne kraje i tworzenie nowych organizacji regionalnych. Nowe traktaty między 
państwami regionu były konieczne w kształtującej się po rozpadzie ZSRR Europie Środkowej, 
gdyż w efekcie „jesieni ludów" pojawiło się w nim kilkanaście nowych państw. 

Na skutek połączenia się NRD i RFN powstało dominujące pod względem ekonomicznym 
w Europie państwo niemieckie. Po „aksamitnym rozwodzie" w Czechosłowacji oraz wskutek 
rozpadu ZSRR i Federacyjnej Republiki Jugosławii w szeroko rozumianej Europie Środkowej 
i Wschodniej w miejsce tych trzech państw powstało w latach 1989-1991 jedenaście nowych. 
Zmieniło się położenie geopolityczne regionu, który uzyskał nowe znaczenie geostrategiczne 
dla NATO, odsuwając na początku lat dziewięćdziesiątych granice Rosji, przez powstanie 
Estonii, Łotwy, Litwy, Białorusi i Ukrainy, od Europy Zachodniej w kierunku wschodnim. Razem 
ze zmianą geopolitycznego położenia Polski i Rumunii uległ zmianie cały system wzajemnych 
powiązań gospodarczych i geopolitycznych w Europie Środkowej oraz w ramach Rady 
Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. Polska, granicząca do 1989 r. z trzema państwami: ZSRR, 
Czechosłowacją i NRD, od 1990 r. posiada wspólne granice z siedmioma krajami: Rosją 
(12.06.1990 r.), Litwą, (1.12.1991 r.), Białorusią (25.08.1990 r.), Ukrainą (1.12.1991 r.) i na-
stępnie na południu ze Słowacją (17.12.1992 r.), Czechami (17.07.1992 r.) oraz Niemcami 
(1.01.1991 r.). Wśród dawnych sąsiadów Rumunii: ZSRR, Jugosławii, Węgier i Bułgarii, 
pozostały jedynie dwa ostatnie kraje. Miejsce byłego ZSRR zajęły Ukraina i Mołdawia 
(23.05.1991 r.). Po rozpadzie Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii i utworzeniu 
niepodległych państw: Słowenii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji i Macedonii, dwie pozostałe re-
publiki utworzyły Federacyjną Republikę Jugosławii (27.04.1992 r.), która po wojnie w Koso-
wie170 ewoluuje w kierunku dalszego podziału na niepodległe Czarnogórę i Serbię. 

Oprócz zmian na granicach Polski i Rumunii nastąpiły także daleko idące zmiany w powiązani-
ach gospodarczych i politycznych w Europie. Rozwiązaniu uległ Związek Radziecki, a Rosja 
rozpoczęła powolną próbę budowy demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, przerywaną wielo-
ma wewnętrznymi i zewnętrznymi problemami i konfliktami zarówno w sferze gospodarczej, jak 
i politycznej. Po wyjściu ze struktur Układu Warszawskiego NRD, która w ten sposób przygo-
towywała się do zjednoczenia z RFN, po wcześniejszych rozmowach w Budapeszcie, gdzie w lutym 
1990 r. podjęto decyzję o likwidacji struktur wojskowych układu, w Pradze (1.07.1990 r.) podpisano 
protokół mówiący o likwidacji Układu Warszawskiego, ratyfikowany następnie przez parlamenty 
byłych państw członkowskich. W skutek spadku obrotów handlowych pomiędzy członkami RWPG, 
spadku związanego z rezygnacją z transakcji denominowanych w rublach transferowych, nastąpiło 
załamanie współpracy gospodarczej, które doprowadziło na posiedzeniu państw członkowskich 

170 J. Wendt. S. Rzyski, 1999, Konflikt w Kosowie, „Kwartalnik Geograficzny" 1(9), s. 76-80. 
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w Budapeszcie do likwidacji RWPG (1.01.1991 r.). Rosja po okresie dominacji w Europie Środ-
kowej, sięgającym czasów Katarzyny II (z krótką przerwą w okresie 1917-1939) powróciła do 
Europy Wschodniej, pozostawiając państwom sukcesorom byłego ZSRR różny stopień samodziel-
ności, ograniczonej zwłaszcza w byłych republikach radzieckich przez powiązania gospodarcze 
(dostawy gazu) lub wręcz stacjonujące na ich terytorium garnizony rosyjskie. 

Nowo powstałe państwa, zarówno te, które odzyskały pełną suwerenność (Bułgaria, Czechy, 
Jugosławia, Litwa, Polska, Rumunia i Węgry), jak i te, które powstały po raz pierwszy jako nie-
podległe organizmy (Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Estonia, Łotwa, Macedonia, 
Mołdawia, Słowacja, Słowenia i Ukraina) stanęły w obliczu wytyczenia nowej polityki zagra-
nicznej odpowiadającej interesom swojej państwowości. Dla części państw pierwszoplanowym 
celem stało się utrzymanie niezawisłości i obrona terytorium uznawanego w sposób uprawniony 
lub nie za etniczne (Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Serbia), dla innych wejście w struktury 
euroatlantyckie (Czechy, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry) lub stabilizacja ekonomiczna 
(Rumunia, Bułgaria, Macedonia). W krajach postradzieckich celem stało się uniezależnienie się 
polityczne i ekonomiczne od Rosji, w czym sukcesy odniosły Litwa, Łotwa i Estonia oraz 
w pewnej mierze Ukraina i Mołdawia. Natomiast Białoruś, de jure suwerenne państwo, jest 
raczej krajem o charakterze olimpijskim, to znaczy poza samodzielną reprezentacją na 
olimpiadach nie wykazuje innych przejawów suwerenności. Jest krajem pełni zależnym eko-
nomicznie i w znaczącym stopniu politycznie od Rosji, tworzącej Wspólnotę Niepodległych 
Państw czy Związek Białorusi i Rosji (z aspirującą do członkostwa w nim podczas amerykańs-
kich bombardowań Jugosławią). Mimo demokratyzacji życia politycznego wewnątrz państw 
odżyły w wielu krajach resentymenty narodowe, które w państwach sukcesorach „titowskiej" 
Jugosławii przerodziły się w krwawe wojny domowe z czystkami etnicznymi. 

Kwestia mniejszości narodowych jest zresztą kluczowa dla rozwoju i demokratyzacji życia 
politycznego w krajach byłego obozu socjalistycznego. W okresie dominacji socjalistycznych 
monopartii w życiu politycznym i gospodarczym, a często także społecznym, zarządzającej przy 
pomocy służb bezpieczeństwa, problemy mniejszości narodowych nie istniały oficjalnie. W Pol-
sce, z jej mniejszością ukraińską, niemiecką i białoruską, dominował pogląd o jednolitym etnicz-
nie państwie w zestawieniu z II Rzeczypospolitą i jej 30% obywateli narodowości niepolskiej. 
Podobnie wyglądała sytuacja w Rumunii, gdzie bagatelizowano problem 10% mniejszości 
węgierskiej zamieszkującej w zwartych skupiskach na terenie Siedmiogrodu. Nie istniała także 
kwestia konfliktów narodowościowych w byłym ZSRR, gdzie ideologia dominowała nad historią, 
nie pozwalając na jakiekolwiek, poza kontrolowanymi, a często sterowanymi przez państwo, 
przejawy etnicznego zróżnicowania. A to właśnie funkcjonowanie mniejszości etnicznych w są-
siadujących ze sobą państwach stanowi ważny czynnik dyfuzji innowacji, zasobów finansowych 
czy czynnik wpływający na decyzję o lokalizacji kapitału zagranicznego. 

Nowo powstałe państwa stanęły po 1990 r. przed problemem nowej organizacji politycznej 
przestrzeni „opuszczonej" przez ZSRR i nie zajętej przez Unię Europejską czy NATO. Pojawiło 
się wiele nowych koncepcji ładu w przestrzeni postradzieckiej, zwłaszcza iż na początku lat 
dziewięćdziesiątych Rosja przeżywała poważny kryzys tożsamości politycznej, wzmocniony 
problemami wewnętrznymi (wojna na Kaukazie) i gospodarczymi, warunkowanymi przez spadek 
cen ropy naftowej na świecie i ogólny kryzys gospodarczy. W polityce zagranicznej Polski 
i Rumunii, jak i większości państw regionu, dalekim, lecz pierwszorzędnym celem stało się wejś-
cie do rozszerzającej się właśnie o Austrię, Finlandię i Szwecję Unii Europejskiej. Wejście do 
UE miało zaowocować szeroką pomocą ekonomiczną i pozwolić na przezwyciężenie prob-
lemów związanych z dziedzictwem socjalistycznej i planowej gospodarki, a także do ponow-
nego połączenia podzielonej po II wojnie światowej „żelazną kurtyną" Europy. Z tego powodu 
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już w od początku lat dziewięćdziesiątych w polityce większości państw regionu nastąpił zwrot 
w kierunku zachodnim. Niewątpliwie przyczyniły się do niego zapowiedź i następnie realizacja 
redukcji polskiego zadłużenia w stosunku do państw zachodnich o 5 0 % (15.03.1991 r.), 
wypowiedzenie się Komisji Polityki Zagranicznej UZE za stowarzyszeniem krajów Trójki 
Wyszehradzkiej z tym ugrupowaniem, otwarcie w Londynie Europejskiego Banku Odbudowy 
i Rozwoju (15.04.1991 r.), zapowiedź COCOM specjalnego traktowania Polski, Czechosłowacji 
i Węgier (24.05.1991 r.), a także deklaracje Banku Światowego o zwiększeniu pomocy finan-
sowej dla krajów Europy Środkowej. 

Podpisano także wiele układów dwustronnych pomiędzy państwami regionu i z krajami UE 
deklarującymi dobre sąsiedztwo i różny stopień współpracy politycznej, ekonomicznej i mili-
tarnej. 

Ryc. 16. Traktaty dwustronne państw Europy Środkowej i NATO do 1993 r. 

4. Procesy integracyjne w Europie Środkowej 

Ź r ó d ł o : Opracowanie własne. 

W latach 1991-1993 Polska i Rumunia starały się podpisać podobne traktaty ze wszystkimi 
sąsiadami. W przypadku Polski napotkano na przeszkodę przy normalizacji stosunków z Litwą 
(kwestia spornej oceny wydarzeń z 1920 r.), dlatego traktat z tym państwem podpisano 
dopiero rok później, a w przypadku Rumunii nie doszło do podpisania traktatu 
z Węgrami. Węgrzy odmówili uznania w tekście traktatu integralności terytorialnej Rumunii 
i stałości jej granic, z kolei Rumuni nie wyrazili zgody na ustawowe zagwarantowanie praw 
mniejszościowych ludności madziarskiej. Bilateralne porozumienia doprowadziły do sformali-
zowania i zinstytucjonalizowania stosunków zagranicznych wśród państw regionu i krajów z ich 
otoczenia. Coraz powszechniejsze stawało się również przekonanie o konieczności rozwoju 
stosunków regionalnych w okresie przed przystąpieniem do ustabilizowanych organizacji 
Europy Zachodniej. Nastąpiła intensyfikacja rozwoju współpracy w ramach organizacji regional-
nych: Grupy Wyszehradzkiej, Inicjatywy Środkowoeuropejskiej, Rady Państw Morza Bałtyc-
kiego oraz współpracy w euroregionach. Poprzez taką współpracę, liczne kontakty oficjalne i na 
szczeblu lokalnym postępował proces przekazywania wzorców instytucji demokratycznych 
i zasad zarządzania w gospodarce wolnorynkowej, następowała dyfuzja procedur i instytucji 
demokratycznych. 
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4 .2 . Ugrupowania regionalne w Europie Środkowej, Bałtyckiej i na Bałkanach 

4 . 2 . 1 . Tró jkąt Wyszehradzk i 

4. Procesy integracyjne w Europie Środkowej 

Od początku lat dziewięćdziesiątych Polska wraz z Czechosłowacją i Węgrami uczestniczy 
w dwóch układach integracyjnych, które przestrzennie obejmują region Europy Środkowej i Europy 
Południowej. Pojęcie integracji jest tu rozumiane bardzo szeroko zarówno w sensie ekonomicznym, 
jak i politycznym. Do pierwszego szczytu doszło z inicjatywy prezydenta V. Havla w Bratysławie 
(9.04.1990 r.), a po zacieśnieniu współpracy Czechosłowacja, Polska i Węgry doszły do wniosku, 
iż dla wspólnego prezentowania stanowiska w negocjacjach z organizacjami zachodnimi warto 
powołać wspólną organizację. Trójkąt Wyszehradzki został utworzony na mocy deklaracji o współ-
pracy między Czecho-Słowacją, Polską i Węgrami (15.02.1991 r.), a od 1993 r. pomiędzy cztere-
ma krajami (podział Czecho-Słowacji na samodzielne państwa). Przyjęto w podpisanej deklaracji 
zasadę uzgadniania polityki zagranicznej, pogłębienie stosunków z NATO, rozwój równolegle sto-
sunków z Rosją i sukcesorami ZSRR, ułatwienie ruchu granicznego. W ramach Trójkąta podej-
mowanych było wiele inicjatyw mających na celu rozwiązanie wewnętrznych problemów pomiędzy 
tymi krajami, jak i utworzenie środkowo-europejskiej strefy wolnego handlu służącej zbliżeniu ze 
Wspólnotami Europejskimi i rozwojowi gospodarki państw członkowskich. 

Ryc. 17. Ugrupowania regionalne w Europie Środkowej w 1993 r. 

Ź r ó d ł o : Opracowanie własne. 
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W Trójkącie Wyszehradzk im, zwanym od czasu podziału Czechosłowacj i Grupą 
Wyszehradzką, Polska reprezentuje 58 ,6% jego powierzchni i 58 ,8% ogółu ludności. Ta 
asymetria powodowała pewne zaniepokojenie szczególnie w Czechach, których politycy otwar-
cie głosili tezę pojedynczego dążenia do UE i NATO oraz nie angażowania się w regionalnych 
ugrupowaniach171. Prawdą jest, iż reorientacja dokonywana w handlu zagranicznym powoduje 
wzrost konkurencyjności, a nie komplementarności pomiędzy tymi krajami, zwłaszcza że mają 
one do zaoferowania Europie Zachodniej w praktyce te same walory (tanią siłę roboczą, surow-
ce, artykuły rolne, a różnią się (na niekorzyść Polski i Słowacji) stopniem zaawansowania reform 
gospodarczych, budowy gospodarki wolnorynkowej i społeczeństwa obywatelskiego, co jest 
spowodowane uwarunkowaniami historycznymi i położeniem geopolitycznym. Z kolei Węgry 
w sposób naturalny ciążą do Austrii, a jednocześnie próbują rozwiązać narastające problemy 
etniczne ze Słowacją, Rumunią, Nową Jugosławią (okręg Wojwodina), w których zamieszkują 
duże grupy ludności madziarskiej, co jest efektem traktatu pokojowego narzuconego Węgrom 
w Trianon (4.04.1920 r.). Dla Czech pomimo fobii związanych z regulacją spraw dotyczących 
byłych Niemców sudeckich atrakcyjny wydawał się kierunek zjednoczenia z UE przez Niemcy. 
Czeskie dążenia wspomagała w zdecydowany sposób Austria, nie tylko mająca historyczne 
powiązania z Pragą, ale będąca dodatkowo od 1.01.1995 r. członkiem Unii Europejskiej. Także 
problem zagrożenia ze strony ZSRR czy jego sukcesorów jest inaczej traktowany w Czechach 
niż w mającej wspólną granicę z Rosją i inne doświadczenia historyczne Polsce. Z Grupy 
Wyszehradzkiej najsłabiej osadzona w ramach demokratycznych instytucji była Słowacja, która 
pod rządami V. Mecziara pogrążała się w walkach politycznych, wzrastającym nacjonalizmie 
i konfliktach z sąsiadami - z Austrią o budowę elektrowni jądrowej usytuowanej w odległości 
około 150 km od Wiednia oraz z Węgrami o budowę elektrowni wodnej na Dunaju i przesunię-
cie koryta rzeki, co mogło doprowadzić nawet do sporu o przebieg granicy. Na spotkaniu 
w Krakowie (21.12.1992 r.) podjęto decyzję o utworzeniu Porozumienia Środkowoeurope-
jskiego o Wolnym Handlu, które weszło w życie z dniem 1.03.1993 r. i miało na celu ułatwienie 
wzajemnych obrotów handlowych. Od wiosny 1993 r. podjęto w Grupie Wyszehradzkiej roz-
mowy z NATO o rozszerzeniu paktu o państwa Europy Środkowej. 

4 . 2 . 2 . P e n t a g o n a l e 

1.08.1990 r. z inicjatywy Włoch i Austrii powołano do życia ugrupowanie pięciu państw, zwane 
Pentagonale. Heksagonale powstało po roku konsultacji, pomimo początkowych sprzeciwów 
Czecho-Słowacji, gdy do ugrupowania obejmującego Włochy, Austrię, Węgry, Czecho-Słowację 
i Jugosławię przyjęto także Polskę (26.07.1991 r.). Wskutek rozpadu i wojny domowej 
w Jugosławii republiki Słowenia i Chorwacja ogłosiły secesję i jako niepodległe państwa zostały 
uznane przez społeczność międzynarodową. Po przyjęciu Słowenii i Chorwacji zmieniono 
nazwę ugrupowania na Inicjatywę Środkowoeuropejską. Po wprowadzeniu przeciw Jugosławii 
sankcji przez ONZ kraj ten został zawieszony w prawach członkowskich, a Inicjatywę poszerzono 
o Bośnię i Hercegowinę. Poszerzona organizacja obejmuje swoim obszarem terytorium 
pomiędzy Adriatykiem a Bałtykiem, tworząc specyficzne, ze względu na dalekie zróżnicowanie 
interesów gospodarczych i politycznych, ugrupowanie. W ramach Inicjatywy Środkowoeuropej-
skiej przewidywano koordynację poczynań w ramach szeroko rozumianej współpracy gospo-
darczej przy braku współpracy politycznej. Na szczycie organizacji w Budapeszcie w 1993 r. przy-
jęto Macedonię, co spowodowało dalsze jej dalsze poszerzenie i otworzyło nowe obszary działań. 

Inicjatywa Środkowoeuropejska po przyjęciu nowych członków, obejmując tak różne państwa 
jak Włochy i Słowacja czy Polska i Słowenia, stała się jednak tworem pozbawionym możliwości 

171 Czołowym przedstawicielem tego kierunku V. Klaus (były premier Czech) pozostającym w swoistej opozycji do prezydenta 

V. Havla. Por. spotkanie premierów „czwórki wyszehradzkiej" w 1994 r. w Poznaniu. 
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realizowania postawionych przed sobą celów. Tę słabość pokazała już polityka w stosunku do 
Jugosławii w okresie jej rozpadu, któremu w żaden sposób, poza przyjmowaniem nowych 
państw, nie można było zapobiec. Tak duże ugrupowanie stało się hybrydą nie posiadającą 
wspólnych celów, podobnej rangi państw, systemów ekonomicznych, instytucji społecznych czy 
nawet chęci do wspólnego działania (kryzys w Jugosławii). Niewiele spraw łączyło Włochy na-
leżące do UE ze Słowacją pogrążającą się we wzrastającym nacjonalizmie dla umocnienia wła-
dzy monopartyjnej. Podobnie niewiele wspólnych interesów ma Polska leżąca nad Bałtykiem -
silnie powiązana z Europą Bałtycką - i przykładowo Słowenia. Gospodarka tej ostatniej jest już 
prawie z integrowana dzięki położeniu geograf icznemu z UE oraz licznej mniejszości 
słoweńskiej, mieszkającej i pracującej w Austrii, mniejszości, która utrzymuje żywe kontakty 
z ojczyzną172 . 

4 . 2 . 3 . Euroreg iony 

Ważną rolę w integracji państw regionu mogą spełniać w odpowiednio mniejszej skali eurore-
giony, które powstają w rezultacie podpisanych przez zainteresowane strony porozumień doty-
czących ścisłej współpracy przygranicznej. Obejmują one określone obszary po obu stronach 
granicy, w których rozwiązuje się wspólnie problemy ekologiczne, ekonomiczne i społeczne. 
Pomimo niewielkiej skali zjawiska za korzyściami regionalnymi kryją się długofalowe za-
mierzenia polityczne, gdyż euroregiony mogą być jedną z dróg umożliwiających ewolucyjne 
stworzenie w XXI wieku zjednoczonej Europy173. Po odzyskaniu suwerenności przez Polskę 
i jej sąsiadów idea euroregionów znalazła swoich zwolenników również w Europie Środkowej. 
Na obszarach transgranicznych Polski utworzono trzynaście euroregionów. Najwięcej eurore-
gionów (po trzy) utworzono z udziałem województw lubuskiego i zachodniopomorskiego, co 
świadczy o dużej aktywności władz samorządowych i mieszkańców zachodniego pogranicza 
kraju. Na granicy z Niemcami powstały cztery euroregiony. Na granicy polsko-czeskiej powstało 
aż pięć euroregionów, natomiast na granicy ze Słowacją istnieją tylko dwa. Podobnie kształtuje 
się liczba euroregionów z naszymi wschodnimi sąsiadami: z Ukrainą - dwa euroregiony, 
z Białorusią - dwa, z Rosja - dwa i z Litwą jeden euroregion. 

Dobrym przykładem potencjalnych możliwości współpracy transgranicznej może być euro-
region „Karpaty", w którego skład wchodzą obwód zakarpacki (Ukraina), powiaty wschodniej 
Słowacji, północno-wschodnie komitaty węgierskie oraz dawne województwa krośnieńskie 
i przemyskie. Pierwotnie do współpracy w euroregionie nie przystąpiła Rumunia, obawiając się 
wzrostu rewizjonizmu węgierskiego (problem Siedmiogrodu z mniejszością węgierską). 
Podobne obawy początkowo żywiła strona ukraińska, jednak w 1993 r. włączyła do euroregionu 
obwody lwowski i wołyński174. Rumunia w pełni włączyła się w jego struktury dopiero cztery lata 
później (1997 r.). Z oczywistego powodu, ze względu na zamieszkującą w nim w części 
rumuńskiej mniejszość węgierską, stanowi on naturalny pomost dla współpracy Węgrów 
zamieszkujących po obydwu stronach granicy rumuńsko-węgierskiej,175 jednak nie stanowi on 
żadnego niebezpieczeństwa i nie ma szerokiej podstawy geopolitycznej, jak jest to przedstaw-
iane w literaturze rumuńskiej176. 

172 J. Zupanćić, 1999, Slovenei v Avstriji. Geographica Slovenica, Ljubjana. 
173 P. Eberhard, 1994. Problematyka tzw. euroregionów na wschodnim pograniczu Polski, [w:] Węzłowe problemy współpracy 

przygranicznej. Warszawa, s. 55. 
174 I. Popovici, 1993. Karpatskii euroregion: Kroki utverjdenia, „Novinki Zakarpaia", no. 92, Użgorod. 
175 I. Suii-Zakar, 1991, Studiul socio-geografic al. Regiunilor slab dezvoltate aşezate in aria frontierei maghiaro-romane, 

Analele Universitare, Oradea. 
176 P. Deica, V. Alexandrescu, 1995, Transfrontiers in Europe: The Carpathian Euroregion, „Revenue Roumaine de 

Geographie", Bucureşti, Tome 39. s. 11. 
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Proces kształtowania się euroregionów na granicach Rumunii rozpoczął się później niż w Pol-
sce i przebiegał w odmienny sposób. Jako pierwszy z udziałem Rumunii powstał w 1997 r. 
euroregion „Carpatica" („Karpacki"), a po nim w tym samym roku kolejne dwa: „Dunăre-Cr iş -
-T i sa -Mureş " (od nazw rzek: Dunaj -Keresz-Cisa-Muresz) oraz „Dunarea de Jos". Kolejne 
osiem euroregionów powstało w latach 2000-2002, z tym że aż sześć z nich w 2002 r. Wśród 
jedenastu euroregionów z udziałem Rumunii w pięciu partnerem jest Bułgaria, w trzech Ukraina, 
w trzech Mołdawia, w kolejnych trzech Węgry i w dwóch Serbia i Czarnogóra. 

4 . 2 . 4 . Europa Bałtycka 

Po rozpadzie ZSRR, a zwłaszcza po przyjęciu Polski do NATO oraz akcesie Finlandii i Szwe-
cji do Unii Europejskiej, region Europy Bałtyckiej, podobnie jak Bałkany, zyskał zupełnie inne 
znaczenie geopolityczne i geostrategiczne. Zwiększył się także w znaczący sposób stopień 
bezpieczeństwa państw tego regionu, którego historia w XX w. pełna była dramatycznych wyda-
rzeń. Wprawdzie większość państw Europy Bałtyckiej datuje swoją państwowość od wczesnego 
średniowiecza, jednak dopiero po I wojnie światowej po raz pierwszy powstały one w granicach 
podobnych do swoich dzisiejszych (z wyjątkiem Rosji, Niemiec i Polski). Podczas II wojny świato-
wej na skutek realizacji postanowień traktatu Ribbentrop-Mołotow, przy zachowaniu neutral-
ności Szwecji, Europa Bałtycka podzielona zastała pomiędzy III Rzeszę i ZSRR. Niemcy opano-
wały Norwegię, Danię, część Polski, a Sowieci pozostałą część Polski, Litwę, Łotwę, Estonię 
i zagarnęły po wojnie zimowej część Finlandii, wskutek czego ta ostatnia stanęła po stronie 
Rzeszy w wojnie z ZSRR1 7 7 . 

Zmiany objęły także kraje skandynawskie. Po złożeniu przez Szwecję, Finlandię i Nor-
wegię1 7 8 wniosków o członkostwo we Wspólnotach, przeprowadzeniu procedury akcesyjnej 
i referendum w każdym z tych państw, Parlament Europejski podjął ostatecznie 4.05.1994 r. 
uchwały o przyjęciu do UE Szwecji, Finlandii i Austrii (ta ostatnia już w 1989 r. złożyła wniosek 
o przystąpienie do Wspólnot179). Z powodu niepomyślnego dla rządu wyników referendum 
przeprowadzonego w Norwegii w 1994 r. kraj ten zrezygnował z przystąpienia do Unii. Z kolei 
Litwa, Łotwa i Estonia odmówiły przystąpienia do tworzonej przez Rosję Wspólnoty 
Niepodległych Państw i rozpoczęły starania o przyjęcie do Unii Europejskiej oraz podjęły wbrew 
stanowczym protestom Rosji rozmowy o przystąpieniu lub innej, podobnej do Partnerstwa dla 
Pokoju formy współpracy z NATO. 

Od 1992 r. Polska uczestniczy w pracach Rady Państw Morza Bałtyckiego, której członkami są 
wszystkie państwa bałtyckie i komisja Unii Europejskiej. Na konferencji ministrów spraw zagra-
nicznych w Kopenhadze podpisano deklarację określającą zadania Rady. Należy do nich koordy-
nacja działań w dziedzinie współpracy ekonomicznej, ekologicznej i kulturowej oraz działanie na 
rzecz stabilizacji politycznej w regionie180. Oprócz Rady Państw Morza Bałtyckiego przedstawiciele 
Polski uczestniczą w Bałtyckiej Konferencji Współpracy Subregionalnej (od 1993 r.), powołanej dla 
promowania współpracy w dziedzinie edukacji, ekologii, ekonomii, kultury, młodzieży, spraw 
społecznych oraz komunikacji i technologii pomiędzy subregionami obszaru Morza Bałtyckiego.181 

177 ZSRR w polowie czerwca 1940 r. zajął państwa bałtyckie (Litwę 14 czerwca, dzień później Łotwę i Estonię), zagarnął 

także około 10% terytorium Finlandii z Wyborgiem. 
178 Szwecja 1.07.1991 r., Finlandia 18.03.1992 r., Norwegia 25.10.1992 r. 
179 Szerzej por.: J. Planavova-Latanowicz (red.), Dokumenty dotyczące przystąpienia do Unii Europejskiej Austrii, Finlandii 

i Szwecji, 1998, CEUW, Warszawa. 
180 Szerzej por.: J. Zaleski, 1995, Miejsce Polski w Europie Bałtyckiej, [w:] Ku Europie Bałtyckiej, Cz. Ciesielski (red.), 

Gdańsk. 
181 Szerzej por.: W. Toczyski (red.), Instytucje i programy współpracy bałtyckiej, 1998, Gdańsk. 
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Współpraca regionalna w Europie Nordyckiej ma zresztą wieloletnią tradycję, która jest oczy-
wistym wynikiem wspólnej przeszłości historycznej. Współcześnie, w okresie dokonującej się 
transformacji politycznej, ekonomicznej oraz zmiany uwarunkowań geopolitycznych w regionie 
stają przed nią nowe wyzwania. Najbardziej korzystne z punktu widzenia państw Europy 
Bałtyckiej, a w tym krajów, które odzyskały niepodległość i niezależność, będzie rozwinięcie 
współpracy regionalnej w gospodarce i zapewnienie im bezpieczeństwa. Wydaje się to o tyle 
trudne, iż obecnie Norwegia nie jest zainteresowana ścisłym udziałem w strukturach gospodar-
czych UE, Dania, Niemcy, Szwecja i Finlandia są już członkami UE, podobnie jak od maja 2004 r. 
Polska, Litwa, Łotwa i Estonia. Grozi to pozostawieniem Rosji i Białorusi w systemie gospodar-
ki, w której struktury mafijne przenikają struktury państwa. Nie wydaje się, iż poza istniejącymi 
powiązaniami gospodarczymi nastąpi rzeczywiste zwiększenie współpracy gospodarczej w 
regionie. Jest tak tym bardziej, iż zainteresowania gospodarcze, szlaki komunikacyjne i inwest-

ycje państw nordyckich oraz krajów Unii skierowane są raczej na Europę Środkową i stabilne 
gospodarki państw Unii niż nadal ryzykowny obszar strefy wpływów rosyjskich182. 

Pomimo współpracy istnieją w polityce zagranicznej Litwy, Łotwy i Estonii punkty sporne. 
Wprawdzie Estonia ma dobre stosunki ze wszystkimi sąsiadami, jednak ma też poważny problem 
związany z dużą mniejszością rosyjską i roszczeniami terytorialnymi Rosji. Bliskie kontakty z kra-
jami skandynawskimi, zwłaszcza z Finlandią, nie są w stanie wpłynąć na postawę Rosji, a przy 
słabości estońskiej armii położenie strategiczne tego kraju wydaje się niekorzystne. Podobne do 
estońskich problemy z mniejszością rosyjską ma również Łotwa. Dodatkowym utrudnieniem rozwi-
jającej się współpracy regionalnej jest nierozstrzygnięty spór z Litwą o podział szelfu kontynental-
nego, co doprowadziło w 1995 r. do pogorszenia się stosunków pomiędzy tymi państwami. 
Wprawdzie coraz intensywniejsza jest współpraca gospodarcza i wymiana handlowa, zwłaszcza 
ze Szwecją, jednak skomplikowane stosunki z Rosją i brak gwarancji bezpieczeństwa czynią 
położenie militarne Łotwy równie niekorzystnym jak Estonii. Litwa, która mogłaby dzięki bezpoś-
redniej granicy z Polską stanowić pomost dla wkraczania organizacji bezpieczeństwa europe-
jskiego i współpracy gospodarczej, wydaje się nadal, pomimo podpisania z Polską traktatu o „do-
brym sąsiedztwie", dosyć nieufnie podchodzić do polskich inicjatyw współpracy, obawiając się pro-
blemów z polską mniejszością. Po osłabieniu współpracy z Łotwą i przy konflikcie z Rosją o podzi-
ał stref ekonomicznych na Bałtyku i regulowanie należności za przesyłaną ropę naftową geopolity-
czne położenie Litwy jest również niekorzystne. Wprawdzie rozwinięta współpraca z Danią sprzy-
ja tworzeniu ponadregionalnych struktur w regionie bałtyckim, jednak ten kierunek polityki zagra-
nicznej Litwy, przy osłabionych kontaktach z Polską, wydaje się trudnym do zrozumienia wyborem. 

4 .3 . Położenie geopolityczne Rumunii i jej sąsiadów 

Po odzyskaniu pełnej suwerenności przed Rumunią stanęła konieczność uregulowania sto-
sunków z dawnymi sąsiadami (Węgry, Bułgaria) i nawiązania z nowymi (Ukraina i Mołdawia). 
Jednak sytuacja na Bałkanach nie sprzyjała normalizacji stosunków z sąsiadami. W praktyce 
sukcesorzy Jugosławii do 1996 r. pogrążeni byli w krwawej wojnie narodowo-religijnej, Mace-
donii groził kryzys gospodarczy i zamieszki wewnętrzne powodowane przez mniejszość grecką 
i albańską oraz sankcje gospodarcze nałożone na nią przez Grecję (zamknięcie portów grec-
kich dla tranzytu Macedonii). Albania próbowała w bardzo szybkim tempie demokratyzować 
gospodarkę i społeczeństwo przy małym zainteresowaniu ze strony Europy wchodząc w coraz 
wyraźniejszy konflikt z Grecją o mniejszości narodowe znajdujące się w obu państwach. 
Jedynie Słowenia i Chorwacja w znaczącym stopniu przystosowały swoje gospodarki do stan-
dardów zachodnioeuropejskich. W Bułgarii, tradycyjnie prorosyjskiej, następowały powolne 

182 Problemy rozwoju Europy Bałtyckiej szerzej por.: A. Kukliński, 1998, Baltic Europe in View of Global Change, [w:j 

Competition and Cooperation of Baltic Regions of Denmark, Germany and Poland, Sopot. 
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przemiany w gospodarce w odróżnieniu od Rumunii, w której prezydent I. Iliescu petryfikował 
istniejący układ polityczny, nie dopuszczając do istotnych zmian zarówno w systemie demo-
kratycznym, jak i w gospodarce. Do 2001 r. w Mołdawii stacjonowała XIV Armia Rosyjska wywie-
rająca silny wpływ na życie polityczne i gospodarcze państwa (Republika Naddniestrzańska), 
a mniejszości narodowe tworzyły własne enklawy (Republika Gaugaska). Ukraina, wyraźnie po-
dzielona w swoich aspiracjach narodowych, jest gospodarczo całkowicie uzależniona od importu 
surowców energetycznych z Rosji, a dodatkowo bazy marynarki rosyjskiej nad Morzem Czar-
nym pozwalają Rosji na dyskretną, lecz pewną kontrolę tego państwa. Dodatkowo skompliko-
wana sytuacja na Krymie stwarza możliwość rosyjskiej ingerencji wewnętrzne sprawy tego kraju. 

Normalizacja stosunków zagranicznych przez Rumunię napotkała na wiele problemów, gdyż 
w stosunkach z Węgrami na plan pierwszy wysunęła się kwestia praw dla mniejszości węgier-
skiej w Rumunii. Nad stosunkami z Mołdawią ciąży cień jej dawnej przynależności do Rumunii 
i etniczne pochodzenie ludności, której zdecydowana większość jest rumuńska, podczas gdy 
oficjalnie nazywana jest mołdawską. Na relacje z Mołdawią nakłada się konflikt tego kraju z Ro-
sją o Naddniestrze i problem z samozwańczą Republiką Gaugaską. Z kolei stosunki z nową 
Jugosławią pogorszył aktywny udział Rumunii w przestrzeganiu sankcji nałożonych na Jugosła-
wię przez ONZ. Nawet dobre stosunki z Bułgarią, jeśli nie będziemy pamiętać o południowej 
Dobrudży, uległy pogorszeniu przy realizacji wspólnej infrastruktury transportowej przez Dunaj 
ze środków EBOiR przez obydwa kraje. W lutym 1993 r. Mołdawia oskarżyła Rumunię o szko-
lenie terrorystów mających przeprowadzić przewrót zjednoczeniowy, a konflikt załagodziło do-
piero podpisanie umowy o dostarczeniu ropy naftowej dla Mołdawii ze środków rumuńskiego 
funduszu na rzecz integracji z Mołdawią. Z kolei Grecja oskarżyła Rumunię o sprzedaż broni 
objętej embargiem Macedonii. 

Do połowy lat dziewięćdziesiątych nie udało się Rumunii podpisać traktatów z Rosją, Ukrainą i 
Mołdawią. Na przeszkodzie stoi brak zgody tych państw na potępienie w traktatach paktu 

Ribbentrop-Mołotow, gdyż Ukraina obawia się rumuńskich żądań terytorialnych odnośnie 
północnej Bukowiny, powiatu chocimskiego, rejonu Herty i Wyspy Wężów183 . Ta ostatnia liczy 
tylko 17 ha, jest położona 40 km na wschód od delty Dunaju i została zajęta przez ZSRR po 
II wojnie światowej. Nie może ona jednak zostać zwrócona Rumunii, gdyż wybudowano na niej 
potężną stację nasłuchu radarowego, obejmującą swoim zasięgiem Europę Środkową, Bałkany, 
Bliski Wschód i północną Afrykę aż po Libię. Rosja z kolei nie zgadza się na zwrot zrabowanych 
skarbów kultury i sztuki rumuńskiej, a tym bardziej na zwrot zdeponowanych w Rosji przez rząd 
Rumunii podczas ewakuacji w trakcie I wojny światowej rumuńskich rezerw złota o wartości 

2 mid USD. Rosjanie twierdzą, że po tak długim czasie nie mają pojęcia, gdzie się ono znajdu-
je. Z kolei Mołdawia, którą cechuje specyficzne geopolityczne położenie pomiędzy wschodem 
i zachodem Europy184, obawia się rumuńskich ambicji zjednoczeniowych i w każdym jej działa-
niu dopatruje się prób doprowadzenia w przyszłości do zjednoczenia obydwu państw. 
W dodatku Węgrom udało się doprowadzić do włączenia w traktacie podpisanym ze Słowacją 
uchwalonego na szczycie Rady Europy punktu o ochronie mniejszości narodowych i przyzna-
niu im autonomii. Wykorzystały ten argument w rozmowach z Rumunią, która jak do tej pory nie 
ma zamiaru takiej autonomii przyznać Węgrom rumuńskim w obawie przed rozwojem ruchów 
separatystycznym i możliwych według Rumunii podziałem kraju w dalszej perspektywie. 

Pomimo tych trudności Rumunia odniosła wiele sukcesów w polityce zagranicznej. W 1993 r. 
podpisano umowę o stowarzyszeniu z EWG, podczas kilku spotkań ministrów spraw 

183 P. Deica, V. Alexandrescu, 1997, Romania's geopolitical position within the present international context, „Revenue 

Roumaine de Geographie", t. 41, s. 37. 
184 Ibid., s. 38. 
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zagranicznych Węgier i Rumunii parafowano umowy o otwarciu nowych przejść granicznych 
i współpracy gospodarczej. Z Albanią, Litwą i Białorusią podpisano traktaty o dobrym 
sąsiedztwie, współpracy i partnerstwie. We wrześniu 1993 r. Rumunia została przyjęta do Rady 
Europy, Stany Zjednoczone przyznały rumuńskiemu państwu klauzulę najwyższego uprzywile-
jowania w handlu i podpisały z nim umowę o współpracy wojskowej. Pod koniec roku państwa 
Czarnomorskiej Organizacji Współpracy Gospodarczej utworzyły wzorowany na EBOiR 
Czarnomorski Bank Handlu i Rozwoju. W lutym 1994 r. Polska i Rumunia podpisały umowę 
o współpracy wojskowej, a czerwcu Rumunia i Czechy parafowały traktat handlowy. Uczyniono 
również pewne ustępstwa w kwestii węgierskiej. Wprowadzono dwujęzyczne nazwy w miejs-
cowościach, w których mniejszości stanowią ponad 30%, utworzono wspólny bank w Oradei, 
zwiększono o 300 etatów limit nauczycieli języka węgierskiego kształconych na uniwersytecie 
w Cluj-Napoca (Koloszwar), centrum węgierskich Rumunów w Siedmiogrodzie. W lutym 1995 r. 
weszło w życie porozumienie o stowarzyszeniu Rumunii z Unią Europejską. 

W dziesięć lat po odzyskaniu pełnej suwerenności radykalnie zmieniło się położenie geopoli-
tyczne Rumunii. Do najważniejszych czynników prowadzących do zmiany położenia geopo-
litycznego tego kraju po 2000 r. należą: proces rozszerzenia się Unii Europejskiej oraz Paktu 
Północnoatlantyckiego, a także ścisła współpraca wojskowa ze Stanami Zjednoczonymi po 

11 września 2001 r. Wprawdzie mimo prowa-
Ryc. 18. Potencjalne źródła konfliktów dzonych w szybkim tempie negocjacji 
w bliskim sąsiedztwie Rumunii po 2004 r. z Komisją Europejską oraz postępującego 

procesu dostosowania systemu prawnego 
Rumunii do UE, Rumunia nie znalazła się 
wśród państw wstępujących do Unii Europej-
skiej w 2004 r., jednak po przyjęciu do UE 
Węgier, Rumunia stała się krajem sąsiadują-
cym z UE. 

Ważnym czynnikiem wpływającym na 
geopolityczne położenie Rumunii stała się 
liczna mniejszość węgierska, mająca wiele 
praw autonomicznych w Rumunii, jak i wiele 
ułatwień w podjęciu pracy, studiów oraz praw 
socjalnych po przekroczeniu granicy węgier-
skiej. Znaczny ruch transgraniczny, ułat-
wienia w znalezieniu pracy oraz szeroka 
pomoc materialna państwa węgierskiego 
sprzyjać będzie procesowi przenikania idei 
demokratycznych poprzez węgierskich oby-
wateli Rumunii. Także dla rządu węgier-
skiego kwestia przyjęcia Rumunii do UE 
nabrała pierwszorzędnego znaczenia, nie 
tylko ze względów politycznych, ale przede 
wszystkim ekonomicznych. Dzięki kontynu-
acji procesu dostosowania prawa krajowego, 
przy możliwym postępie w gospodarce, oraz 
po ograniczeniu wszechobecnej korupcji 
Rumunia, obok Bułgarii, Chorwacji i ewentu-
alnie Turcji, może spodziewać się przyjęcia 
do UE w 2007 r. Ź r ó d ł o : Opracowanie własne. 
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W jeszcze większym stopniu niż bliska, lecz mimo wszystko niepewna perspektywa wstąpie-
nia do UE, na zmianę położenia geopolitycznego Rumunii wpłynęła współpraca ze Stanami 
Zjednoczonymi oraz przyjęcie do NATO w 2004 r. Po 11.09.2001 r. Rumunia stała się 
najbardziej pożądanym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w regionie, stanowiąc alternatywę 
dla niepewnej politycznie i niestabilnej, ze względu na silne wpływy fundamentalistów islams-
kich, Turcji. Należy dodać, iż w Rumunii panują zarówno wśród elit, jak i w społeczeństwie silne 
nastroje pro-amerykańskie185, co w Europie należy obecnie do rzadkości. Rumunia jako jedyne 
państwo obok Wielkiej Brytanii wysłała czterystuosobowy batalion piechoty górskiej do 
Afganistanu, ściśle współpracujący z Amerykanami, ponadto wyczarterowała w Stanach 
Zjednoczonych samoloty transportowe pozwalające na przerzucanie wojska do Afganistanu lub 
Iraku. Dodatkowo udostępniła amerykańskiej flocie port przeładunkowy w Konstancy oraz bazę 
sił powietrznych. Natomiast amerykańskie wsparcie finansowe, w wysokości 200 mln USD, 
stanowi około jednej piątej budżetu rumuńskiej armii. 

4 . 4 . NATO i Unia Europejska 

4 . 4 . 1 . Par tners two dla Pokoju i NATO 

Po 1990 r. Polska, jak i pozostałe kraje Europy Środkowej, rozpoczęła prowadzenie aktywnej 
polityki ukierunkowanej na powiązanie z europejskimi strukturami bezpieczeństwa. Wskutek 
dojścia do władzy w Stanach Zjednoczonych demokratów, zamiast prowadzenia przez Stany 
Zjednoczone polityki ukierunkowanej na włączenie do NATO Czech, Polski, Węgier i ewentual-
nie Słowacji, rozpoczęto tworzenie Partnerstwa dla Pokoju, które miało objąć również Rosję. 
Pomimo tego Polska stała się aktywnym członkiem Partnerstwa, które ewentualnie miałoby 
w nieokreślonej ówcześnie przyszłości doprowadzić do objęcia Europy Środkowej przez na 
razie bliżej niesprecyzowane ugrupowanie wojskowo-polityczne z udziałem USA i Rosji. Dla 
Polski włączanie się w struktury europejskie stanowi z historycznych powodów rodzaj geopolity-
cznego zabezpieczenia przed ewentualnymi skutkami rozpadu ZSRR, jak i przed przyszłymi 
próbami odzyskania swojej pozycji politycznej przez Rosję w tej części Europy186. 

Litwa, Łotwa i Estonia przystąpiły do Partnerstwa dla Pokoju i utworzyły wspólny batalion 
„Baltbat"187. Polska i Litwa także podjęły decyzję o utworzeniu wspólnego oddziału. Rozpoczęto 
również rozmowy o utworzeniu podobnego batalionu we współpracy z Wielką Brytanią, 
Szwecją, Finlandią i Danią. W 1994 r. Litwa, Łotwa i Estonia z Polską zostały partnerami sto-
warzyszonymi Unii Zachodnioeuropejskiej, włączając się w ten sposób coraz silniej w struktury 
bezpieczeństwa europejskiego. Niestety, ze względu na stanowcze veto Rosji, złożone przez 
trzy bałtyckie republiki wnioski o przystąpienie do NATO nie zostaną, zgodnie z oświadczeniem 
polityków amerykańskich, w najbliższym czasie rozpatrzone. Wydaje się, iż w kwestii rozsz-
erzenia NATO na wschód funkcjonuje niewypowiedziany kompromis. Rosja, oprócz protestów 
nie podejmie żadnych kroków przy przyjmowaniu do paktu trzech państw Europy Środkowej, 
w zamian nie nastąpi poza werbalnym wsparciem, faktyczne poszerzenie strefy wpływów paktu 
o Litwę, Łotwę i Estonię. Ta ostatnia znalazła się jednak w grupie państw, które rozpoczęły 
negocjacje z UE o warunkach przystąpienia, co może prowadzić, w przypadku twardej postawy 
Rosji, do specyficznej „neofinlandyzacji" dawnych republik radzieckich. Ze względu na powią-
zania gospodarcze byłoby to korzystne dla Rosji, która nie zgodzi się na stacjonowanie wojsk 
NATO w państwach jej strefy bezpieczeństwa. 

185 Duma D., 2001, The policy of Euro - Atlantic Organizations in Central and Southeast Europe, Editura Dacia, Cluj Napoca. 
186 M. Rościszewski, 1992, Polska na wspólnej mapie geopolitycznej świata, „Roczniki Socjologii Wsi", nr 24, s. 25. 
187 11.03.1994 r. dowódcy armii tych trzech państw podjęli decyzję o utworzeniu wspólnej jednostki wojskowej, po 158 

żołnierzy z każdego kraju. 
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Ryc. 19. Strefy nieformalnych wpływów w Europie w 1998 r. 

Stany Zjednoczone, podejmując walkę ze światowym terroryzmem, a także przygotowując się 
do ataku na Irak, znalazły w Bułgarii i Rumunii oddanych sojuszników, którzy nie tylko wyrazili 
polityczne poparcie dla polityki USA, lecz udostępnili amerykańskiej flocie i lotnictwu swojej ba-
zy wojenne nad Morzem Czarnym oraz wysłali wojska w zarówno do Afganistanu (Rumunii), jak 
i do Iraku (Bułgarzy). Naturalna zbieżność amerykańskich interesów geopolitycznych oraz dą-
żeń Rumunii i Bułgarii do członkostwa w NATO znalazły swój finał w rozszerzeniu paktu w 2004 r. 

72 

Rumunia w pierwszym etapie rozszerzenia NATO miała zdecydowanie mniej szczęścia od 
Polski. Wprawdzie nawiązała współpracę wojskową ze Stanami Zjednoczonymi, stała się klu-
czowym krajem w okresie blokady nowej Jugosławii i jako pierwszy kraj przystąpiła do Part-
nerstwa dla Pokoju, jednak w połowie lat dziewięćdziesiątych, na skutek problemów związanych 
ze zdefiniowaniem nowej roli NATO w Europie i na świecie, kwestia przyjęcia nowych państw 
członkowskich została przez przywódców paktu odłożona. Nadzieję na rozszerzenie NATO 
o kraje bałkańskie, Bułgarię, Rumunię i Słowenię przyniosły dopiero zmiany w światowym sys-
temie bezpieczeństwa po zamachach w Stanach Zjednoczonych z 11.09.2001 r. 

Po zmianie polityki amerykańskiej w czasie drugiej kadencji prezydenta W. Clintona, pomimo nie-
chętnej postawy Rosji, w 1997 r. Polska, Węgry i Czechy zostały oficjalnie zaproszone do NATO, 
a w maju 1998 r. Senat Stanów Zjednoczonych przegłosował ich przyjęcie do Paktu. W marcu 
1999 r. Polska, Węgry i Czechy stały się pełnoprawnymi członkami Paktu Północnoatlantyckie-
go. Te same kraje wraz z Cyprem, Słowenią i Estonią otrzymały pozytywną opinię Komisji Eu-
ropejskiej, zalecającej Unii Europejskiej przystąpienie z nimi do rozmów o członkostwie w 1998 r. 

Ź r ó d ł o : Opracowanie własne. 



aż o siedem nowych państw. Obok Estonii, Litwy i Łotwy, przyjętych po krótkim, lecz ostrym pro-
teście Rosji, Słowacji, która ze względu na wcześniej prowadzoną przez V. Meciara politykę nie 
została przyjęta do paktu, przyjęto Słowenię, umożliwiającą połączenie z odciętymi do tej pory 
Węgrami, oraz dwóch nowych ważnych partnerów NATO na Bałkanach - Bułgarię i Rumunię. 

Ryc. 20. Proces rozszerzenia NATO w Europie w latach 1999-2004 

4. Procesy integracyjne w Europie Środkowej 

Ź r ó d ł o : Opracowanie własne. 

4 . 4 . 2 . Un ia Europejska 

Problem rozszerzenia Unii Europejskiej jest tak obszerny, jeśli zamierza się uwzględnić 
choćby podstawowe argumenty i aspiracje potencjalnych członków, iż dalece wykracza poza 
ramy niniejszego opracowania. Dla dyfuzji innowacji istotne są przede wszystkim rela-
cje pomiędzy krajami kandydującymi do UE i jej członkami z punktu widzenia inwestycji 
zagranicznych, przyjęcia wymaganych przez Unię Europejską procedur demokratycznych 
i standardów w prowadzeniu polityki wewnętrznej i zagranicznej. Polska, Węgry i dawna 
Czechosłowacja podpisały układ o stowarzyszeniu z Europejskimi Wspólnotami Gospo-
darczymi, które po traktacie w Maastricht przekształciły się w Unię Europejską. Po tym, jak do 
Unii przystąpiły Finlandia, Szwecja i Austria, a pozostałe kraje EFTA wraz z UE tworzyły 
Europejski Obszar Ekonomiczny, pomiędzy krajami WNP na wschodzie, Skandynawią na 
północy oraz UE na zachodzie Europy pojawi się „szara" strefa. Była ona, jak się wydaje, 
pozbawiona koncepcji na samodzielny rozwój, czy choćby trwanie, i chyba czekała na poz-
wolenie przyłączenia się do Zachodu lub ponowne objęcie wpływami przez Wschód. Do tej stre-
fy, oprócz państw należących do Inicjatywy Środkoweuropejskiej czy dokładniej do Grupy Wy-
szehradzkiej zaliczyć należy także Litwę, Łotwę, Estonię, Bośnię i Hercegowinę, Chorwację, 
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Macedonię, Albanię. Nową Jugosławię (tj. Serbię i Czarnogórę), Białoruś, Ukrainę, Mołdawię, 
Bułgarię i Rumunię. 

Ryc. 21. Proces rozszerzenia Unii Europejskiej w latach 1995-2004 

Ź r ó d ł o : Opracowanie własne. 

W podzielonej Europie jedyną rozsądną propozycją wydawało się włączenie Grupy 
Wyszehradzkiej do Unii Europejskiej. Wprawdzie żaden z czterech krajów należących do Grupy 
Wyszehradzkiej nie spełniał warunków ekonomicznych stawianych krajom Unii, ale czynnikiem 
decydującym powinna być w ich przypadku wola politycznej188 likwidacji „ziemi niczyjej" 
pomiędzy UE a Rosją. Ta ostatnia jak to widać z konfliktów w Czeczenii i popierania Serbów 
w konflikcie w Bośni, nie zrezygnowała bowiem z mocarstwowych ambicji i aspiruje do roli 
mocarstwa światowego pomimo wyraźnego silnego kryzysu, jeżeli nie całkowitego załamania 
gospodarki, co uniemożliwia jej odgrywanie jakiejkolwiek roli we współczesnym świecie. Z tego 
powodu, po długim procesie negocjacyjnym, w którym brało udział dwanaście państw, w 2004 
r. do UE przystąpiło aż dziesięć z nich: Cypr, Malta, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Czechy, 
Słowacja, Węgry i Słowenia. Bułgaria i Rumunia, z którymi UE prowadziła i w części z sukce-
sem zakończyła proces negocjacji oraz prawdopodobnie Chorwacja, zostaną przyjęte w 2007 r. 

188 Tak jak było to w przypadku przyjęcia Hiszpanii, Grecji i Portugalii. 



5. TERYTORIALNE ZRÓŻNICOWANIE PROCESU DEMOKRATYZACJI 
W POLSCE I W RUMUNI I 

5 .1 . Dyfuzja instytucji demokratycznych w Polsce i w Rumunii 

Badanie dyfuzji instytucji demokratycznych w Polsce i w Rumunii oparto na wyborze czynników 
postrzeganych jako decydujące o stopniu demokratyzacji życia społecznego i politycznego. 
W kolejnych częściach pracy przedstawiono wpływ euroregionów na proces dyfuzji instytucji 
demokratycznych na poziomie lokalnym, dzięki wymianie doświadczeń i percepcji instytucji 
funkcjonujących w kraju o dłuższym czasie funkcjonowaniu procedur demokratycznych Na 
obszarach transgranicznych, poprzez rozwój wzajemnych kontaktów i podejmowanie wspól-
nych przedsięwzięć następuje rozwój instytucji samorządowych, infrastruktury komunikacyjnej 
i przedsiębiorczości. W przypadku Polski, a w pewnym stopniu także i Rumunii, można wykazać 
silne zróżnicowanie przestrzenne w funkcjonowaniu tworzonych euroregionów. Na zachodzie 
kraju przeważa rzeczywista współpraca o charakterze lokalnym, podczas gdy w euroregionach 
położonych wzdłuż dawnej granicy z ZSRR ma ona głównie charakter deklaratywny. 

Jednym ze wskaźników badania dyfuzji innowacji jest również analiza przestrzennego zróżni-
cowania inwestycji zagranicznych (z krajów demokratycznych), których lokalizacja wskazuje na 
regiony o większej od innych atrakcyjności. Atrakcyjność ta rozumiana jest jako całokształt warun-
ków koniecznych dla rozwoju inwestycji, w tym także stopnia demokratyzacji instytucji administra-
cyjnych, rządowych i samorządowych podejmujących decyzje o lokalizacji. Wprawdzie każdy rząd 
stara się poprzez decyzje fiskalne, tworzenie specjalnych stref ekonomicznych, zwolnienia i ulgi 
podatkowe wpływać na proces decyzji o lokalizacji, jednak w końcowym efekcie jest ona podej-
mowana przez właściciela kapitału, który przyzwyczajony do funkcjonujących w jego kraju proce-
dur demokratycznych wymusza ich wprowadzenie i stosowanie przez lokalne władze. Z inwesty-
cjami zagranicznymi związany jest także proces bezpośredniej dyfuzji innowacji, nowych technologii, 
standardów, organizacji i dyscypliny pracy oraz dyfuzji zachowań zawodowych i społecznych. 

Kolejnym czynnikiem branym pod uwagę przy badaniu dyfuzji innowacji jest wpływ wprowa-
dzanych podziałów administracyjnych kraju, związany z realizacją reformy samorządowej w Polsce 
i rozwojem samorządności w Rumunii. Podziały administracyjne w przypadku Polski związane 
są z próbą decentralizacji władzy i demokratyzacji życia na szczeblu lokalnym sięgającym zgod-
nie z pierwszymi założeniami reformy poziomu województwa. Na proces demokratyzacji życia 
społecznego i tworzenie się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i w Rumunii nakłada się 
niekorzystne zjawisko centralizacji władzy, co związane jest z tradycyjnym modelem uprawiania 
polityki na wschodzie Europy. Proces ten jest widoczny przy analizie zadań przeznaczanych do 
realizacji jednostkom samorządowym i zakresie przekazanej im władzy. W przypadku Polski mamy 
do czynienia ze scedowaniem na samorządy wielu zadań w zakresie szkolnictwa, lecznictwa, 
transportu, kultury i bezpieczeństwa, jednak przy pozostawieniu w rękach władz centralnych lub 
jej delegatur terenowych środków na realizację tych celów. Natomiast w Rumunii stopień samo-
rządności jest odmienny niż w Polsce, primo, ze względu na niewielkie doświadczenia w tej dzie-
dzinie, secundo, ze względu na obawę przed procesem prowadzącym do autonomii regionów 
zamieszkałych przez mniejszość węgierską, która wyraźnie zgłasza takie żądania. Wprowadza-
nie nowego podziału terytorialnego kraju jest ściśle powiązane z wprowadzaniem instytucji 
demokratycznych i zwiększaniem stopnia samorządności. W przypadku Rumunii wprowadzenie 
nowego podziału terytorialnego kraju stanowi prawdopodobnie jeden z elementów osłabiania 
demokracji, gdyż nowy podział administracyjny dzieli regiony zamieszkałe przez mniejszość 
węgierską, osłabiając jej pozycję w sferze decyzji samorządowych. 
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5 . 2 . Euroregiony w Polsce i w Rumunii 

5 . 2 . 1 . W s p ó ł p r a c a reg iona lna na obszarach t ransgranicznych Polski 

Po załamaniu się porządku światowego po 1989 r. współczesna Europa weszła w nową 
jakościowo fazę rozwoju procesów integracyjnych. Nowe wyzwania, techniki komunikowania 
się, procesy migracyjne i dyfuzja idei tworzą coraz więcej powiązań pomiędzy państwami 
i lokalnymi społecznościami. Postępujący proces integracji gospodarczej, kulturowej i ekono-
micznej zmierza wyraźnie w kierunku globalizacji i uniwersalizacji wzorców życia, polityki i roz-
woju ekonomicznego. Jednak globalizacja nie stwarza sprawnie działającego mechanizmu 
funkcjonowania instytucji i porządku prawnego, gdyż jej podmioty starają się, w imię obrony 
interesów własnych elit, unikać instytucjonalizacji władzy na poziomie ponadpaństwowym1 8 9 . 
Z tego powodu jedynie wzrost znaczenia współpracy transgranicznej może je zmusić do stop-
niowego zaniechania sprzeciwu w tej kwestii190. Współpraca w euroregionach, dobrze rozwinię-
ta w krajach UE191, pozwala zmniejszyć dystans pomiędzy krajami członkowskimi i kandydują-
cymi do UE, likwiduje poczucie peryferyjności wobec Europy Zachodniej, stwarza możliwość 
poznawania zasad wielostronnej współpracy i procedur demokratycznych społeczeństwom 
postkomunistycznym192 . Z tego względu powinna być jednym z narodowych priorytetów w kra-
jach kandydujących do UE, tym bardziej iż działalność euroregionów wspomaga Komisja 
Europejska poprzez różnego rodzaju programy pomocowe PHARE. 

Polska, w odróżnieniu od Rumunii, jest zdecydowanym liderem w tworzeniu euroregionów 
w Europie Środkowej. W okresie od 1991 r. powstało na jej granicach, wraz ze zmianą ich 

189 W. Malendowski, M. Szczepaniak, 2000, Rola euroreginów w procesie integracji europejskiej, [w:] W. Malendowski, 

M. Szczepaniak (red.), Euroregiony. Mosty do Europy bez granic, Warszawa, s. 9. 
190 E. Schulc, 1996, Polityka bezpieczeństwa w Europie u progu XXI wieku, „Przegląd Zachodni", nr 3, s. 3. 
191 W. Malendowski, M. Ratajczak, 1998, Euroregiony. Pierwszy krok do integracji europejskiej. Wrocław : s. 43 -56 . 
192 G. Bernatowicz, 1994, Nowy europejski regionalizm, „Sprawy Międzynarodowe", nr 3, s. 33. 
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W procesie dyfuzji ważną rolę odgrywają również kształtujące się ośrodki władzy, które stanowią 
naturalne centra dyfuzji dla otaczającego je sąsiedztwa. Z tego względu dyfuzja na obszarach 
o wykształconej strukturze hierarchicznej ośrodków miejskich przebiega szybciej niż na tere-
nach o niskim stopniu jej wykształcenia lub zdominowanych przez ośrodek centralny. Na dyfuzję, 
poza bezpośrednią percepcją nowych wzorów ma także wpływ relacja przechodzenia innowacji 
z wyższego poziomu na niższy, co jest wyraźnie widoczne w przypadku Polski, gdzie funkcjonu-
je wyraźny i w większym stopniu zdecentralizowany niż w Rumunii układ ośrodków władzy. 

Istotnym czynnikiem sprzyjającym dyfuzji innowacji jest współpraca mniejszości etnicznych 
zamieszkujących przede wszystkim regiony transgraniczne, ale też wnętrze kraju. W Polsce do 
liczących się pod względem oddziaływania w procesie dyfuzji mniejszości należą Niemcy, Ukraińcy 
i Białorusini. Proces dyfuzji wyraźnie widoczny jest w przypadku Polski na przykładzie zmian 
krajobrazu kulturowego na Śląsku, gdzie następuje percepcja stylu życia mieszkańców zgodnie 
ze wzorcami przenikającymi z zachodu Europy, w tym głównie z Niemiec. Natomiast mniejszość 
ukraińska i białoruska stanowi przykład działania barier w procesie dyfuzji, po pierwsze ze wzglę-
du na słabość wzorców instytucji demokratycznych na Białorusi i Ukrainie w porównaniu do Polski, 
a po drugie z powodu utrudnień związanych z samym zjawiskiem dyfuzji na granicy polsko-
-białoruskiej i polsko-ukraińskiej. Podobne oddziaływanie jak w przypadku mniejszości niemiec-
kiej w Polsce, zachodzi w Rumunii. Możemy tam mówić o terenach lepiej rozwiniętych gospo-
darczo, z wyraźnymi wpływami kultury i języka węgierskiego, a przede wszystkim inwestycji 
węgierskich i włoskich, w centrum kraju, na zachodzie i północnym zachodzie. 
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funkcji, trzynaście regionów współpracy transgranicznej o różnym stopniu rozwoju. Istnieje na ich 
temat bogata literatura, opisująca zarówno ich kształtowanie, rozwój, elementy współpracy trans-
granicznej, jak i charakteryzująca poszczególne euroregiony193, ze szczególnym uwzględnieniem 
pogranicza polsko-niemieckiego, na którym współpraca transgraniczna rozwija się w najszyb-
szym tempie194. Rozwój współpracy w euroregionach z istoty swojej związany jest z dyfuzją insty-
tucji demokratycznych, której zróżnicowanie w Polsce i Rumunii widoczne jest przy analizie liczby, 
zasad tworzenia i przestrzennego zróżnicowania euroregionów. Zarówno jeśli będziemy badali 
różnice pomiędzy tymi krajami, jak i wewnętrzne zróżnicowanie euroregionów w każdym z nich, 
pokazuje ono poziom percepcji i zrozumienia funkcjonowania instytucji demokratycznych. 

Jako pierwszy w Polsce na południowym zachodzie powstał w 1991 r. euroregion „Nysa", na 
który składają się jednostki samorządowe z Niemiec, Czech i Polski195. Siedzibą władz eurore-
gionu po stronie polskiej jest Jelenia Góra. Ma on istotne znaczenie dla funkcjonowania 
lokalnych połączeń transportowych, prowadzących od Zagłębia Ruhry przez Górny Śląsk 
w kierunku na Kijów oraz ułatwiających połączenie Czech z Berlinem i północnymi Niemcami. 
Swoją przydatność wykazał przy współpracy podczas powodzi w Polsce i w Niemczech w 1997 r., 
gdy odpowiednie służby wspólnie monitorowały i usuwały skutki spowodowane przez fale 
powodziowe. Lokalna współpraca pozwoliła na szerokie korzystanie ze środków unijnych, dzię-
ki którym rozwinięto lokalną infrastrukturę transportową i zmodernizowano wyposażenie części 
szkół po stronie polskiej. 

W skład euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr" wchodzą 3 powiaty, 2 gminy, miasta Cottbus 
i Forst z Brandenburgii oraz 41 gmin dawnego województwa zielonogórskiego. Siedzibą 
euroregionu jest Guben, a po stronie polskiej Gubin. Do głównych zadań należą wspólne uzga-
dnianie planów przestrzennych w miastach, gospodarka komunalna, organizacja szkolnictwa 
dwujęzycznego oraz rozbudowa transgranicznej infrastruktury komunikacyjnej196. Do regionu 
„Pro Europa Viadrina" należy 10 gmin Stowarzyszenia Gmin Lubuskich, 14 gmin Związku Gmin 
Gorzowskich oraz 8 powiatów i miast Komunalnej Wspólnoty Roboczej Środkowe Nadodrze 
z Brandenburgii. Siedzibą euroregionu został Dąbroszyn. Siedzibą powstałego z połączenia 
obydwu związków gmin po stronie polskiej Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pro 
Europa Viadrina" zostały Słubice. W tym mieście znajduje się również Collegium Polonicum Euro-
pejskiego Uniwersytetu „Viadrina" we Frankfurcie nad Odrą. Do głównych zadań wspólnie 
realizowanych przez zainteresowane strony należą: rozwój komunikacji osobowej i turystyki, 
współpraca w dziedzinie kultury i nauki oraz ekologii. Tragiczna dla wielu ludzi powódź na Odrze 
w 1997 r. jednoznacznie wskazała korzyści wynikające z obustronnej współpracy zarówno pod-
czas klęski powodziowej, jak i przy usuwaniu jej skutków. 

193 Por. szerzej: A. Stasiak i K. Miros (red.), 1995, Polska i jej współdziałanie transgraniczne z sąsiadami. Warszawa; 

T. Borys, Z. Panasiewicz. 1998, Panorama euroreginów, Zielona Góra: B. Kodeniec, 1999, Euroregiony w nowym 

podziale terytorialnym Polski. Wrocław; T. Palmowski, 2000, Rola regionów transgranicznych w integracji Europy 

Bałtyckiej, Gdańsk; W. Malendowski, M. Szczepaniak (red.), 2000, Euroregiony. Mosty do Europy bez granic. Warszawa: 

A. Mync, R. Szul (red.), 1999. Rola granicy i współpracy transgranicznej w rozwoju regionalnym i lokalnym, Warszawa; J. 

Wendt. 1998, Współpraca regionalna Polski w Europie Środkowej, 1998, [w:] „Studia Europejskie", nr 4 (8), Warszawa; 

a pod redakcją M. Bałtowskiego ukazało się szesnaście tomów poświęconych euroregionowi „Bug". 

194 Cz. Osękowski. H. Szczegóła, 1998, Euroregiony na pograniczu polsko-niemieckim, Zielona Góra; T. Borys, Z. Panasiewicz, 

1994, Euroregion Neisse-Nisa-Nysa. Podstawowe informacje, Jelenia Góra; F. Adamczuk, Z. Przybyła (red.), 1994, Problemy 

współpracy ekonomicznej regionów transgranicznych, Warszawa; Cz. Osękowski, H. Szczegóła, 1999, Pogranicze polsko-

-niemieckie w okresie transformacji, Zielona Góra. 

195 K. Miros, Euroregion „Nysa", [w:] Węzłowe problemy współpracy przygranicznej, IGiPZ PAN. Biuletyn nr 5, Warszawa 

1994, s. 79. 
196 Podstawowe dane dotyczące euroregionów podano na podstawie „Przeglądu Rządowego", nr 10, 1997. 
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W skład euroregionu „Karpaty" wchodzą cztery ukraińskie obwody: zakarpacki (Użhorod), 
Lwów, Iwano-Frankowsk i Czerniowce; sześć miast i gmin wschodniej Słowacji położonych na 
terytorium jednostek administracyjnych Bardejov, Humene, Koszyce, Michalovce, Presov, Svid-
nik, Trzebisov i Vranov; cztery miasta: Debreczyn, Eger, Miskołc i Nyiregyhaza i pięć północno-
-wschodnich komitatów węgierskich Szabolcs-Szatmar-Bereg, Hajdu-Bihar, Borsod-Abauj-
-Zempien, Haves, Jasz-Nagykun-Szoinok. Ze strony polskiej do euroregionu włączyły się trzy 
dawne województwa: rzeszowskie, krośnieńskie i przemyskie. Początkowo do euroregionu nie 
przystąpiła Rumunia, obawiając się pod jego nazwą wzrostu rewizjonizmu węgierskiego (prob-
lem Siedmiogrodu z mniejszością węgierską). Jednak gdy po zmianach politycznych w Rumunii 
nastąpiła reorientacja polityki zagranicznej na prozachodnią, kraj ten 29.04.1997 r. przystąpił do 
euroregionu „Karpaty". W skład euroregionu ze strony rumuńskiej weszły miasta i okręgi: Bihor, 
Bosani, Maramureş, Salaj i Satu Mare. Siedzibą euroregionu po stronie polskiej jest Krosno. 
W ramach euroregionu działają komisje robocze, których prace skupione są na ochronie 
środowiska i rozwoju turystyki, współpracy w transformacji infrastruktury społecznej i na eko-
nomicznych aspektach rozwoju regionalnego. 

Kolejnym pod względem chronologicznym euroregionem był euroregion „Tatry" utworzony 
przez miasta Nowy Targ, Rabka, Szczawnica i 13 gmin przygranicznych po stronie polskiej oraz 
miasta i gminy powiatów Poprad, Stara Lubownia i Liptovski Mikulasz po stronie słowackiej. 
Siedzibą euroregionu po stronie polskiej jest Nowy Targ, a po stronie słowackiej Keżmarok. Do 
głównych zadań należą rozwój współpracy transgranicznej w dziedzinie turystyki, współpraca 
kulturalna i naukowa. 

Ryc. 22. Euroregiony na granicach Polski w nowym podziale administracyjnym kraju 

Ź r ó d ł o : M. Kozanecka, 2000, Rozmieszczenie i główne kierunki aktywności spofeczno-ekonomicznej 

w euroregionach obejmujących pogranicza Polski, „Kwartalnik Geograficzny", nr 12, s. 15. 
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Kolejne dwa euroregiony, które utworzono w 1995 r., pomimo formalnego podpisania umów 
członkowskich, są jeszcze w fazie tworzenia struktur administracyjnych oraz komisji roboczych, 
mających sprecyzować zakres i formy przyszłej współpracy pomiędzy uczestnikami. We 
wrześniu 1995 r. na wschodzie Polski utworzony został euroregion „Bug"197. Ze strony polskiej 
obejmuje on całe dawne województwa: lubelskie, bialskopodlaskie, chełmskie, tarnobrzeskie 
i zamojskie, a po ukraińskiej obwód wołyński. Siedzibą euroregionu po stronie polskiej został 
Chełm, a po ukraińskiej Łuck. W porozumieniu podpisanym przez przedstawicieli obu stron na 
jednym z pierwszych miejsc postawiono rozwój współpracy sąsiedzkiej w zakresie transportu 
i komunikacji, które spełniają ważną rolę w ruchu międzynarodowym. W czerwcu 1997 r. wniosek 
o przystąpienie do euroregionu złożył obwód brzeski z Białorusi. Również w 1995 r. powstał 
kolejny region na zachodniej granicy Polski. Euroregion „Pomerania" obejmuje swoim 
zasięgiem gminy z dawnych województw szczecińskiego (41), koszalińskiego (20) i gorzow-
skiego (1), po stronie niemieckiej 6 powiatów Meklemburgii-Pomorza Przedniego oraz duńską 
wyspę Bornholm. Siedzibą euroregionu został Szczecin. Interesujące jest i stwarza szerokie per-
spektywy zgłoszenie akcesu do euroregionu przez szwedzki związek gmin Skanii oraz zain-
teresowanie członkostwem w nim kolejnych gmin duńskich. 

Tab. 8. Euroregiony na granicach Polski w 2000 r. 

Nazwa euroregionu Data powstania Partnerzy strony 
polskiej 

Województwa uczestniczące 
w euroregionie 

„Nysa" 21.12.1991 Czechy, Niemcy Dolnośląskie, lubuskie 
„Karpaty" 14.02.1993 Rumunia, Słowacja, 

Ukraina, Węgry 
Małopolskie, podkarpackie 

„Sprewa-Nysa-Bóbr" 21.09.1993 Niemcy Lubuskie, wielkopolskie 
„Pro Europa Viadrina" 21.12.1993 Niemcy Lubuskie, wielkopolskie, 

zachodniopomorskie 
„Tatry" 26.08.1994 Słowacja Małopolskie 
„Bug" 29.09.1995 Białoruś, Ukraina Lubelskie, podkarpackie, 

świętokrzyskie 
„Pomerania" 15.12.1995 Dania, Niemcy Zachodniopomorskie 
„Glacensis" 15.12.1996 Czechy Dolnośląskie 
„Niemen" 06.06.1997 Białoruś, Litwa Podlaskie, 

warmińsko-mazurskie 
„Pradziad" 02.07.1997 Czechy Opolskie 
„Bałtyk" 22.02.1998 Dania, Litwa, Łotwa, 

Rosja, Szwecja 
Pomorskie, 

warmińsko-mazurskie, 

zachodniopomorskie 
„Śląsk Cieszyński" 22.04.1998 Czechy Śląskie 
„Silesia" 20.09.1998 Czechy Opolskie, śląskie 

Ź r ó d ł o : Opracowanie własne. 

Pozostałe sześć euroregionów, cztery na pograniczu z Czechami (euroregiony „Glacensis", 
„Pradziad", „Śląsk Cieszyński" i „Silesia") oraz na północy i północnym wschodzie Polski (eurore-
giony „Bałtyk" i „Niemen") dopiero w ostatnich latach podpisały umowy o utworzeniu formalnych 
struktur i jak na razie trwają działania prowadzące do sprecyzowania wspólnych sfer interesów. 

197 Szerzej por. Euroregion Bug. Regiony, euroregiony, rozwój regionalny, red. M. Bałtowski, t. 4, Lublin 1996. Także 

wcześniej wydane tomy szczegółowo charakteryzują ten euroregion. 
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W skład euroregionu „Glacensis" wchodzi siedemnaście gmin dawnego województwa wał-
brzyskiego i sześć czeskich powiatów przygranicznych. Siedzibami władz są Kłodzko i Rychnov 
nad Knieżnou. Euroregion „Pradziad" obejmuje gminy Stowarzyszenia Rozwoju Gmin Dorzecza 
Osobłogii i Unii Turystycznej Ziemi Nyskiej oraz po stronie czeskiej Stowarzyszenie Miast i Gmin 
Powiatu Bruntal, Jesenik i Sumperk. Siedzibami władz są Prudnik i Bruntal. Do euroregionu 
„Śląsk Cieszyński" przystąpił polski i czeski Cieszyn oraz otaczające je gminy. Siedzibą władz 
regionu po stronie polskiej jest Cieszyn. Do euroregionu Silesia należą gminy południowego 
pogranicza dawnych województw opolskiego i katowickiego, a siedzibą władz regionu został 
Racibórz. W skład euroregionu „Niemen" wchodzą ze strony białoruskiej województwo 
grodzieńskie, ze strony litewskiej powiaty olicki i mariampolski, a ze strony polskiej dawne 
województwo suwalskie. Siedzibą władz po stronie polskiej zostały Suwałki. Stwarza to możli-
wości rozwoju szerokiej współpracy transportowej i tranzytowej pomiędzy zainteresowanymi 
stronami, zwłaszcza w przypadku włączenia do struktur euroregionu obwodu kalin-
ingradzkiego198. Najmłodszy z euroregionów - „Bałtyk", który powstał na zamku w Malborku199, 
pod względem obszaru stanowi ewenement. Swoim zasięgiem obejmuje obwód kaliningradzki 
w Rosji200, zachodnie, leżące nad Bałtykiem powiaty i gminy Litwy (w tym Połąga i Kłajpeda), 
znajdującą się na południowym zachodzie Łotwy Lipawę, miasta i gminy wschodniej Szwecji 
(w tym Karlskrona, Kalmar, Ronneby) oraz po stronie polskiej dawne województwa olsztyńskie, 
elbląskie, gdańskie i słupskie. Siedzibą euroregionu został Elbląg, 

5 . 2 . 2 . S t ruktura lne z r ó ż n i c o w a n i e e u r o r e g i o n ó w z u d z i a ł e m Polski 

Interesujące wydaje się silne zróżnicowanie wielkości i struktury administracyjnej jednostek 
tworzących poszczególne euroregiony oraz ich geneza. Na granicy zachodniej i południowej 
Polski euroregiony tworzone są głównie na podstawie umów pomiędzy związkami gmin lub 
wręcz pojedynczymi gminami sąsiadującymi ze sobą przez granicę dla realizacji jasno sprecy-
zowanych zadań, które dotyczą głównie rozwoju infrastruktury komunikacyjnej i turystycznej 
oraz współpracy w dziedzinie ekologii. Tak więc są to inicjatywy lokalne potwierdzone umowa-
mi międzynarodowymi w fazie istniejącej już i dobrze rozwiniętej współpracy na szczeblu lokal-
nym (por. strukturę administracyjną euroregionów na pograniczu z Czechami, Słowacją i Niem-
cami). Z kolei na pograniczu Polski z Rosją, Litwą, Białorusią i Ukrainą euroregiony powstawały 
niejako odgórnie, wprawdzie przy silnej presji struktur lokalnych, jednak przy dominującym 
udziale administracji rządowej współpracujących ze sobą państw (euroregiony „Karpaty", „Bug", 
„Niemen" i „Bałtyk"). Podobnie wyraźnie widoczna jest różnica w strukturze terytorialnej jednos-
tek administracyjnych zgłaszających akces do tworzonych na wschodzie euroregionów. Naj-
mniejszymi jednostkami z reguły są województwa i jest to równocześnie najniższy szczebel 
podejmowania decyzji w zakresie współpracy i realizacji wytyczonych zadań. Stanowi to specy-
ficzną cechę wschodnich transgranicznych regionów polskich, która wydaje się zaprzeczać 
samej idei tworzenia euroregionów, jeśli przyjmiemy za wzór obszary transgraniczne w Europie 
Zachodniej. Charakterystyczne są również funkcjonujące wśród polityków, w odróżnieniu od 
mieszkańców współpracujących ze sobą obszarów transgranicznych, stereotypy i fobie zwią-
zane z dominacją polityczną i ekonomiczną silniejszego partnera w ramach współpracy 
w euroregionach. W niektórych przypadkach prowadziło to do rezygnacji, pod presją polityczną 
władz centralnych, części uczestników, którzy wcześniej deklarowali swój udział w tworzonych 

198 J. Wendt, Communication connections between Poland, Lithuania, Kaliningrad Region and Belorussia. [w:] Borderlands 

or Transborder regions - geographical, social and political problems, eds. M. Koter, K. Heffner, Opole-Łódź 1998, s. 165-171. 
199 T. Palmowski, 2000, Rola regionów transgranicznych w procesie integracji Europy Bałtyckiej, Gdańsk, s. 137. 
200 Szerzej o genezie por. J.M. Zwieriew, Formulation of infrastructure of the free economic zone Jantar as an element of 

activization of over-the-border cooperation, [w:] Problemy współpracy przygranicznej pomiędzy Polską i Obwodem 

Kaliningradzkim, A. Stasiak, T. Komornicki (red.), IGiPZ PAN, Biuletyn nr 6, Warszawa 1994. 
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5 . 2 . 3 . W s p ó ł p r a c a t ransgran iczna w R u m u n i i 

W odróżnieniu do Polski Rumunia z dużym opóźnieniem przystąpiła do tworzenia struktur 
transgranicznych. Wynika to z kilku przyczyn. Podstawową jest niski stopień atrakcyjności sąsi-
adów Rumunii, z których w odróżnieniu od Polski sąsiadującej z Niemcami, żaden nie należał 
do 2004 r. do Unii Europejskiej. Tworzenie struktur transgranicznych, pozbawione perspektyw 
współfinansowania przez UE, przy ubóstwie lokalnych środków wydawało się w dużej mierze 
pozbawione perspektyw. Dobitnym tego przykładem jest utworzenie Czarnomorskiego Banku 
Handlu i Rozwoju, który nie rozszerzył swojej działalności pomimo udziału w nim, obok Rumunii 
i Bułgarii - Grecji i Turcji. Równie ważnym czynnikiem blokującym tworzenie regionów trans-
granicznych są geopoli tyczne uwarunkowania położenia Rumunii i jej skompl ikowana 
przeszłość historyczna, której odmiennie niż w przypadku Polski i Niemiec, nie udało się prze-
zwyciężyć. Pomijając niską atrakcyjność ekonomiczną sąsiadów Rumunii, tworzenie euroregio-
nów z Ukrainą (kontrowersje związane z Bukowiną), Mołdawią (oskarżanie Rumunii o presję 
integracyjną), Bułgarią (spory o wykorzystanie środków UE na budowę mostów przez Dunaj, 
kwestia Dobrudży), Serbią i Czarnogórą (objętą jeszcze jako Jugosławia embargiem ONZ i UE) 
czy Węgrami (według części rumuńskich partii i mediów żądającymi zbyt daleko idącej auto-
nomii dla mniejszości węgierskiej w Rumunii) wydawało się sprzeczne z rumuńską racją stanu. 

201 P. Deica, V. Alexadrescu, 1995, Transfrontiers in Europe. The Carpathian Euroregion, Revenue Roumaine de Geographie, 

t. 39, s. 9. 
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strukturach euroregionów (np. początkowa odmowa zgłoszonego wcześniej udziału Rumunii 
w euroregionie „Karpaty", Rosji w euroregionie „Niemen" czy Białorusi w euroregionie „Bug"). 

Euroregiony na prawie całej długości granic Polski, obejmując obszary po obu jej stronach, 
pozwalają na nawiązanie i rozwój współpracy w najbardziej istotnych dla społeczeństw lokal-
nych sferach. Wspólne rozwiązywanie problemów ekologicznych, ekonomicznych, transpor-
towych i społecznych sprzyja kształtowaniu powiązań lokalnych, pozwala na wzajemne pozna-
nie i zmianę negatywnych stereotypów i fobii wynikających często z braku wcześniejszych 
wzajemnych kontaktów, a jeszcze wcześniej z celowej polityki propagandowej prowadzonej 
przez dawne ZSRR, NRD i PRL. Pomimo początkowo niewielkiej skali zjawiska za korzyściami 
regionalnymi kryją się długofalowe zamierzenia polityczne, gdyż euroregiony wydają się jedną 
z dróg umożliwiających na drodze ewolucji stworzenie zjednoczonej Europy. W porównaniu 
do działających na szczeblu rządowym struktur regionalnych euroregiony wydają się najbardziej 
efektywne w tworzeniu nowego ładu europejskiego, obejmując swoim oddziaływaniem podsta-
wowe struktury administracyjne oraz pozwalając na nawiązanie bezpośrednich kontaktów 
pomiędzy ludnością w obszarach transgranicznych. Z oczywistych powodów proces rozszerze-
nia NATO, który objął w pierwszej kolejności Czechy, Polskę i Węgry, a w najbliższych latach 
kraje bałkańskie i nadbałtyckie, prawdopodobnie zadecyduje o politycznej przyszłości i bezpie-
czeństwie regionu Europy Środkowej. Podobnie przyjmowanie kolejnych państw, zadecyduje 
o postępach transformacji gospodarczej regionu, jednak to współpraca na szczeblu lokalnym, 
wynikająca z inicjatywy społeczności lokalnej, będzie w przyszłości decydowała o kształtowaniu 
się stosunków nie tylko w strefie transgranicznej, ale również pomiędzy poszczególnymi pań-
stwami. 

Problem rumuńskich Węgrów w znacznym stopniu rzutował na stosunek Rumunii do eurore-
gionu „Carpatica", który utworzono w 1993 r., a do którego to państwo przystąpiło dopiero cztery 
lata później. Obawiano się bowiem wzrostu tendencji separatystycznych wśród ludności węgier-
skiej zamieszkującej rejony przygraniczne, które miały wejść do tworzonego euroregionu201. 
Obawy te w pewnej mierze są uzasadnione, jeśli weźmiemy pod uwagę liczne studia węgier-
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skie poświęcone konieczności współpracy transgranicznej, która ma przynieść liczne korzyści 
ludności zamieszkującej tereny transgraniczne202, a według strony rumuńskiej ma na celu 
głównie poprawę położenia ludności węgierskiej. Część prac węgierskich udowadnia wprost 
tezę o przecięciu ciągłości procesów ekonomicznych przez zatwierdzone w Trianon granice, co 
ma wyraźny według nich wpływ na spowolnienie rozwoju społeczno-ekonomicznego regionu203. 
Ma to zresztą swój wyraz w węgierskim nazewnictwie sąsiadujących z rumuńskimi komitatów, 
z których dwa mają te same nazwy, Hajdu-Bihar po stronie węgierskiej i Bihor po rumuńskiej 
oraz odpowiednio Szabolcs-Szatmar i Satu Mare. 

Ryc. 23. Powiązania lokalne pomiędzy gminami węgierskimi i rumuńskimi w euroregionach „Carpatica" 

i „Dunăre-Criş-Mureş-Tisa" w 2000 r. 

Ź r ó d ł o : A. Ilieş, J. Horga, 2001, Co-operation and efects on borders Romania - Hungary, [w:] M. Koter, 

K. Heffner (eds.), 2001, Changing role of border areas and regional policies, Łódź-Opole, s. 141-149. 

Kilkuletnia współpraca w euroregionie „Carpatica"204 w pewnym stopniu rozproszyła rumuń-
skie obawy i pomimo istniejących trudności w końcu lat dziewięćdziesiątych nastąpił rozwój 
współpracy w trzech regionach transgranicznych Rumunii. W 1997 r. z inicjatywy węgierskiej 

202 H. Brestoiu, 1993, Prin invazia „eurocarpathica" direct spre „Ungaria Mare", Vremea. 
203 G. Enyedi, 1989, Hungary in East Central Europe, Pecs; Z. Kovacs, 1990, The development of the Hungańan urban network 

after the First World War, with special reference to border areas, Fóldrajzi Kozlemenyek, t. XXXVIII, 1 -2 . J. Toth, 1990, 

Historical and todays socio-economical conditions of regionalism in Hungary, Pecs. 
204 M. Szczepaniak, 2000, Fundacja Karpacka - przykład pozarządowego wspomagania wielostronnej współpracy transgranicznej, 

[w:] W. Malendowski, M. Szczepaniak (red.), 2000, Euroregiony. Mosty do Europy bez granic, Warszawa, s. 215-225. 
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utworzono na pograniczu Rumunii, Węgier oraz Serbii i Czarnogóry euroregion „Dunăre-Cr iş-
-T isa-Mureş" , którego nazwa nawiązuje do przepływających przez jego terytorium rzek. Ze 
strony węgierskiej włączono do niego komitaty Bacs-Kiskun, Szolnok, Bekes i Csongrad, ze 
strony rumuńskiej judeţ Caras-Severin, Hunedoara, Arad i Timiş, oraz Wojwodina, okręg auto-
nomiczny z Serbii. Jednak współpraca w tym euroregionie, prawdopodobnie ze względu na 
dominującą rolę Węgier, ma mniejszy zakres niż w euroregionie karpackim, w którym podjęto 
oficjalne działania w celu zintensyfikowania współpracy transkarpackiej. 

W 1998 r. kolejny euroregion - „Dunărea de Jos" - utworzyły Rumunia, Mołdawia i Ukraina; 
obejmuje on trzy województwa rumuńskie i po jednym mołdawskim i ukraińskim. W 2000 r. 
utworzono euroregion „Prutu! Superior'' obejmujący po dwa województwa (judeţ) z Rumunii, 
Ukrainy i Mołdawii. Na południu kraju rozwinięto infrastrukturę transportową na granicy z Bułga-
rią w projektowanym euroregionie „Giurgiu-Ruse"205 , który powstał w 2001 r. 

W 2002 r., po rozpoczęciu procesu negocjacji o przystąpieniu Rumunii do UE z Komisją Euro-
pejską, powstało aż sześć nowych euroregionów, w tym stowarzyszenie współpracy transgranicznej 
„Dunărea 21" z 21 wspólnotami samorządowymi z Bułgarii, Rumunii i Serbii, oraz euroregion „Danu-
bis", który obejmuje rumuński judeţ Giurgiu i 8 miejscowości z dystryktu Ruse z Bułgarii206. Na po-
graniczu z Mołdawią powstał euroregion „Siret-Prut-Nistru", z trzema rumuńskimi i pięcioma moł-
dawskimi judeţ, a na pograniczu z Bułgarią najmniejszy z rumuńskich euroregionów - „Dunărea de 
Sud", obejmujący 4 miejscowości z judeţ Teleorman po rumuńskiej stronie i trzy gminy bułgarskie. 

Ryc. 24. Współpraca transgraniczna w tworzonym euroregionie Bihor-Hajdu Bihar 

5. Terytorialne zróżnicowanie procesu demokratyzacj i w Polsce i w Rumun i i 

/ 

Ź r ó d ł o : A. Ilieş, J. Horga, 2001, Co-operation and efects on borders Romania - Hungary, [w:] M. Koter, 

K. Heffner (eds.), 2001, Changing role of border areas and regional policies, Łódź-Opole. s. 141-149. 

2 0 5 L. Dobraca , 1997, Cross-Border relations in the Giurgiu - Ruse Danube sector. Geographical remarks, „Revenue 

Roumaine de Geographie", Bucureşti, t. 41, s. 57-67. 
206 Szerzej por.: R. Sageata, 2002, Structuri de cooperate transfrontaliera. Euroregiunea Giurgiu-Ruse, Editura Universitaria, Craiova. 
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W 2001 r. z inicjatywy władz samorządowych w Oradei podjęto inicjatywę utworzenia eurore-
gionu obejmującego po stronie rumuńskiej Bihor, a po węgierskiej Hajdu-Bihar. Możliwości 
takiej współpracy wzdłuż rumuńsko-węgierskiej granicy w wielu dziedzinach, poczynając od 
infrastruktury, przez gospodarkę i kulturę były analizowane i pozytywnie ocenione przez stronę 
węgierską już w 1997 r.207 

Tab. 9. Euroregiony na granicach Rumunii w 2004 r. 

Nazwa euroregionu 
(nazwy rumuńskie) 

Data powstan ia / 
przystąpienia 

Partnerzy strony 
rumuńskiej 

Judet /gmina uczestniczące 
w euroregionie 

„Carpatica" 29.04.1997 Węgry, Polska, 
Słowacja, Ukraina 

Bihor, Botoşani, Harghita 
Salaj, Maramureş, Satu Mare, 
Suceava 

„Dunăre -Cr i ş -
- T i s a - M u r e ş " 

21.11.1997 Węgry, 
Serbia i Czarnogóra 

Arad, Timiş, Caras-Severin, 
Hunedoara 

„Dunărea de Jos" 22.02.1998 Mołdawia, Ukraina Galaţi, Braila, Tulcea 

„Prutu l Superior" 22.09.2000 Mołdawia, Ukraina Botoşani, Suceava 

„Giurg iu -Ruse" 23.04.2001 Bułgaria Giurgiu (gmina) 

„Dunărea 21" 18.01.2002 Bułgaria, 
Serbia i Czarnogóra 

Calafat, Cetate, Ciupercenii 
Noi, Desa, Poiana Mare (gminy) 

„Dunărea de Sud" 2.08.2002 Bułgaria Alexandria, Roşiori de Vede, 
Turnu Măgurele, Zimnicea (gminy) 

„B ihor -Hajdu-Bihar" 11.10.2002 Węgry Bihor 

„S i re t -P ru t -N is t ru " 4.12.2002 Mołdawia lasi, Neamţ, Vaslui 

„Danubis" 2002* Bułgaria Giurgiu, Bolintin-Vale, 
Mihailesti (gminy) 

„Dunărea-Dobrogea" 2002* Bułgaria Calarasi, Constanca, Ialomiţa 

"podpisano pierwsze umowy o wspólnych projektach zmierzające do utworzenia euroregionu 

Źródło: A. Ilieş, 2004. Romania. Euroregiuni, Editura Universitati din Oradea, Oradea, s. 37. 

W przygranicznych regionach Rumunii i Węgier od dawna istniały liczne kontakty pomiędzy 
gminami. Dla utworzenia euroregionu powstały dwa związki gmin mające na celu rozwój 
współpracy pomiędzy województwami Hajdu-Bihar i Bihor, z 17 miejscowościami rumuńskimi 
i 18 węgierskimi. Do Związku Miejscowości Przygranicznych po stronie rumuńskiej należą wios-
ki Săcuieni, Diosig, Sălard, Biharea, Borş, Sântandrei, Girişu de Criş, Cefa, Mădăras, Tulca, 

207 T. Bauko, I. Gurzo, 1998, Regional research/regional development: a case study of borderland region along the Hungarian 

- Romanian state boindary in Hungary, [w:] M. Koter, K. Heffner (eds.), 1998, Borderlands or transborder regions -

geographical, social and political problems, Opole, s. 73-85. 
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Ciumeghiu, Batăr, Avram Iancu, Sacadat, Budureasa i miasta Saionta, Valea lui Mihai. Do 
węgierskiego Stowarzyszenia Miast Nadgranicznych należą: Artamd, Bedo, Berekboszormeny, 
Biharkeresztesz, Bojt, Esztar, Gaborjan, Hencida, Kismarja, Koroszakal, Koroszegapati, 
Magyarhomorog. Mezopeterd, Mezosas, Nagykereki, Pocsaj, Szentpeterszeg, Told i Vanc-
sod208 . Dzięki współpracy obydwu związków samorządowych w 2002 r., jako dziesiąty 
w Rumunii, powstał euroregion „Bihor-Hajdu-Bihar", obejmujący podane w nazwie wojewódz-
twa. Jako ostatni w 2002 r. powstał euroregion „Dunărea-Dobrogea", obejmujący trzy judeţ 
rumuńskie i 15 gmin samorządowych z Bułgarii. 

W trakcie tworzenia, w fazie rozmów i projektów znajdują się kolejne cztery euroregiony, które 
prawdopodobnie powstaną w latach 2004-2005. Już 1999 r. rozpoczęto realizację programu 
współpracy transgranicznej w regionach Satu Mare i Szabolcs-Szatmar-Bereg209 . Do kolejnych 
planowanych euroregionów należą „Maramureş", „Giurgiu-Ruse 2" i „Dunărea de Sud 2"210. 

5 . 2 . 4 . Z r ó ż n i c o w a n i e e u r o r e g i o n ó w z u d z i a ł e m R u m u n i i 

Jak wyraźnie wynika z czasu powstawania kolejnych euroregionów, do głównych czynników 
wpływających na ich powstanie, poza stroną rumuńską, można zaliczyć presję wywieraną przez 
stronę węgierską, inicjującą powstanie euroregionów obejmujących terytorialnym zasięgiem 
rumuńskie judeţ z dużym odsetkiem ludności węgierskiej (por. zasięg euroregionu „Karpaty" 
czy „Dunăre-Cr iş-Tisa-Mureş") , oraz proces negocjacji członkostwa w UE. Po rozpoczęciu 
tego ostatniego, w okresie tylko dwóch lat, powstało sześć z jedenastu euroregionów z udziałem 
Rumunii, w tym aż cztery z udziałem Bułgarii, również starającej się o członkostwo w UE. 
Struktura jednostek administracyjnych, które wchodzą w skład euroregionów, jest podobna 
do struktury w Polsce. Euroregiony na zachodzie i południu kraju powstają ze związków 
samorządowych gmin oraz miast, a następnie obejmują lub w przypadku dwóch ostatnich 
euroregionów mają objąć całe judeţ („Dunarea 21", „Dunarea de Sud", „Giurgiu-Ruse 1", „Da-
nubis", „Dobrogea-Dunare"). Podobnie kształtuje się proces rozwoju euroregionów zaczynają-
cych współpracę od jednego judeţ, do którego przystępują, lub mają taki zamiar, kolejne jed-
nostki administracyjne („Dunăre-Cr iş-Tisa-Mureş", „Bihor-Hajdu-Bihar", „Satu Mare-Szatmar-
-Bereg"). Natomiast na północy oraz na wschodzie kraju, na pograniczu z Ukrainą i Mołdawią 
powstają od początku duże euroregiony obejmujące swoim zasięgiem całe judeţ (wojewódz-
twa), tak jak to odbywa się w euroregionach: „Dunarea de Jos", „Carpatica", „Siret-Prut-Nistru" 
i „Prutul Superior". 

Dwuletni okres funkcjonowania sześciu regionów powstałych w 2002 r. pozwolił na sformalizo-
wanie współpracy i tworzenie pierwszych wspólnych projektów w transporcie, ochronie śro-
dowiska, wymianie kulturalnej oraz oświacie, jednak ich realizacja zacznie się dopiero w kolej-
nych latach. Opóźnienie będzie widoczne zwłaszcza w euroregionach bez udziału Węgier, 
w których problematyczna, przy trudnościach ekonomicznych wszystkich zaangażowanych 
w nie stron, pozostaje kwestia f inansowania wspólnych projektów. Prawdopodobnie sytuacja ta 
ulegnie zdecydowanej poprawie po 2007 r., w którym do UE zostaną przyjęte Bułgaria 
i Rumunia, co pozwoli na wykorzystanie funduszy wspólnoty na rozwój współpracy trans-
granicznej z Mołdawią i Ukrainą, Bułgarią oraz Serbią i Czarnogórą. 

208 A. Ilieş, J. Horga, 2001, Co-operation and efects on borders Romania - Hungary, [w:] M. Koter, K. Heffner (eds.), 2001, 

Changing role of border areas and regional policies, Łódź, s. 141-149. 
209 K. Elek, J. Muszka, 1999, Satu Mare and Szabolcs-Szatmar-Bereg. Counties common regional development programme 

for cross-border cooperation, Satu Mare. 
210 R. Sageata, 2003, Romania si Europa regiunilor - premise pentru o viitoare integrare, [w:] „Geopolitca", no. 1-2, Bucureşti. 
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Ryc. 25. Euroregiony na pograniczu Rumunii 

Źródło: A. Ilieş, 2004, Romania. Euroregiuni, Editura Universitati din Oradea, Oradea, s. 38. 

Analizując obecne funkcjonowanie euroregionów na podstawie przedstawionych danych, moż-
na z pewnym prawdopodobieństwem wnioskować o różnym tempie dyfuzji procesów demokratycz-
nych, wyraźnie widocznym na przykładzie uczestnictwa w strukturach euroregionów w Polsce 
i w Rumunii. W Polsce euroregiony powstały sześć lat wcześniej niż w Rumunii, na zachodzie 
i południowej granicy zaczęły się od współpracy lokalnych związków gmin i dopiero na koniec 
przyjęły formalny status euroregionu. Na północnej i wschodniej granicy mają jednak zdecydowanie 
cechy odgórnie narzuconej współpracy, podobnie jak euroregiony na granicach Rumunii. Tam 
najwcześniej powstały euroregiony z udziałem Węgier, a w miarę postępów w procesie nego-
cjacji - Bułgarii - potencjalnego członka UE, oraz euroregiony na wschodzie kraju z udziałem 
Mołdawii i Ukrainy, potencjalnych partnerów należącej do UE (od 2007 r.) Rumunii. 

Na zróżnicowanie tempa dyfuzji złożyły się warunki geograficzne, stopień dostępności granic 
państwa oraz uwarunkowania geopolitycznego sąsiedztwa. Na dyfuzję innowacji i modelu de-
mokracji na przykładzie procesu tworzenia euroregionów o standardach Unii Europejskiej 
wyraźny wpływ ma także stopień oddalenia od jej ośrodków oraz bezpośrednie sąsiedztwo 
geograficzne, w przypadku Polski obejmujące Niemcy i Czechy, a w przypadku Rumunii - Węgry. 
O ile polsko-niemieckie resentymenty uległy dawno zapomnieniu, o tyle wciąż żywy problem wę-
gierski (por. nacjonalistyczne trendy w polityce zagranicznej byłego premiera Węgier V. Orbana) 
w pewnym stopniu utrudniają współpracę przygraniczną i zmniejszają związane z nią korzyści. 
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5 . 3 . Wpływ inwestycji zagranicznych na dyfuzje instytucji demokratycznych 

Wbrew pozorom Polskę i Rumunię łączy wiele podobieństw zarówno natury historycznej, jak 
i geograficznej. Przez cały XX wiek, od momentu odzyskania niepodległości, elity obu państw 
charakteryzowało silne poczucie przynależności do Europy (we współczesnym znaczeniu 
Europy Zachodniej). Obydwa kraje cechowało istnienie podobnych problemów związanych 
z podziałem terytorialnym przed I wojną światową i budową państwowości. Miały one wpływ na 
kształtowanie się państwa, jego elit politycznych, systemu politycznego i społeczeństwa oby-
watelskiego. Terytorium Polski przez ponad sto lat znajdowało się pod panowaniem trzech 
zaborców, podczas gdy Rumunia (Mołdawia i Wołoszczyzna) pod tureckim, Siedmiogród pod 
węgierskim (monarchii austro-węgierskiej), a Mołdawia pod rosyjskim. Brak państwowości, elit 
politycznych, reform gospodarczych i masowej, narodowej edukacji w XIX w. spowodował wiele 
problemów po odzyskaniu niepodległości. 

Po I wojnie światowej Polska i Rumunia odzyskały niepodległość, przyłączając ziemie przyz-
nane im po podpisaniu traktatów pokojowych. Rumunia zajęła wcześniej należącą do Węgier 
Transylwanię, a Polska wcześniej zajęte przez Niemców część Pomorza, Śląska i Wielko-
polskę. Obydwa kraje, obejmując nowe terytoria wraz z ich ludnością (węgierską lub niemiecką), 
stały się w ten sposób państwami wielonarodowościowymi, zagrożonymi żądaniami rewizjo-
nistycznymi przez swoich sąsiadów. W okresie międzywojennym oba państwa miały podobne 
problemy z mniejszościami narodowymi na swoim terytorium - Polacy z Ukraińcami i Niemcami, 
a Rumuni z Węgrami i Niemcami. W tej sytuacji prowadzenie polityki budowy społeczeństwa 
demokratycznego było wyjątkowo utrudnione. Krótki okres demokratycznych rządów do lat trzy-
dziestych XX w. również nie sprzyjał kształtowaniu się zasad demokratycznego życia. Natomiast 
związki z Europą wyraźne były w sferze nauki, kultury i gospodarki, podobnie jak powiązania 
militarne i współpraca gospodarcza, czego najlepszym przykładem silne, zwłaszcza w okresie 
międzywojennym, związki z Francją i zachodnimi demokracjami i ich instytucjami, mimo odmi-
ennych systemów władzy. W Polsce panowały, przy formalnym utrzymywaniu demokracji 
i rządów parlamentarnych do 1926 r., autorytarne rządy marszałka Józefa Piłsudskiego, 
a w Rumunii w funkcjonowała monarchia, zastąpiona autorytarną dyktaturą marszałka i pre-
miera lona Antonescu od 1940 r. 

Druga wojna światowa w podobny sposób dotknęła obydwa państwa. Polska i Rumunia 
straciły część swojego etnicznego terytorium na korzyść byłego ZSRR. Część dawnych, 
wschodnich ziem Polski stanowi obecnie część Ukrainy, Białorusi i Litwy, zaś z ziem zabranych 
Rumunii przez ZSRR utworzono Mołdawię. Tak więc kształtowanie się społeczeństwa obywa-
telskiego i jego demokratycznych instytucji możliwe stało się dopiero po odzyskaniu pełnej su-
werenności przez obydwa państwa. Rumunia po krwawym obaleniu rządów N. Ceauşescu 
(25.12.1989 r.) proklamowała republikę, a Polska po obradach „okrągłego stołu" i częściowo 
wolnych wyborach (4.06.1989 r.) zmieniła nazwę z Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej na Rzecz-
pospolitą Polską. W obydwu krajach uchwalono nowe konstytucje zwiększające uprawnienia 
prezydenta i tworzące dwuizbowy parlament (w Rumunii w 1991 r., w Polsce tak zwana mała 
konstytucja w 1992 r.). W obydwu krajach po krótkim okresie rządów dawnych opozycyjnych 
partii do władzy powróciła dawna partyjna nomenklatura. Symbolem tego powrotu, zdecydo-
wanie popartego przez społeczeństwo, były dwukrotnie wygrane przez dawnych wysokich funk-
cjonariuszy partii komunistycznych wolne i demokratyczne wybory prezydenckie. W Polsce 
przez dwie kadencje prezydenturę sprawuje Aleksander Kwaśniewski, a w Rumunii prezydent 
lon lliescu, który wygrał ostatnie wybory prezydenckie w tym kraju, podobnie jak wcześniejsze 
w 1992 r. 
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Po II wojnie światowej reżimy socjalistyczne w obydwu państwach, zgodnie z panującą ideol-
ogią, skupiały się na tworzeniu nowego karykaturalnego z dzisiejszego punktu widzenia społe-
czeństwa. W Polsce, na skutek realizacji wielu inwestycji w przemyśle ciężkim powstała liczna 
klasa robotników wielkoprzemysłowych, a w Rumunii przeprowadzono na dużą skalę proces 
urbanizacji ludności. Zburzono wiele wiosek, a ich ludność przeniesiono do pospiesznie rozbudo-
wanych miast, w których często niszczono część dawnej, cennej ze względu na liczne zabytki 
zabudowy śródmieścia. Rzeczywistą współpracę z sąsiadami i dyfuzję innowacji utrudniało 
umiejętne podsycanie przez propagandę rządową fobii narodowościowych, w Polsce niemie-
ckich, w Rumunii węgierskich, tym bardziej że znajdowały one silne uzasadnienie w przeszłości 
historycznej obydwu państw. Natomiast długa granica z byłym ZSRR w obydwu przypadkach, 
ze względu na system, jaki w tym kraju panował, była granicą przenikania wpływów głównie 
w kierunku wschodnim. Wzorce kulturowe, ekonomiczne i społeczne panujące w byłym ZSRR 
były w większości obce zarówno mieszkańcom Polski, jak i Rumunii. Po rozpadzie ZSRR grani-
ca z jego sukcesorami zachowała swój osmotyczny charakter, pomimo licznych grup mniejszoś-
ci polskiej zamieszkującej na Litwie (7,0%), Białorusi (4,5%) i Ukrainie (2,5%) czy jak w przypadku 
Mołdawii, zamieszkanej w większości (64,5%) przez ludność mołdawską211. Jednak już w ru-
muńskich opracowaniach określona jest ona jako rdzennie rumuńska, przy podaniu zbliżonych 
danych statystycznych (Rumuni 64,5%, Ukraińcy 13,8%, Rosjanie 13,0%, Gaugazi 3,5%)2 1 2 . 

Tak więc pomimo wielu regionalnych uwarunkowań, jak chociażby inny ryt chrześcijaństwa 
przyjęty jako główne wyznanie, przy podobnej strukturze społecznej, którą cechuje duży udział 
mieszkańców wsi i osób zatrudnionych w rolnictwie, i przy podobnej historii, obydwa kraje miały 
równie krótki czas na kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego. Natomiast ze względu na 
tradycyjny model życia społecznego, petryfikowany przez konserwatywny w obydwu krajach 
kościół, większość zmian gospodarczych i społecznych związana była z procesem dyfuzji idei, 
instytucji politycznych, inwestycji gospodarczych oraz wzorców pracy. 

Po 1989 r. w Polsce i w Rumunii obserwujemy wyraźną percepcję form władzy i instytucji 
demokratycznych na wzór demokracji w krajach Unii Europejskiej, czego przykładem uchwale-
nie konstytucji, wybory prezydenckie, parlamentarne i samorządowe, demokratyczne zmiany 
rządów, powołanie rzecznika praw obywatelskich, wolność mass mediów oraz swoboda w pro-
wadzeniu działalności gospodarczej. Jednak w obydwu krajach równocześnie z wprowadza-
niem systemu demokratycznego nastąpił proces centralizacji i terytorializacji władzy. Transpa-
rency International informuje o utrzymywaniu się wysokiego poziomu korupcji we władzach 
państwowych, skorumpowana jest część administracji centralnej i lokalnej, elity rządzące 
w każdym z państw uchwalają odpowiednie dla siebie prawa213. Mają również miejsce próby, 
w Rumunii na większą skalę niż w Polsce, ograniczenia praw mniejszości narodowych 

2 1 1 Leksykon państw świata, 94/95, 1996, Harenberg Lexikon, Warszawa, s. 283. 
212 S. Costachie, 2000, A geographical study of human populations and settlements in Bessarabia, Post-communist 

Romania, D. Phinnemore (eds.), Hope Press, Liverpool, s. 72. 
213 Na przykład w Polsce istnieje ustawa o finansowaniu partii politycznych z budżetu, z obowiązkiem złożenia sprawozdania 

z kampanii wyborczej, pod groźbą całkowitej utraty finansów w przypadku błędów w sprawozdaniu, zamieniona na utratę 

jedynie 10% finansów tylko w pierwszym roku kadencji parlamentu, czyli kara 2,5% możliwej do uzyskania kwoty. 

W Rumunii przyjęto ustawę regulującą kwestię nieruchomości zajętych przez komunistów po 1948 r., zgodnie z którą 

dawni właściciele mają prawo do jednego lokalu w zabranym im budynku pod warunkiem, że w nim zamieszkują, nato-

miast najemcom pozwolono na wykup mieszkań za raty, w okresie 15 lat po wpłaceniu jedynie 30% ich wartości. Swój 

kształt ustawa zawdzięcza „zasiedleniu" w okresie komunistycznym wielu luksusowych domów przez dawną, a w części 

i obecną nomenklaturę, która nie zamierza rezygnować ze swoich przywilejów. W 1995 r. komisja parlamentarna 

przekazała do postępowania prokuratorskiego sprawy 118 takich nadużyć popełnionych li tylko przez członków parla-

mentu oraz funkcjonariuszy rządu i urzędu prezydenckiego, jednak sprawy te nie doczekały się do tej pory wyjaśnienia. 
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i kwestionowanie polityki zagranicznej państwa, zwłaszcza przez narodowe i konserwatywne 
ugrupowania polityczne wchodzące w skład koalicji rządowych (Partia Wielkiej Rumunii 
z Corneilu V. Tudorem czy Liga Polskich Rodzin z A. Macierewiczem). 

Wiele podobieństw pomiędzy Polską i Rumunią pokazuje także porównanie stanu gospodar-
ki i społeczeństwa w ponad dziesięć lat po rozpoczęciu okresu transformacji ustrojowej. 
W Polsce, podobnie jak w Rumunii, po krótkim okresie rządów opozycji władzę przejęły 
ugrupowania postkomunistów, mające silną pozycję w mediach i gospodarce. 

Tab. 10. Polska i Rumunia w 2000 r. 

Polska Rumunia 

Powierzchnia 312 ,7 tys. k m 2 238 ,4 tys . k m 2 

Ludność 38,7 m in 22 ,5 m i n 

Gęstość zaludnienia 124 o s ó b / 1 k m 2 95 o s ó b / 1 k m 2 

Przyrost naturalny 0,5 %o -1,5%o 

Ludność miejska 6 2 % 55% 

System polityczny Demokrac ja par lamentarna, 
słaba władza prezydenta 

Republ ika o us t ro ju 
p rezydenck im 

Prezydent Aleksander Kwaśn iewsk i , 
były min is te r w rządzie w PRL, 
były cz łonek PZPR, dwa razy 
zwycięży ł w w o l n y c h w y b o r a c h 

lon l l iescu, 
dawny członek KC RPK, 
dwa razy zwycięży ł 
w w o l n y c h w y b o r a c h 

Największe partie 
polityczne 

Sojusz Lewicy Demokra tyczne j , 
P la t fo rma Obywate lska RP 

Unia Soc ja ldemokra tyczna , 
Konwenc ja Demokra tyczna 

Mass media Plural izm, l iczne p rywatne med ia Wyraźna kont ro la państwa 

Dekomunizacja Zahamowan ie dekomunizac j i , 
umocn ien ie s ię dawne j 
nomenk la tu ry w biznesie i med iach 

W y s o k i wskaźn ik 
rekomunizac j i na jważnie jszych 
s t ruk tu r p a ń s t w o w y c h 

Przemiany społeczne Pauperyzacja robo tn i ków 
i ro ln i ków, powo lne kszta ł towanie 
się klasy średnie j 

Niewielk ie zmiany, na ws i 
p o w o l n y proces o d b u d o w y 
w łasnośc i p rywatne j 

Konflikty narodowościowe Brak poważnie jszych napięć Konf l ik t r umuńsko -węg ie r sk i , 
w idoczna niechęć wobec 
spo łecznośc i R o m ó w (Cyganów) 

Źródło: Rocznik Strategiczny 1999/2000, Wydawnictwo Naukowe, Warszawa; Europa Środkowo-Wschodnia, 

1997, ISP PAN, Warszawa;. Rocznik Statystyczny GUS. 2001, Warszawa. 
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W takich warunkach dyfuzja kapitału i związanych z nim inwestycj i zagranicznych w Ru-
munii i w Polsce stanowi jeden z istotnych czynników implementujących normy społeczeńst-
wa obywatelskiego i wprowadzających w gospodarce warunki wolnorynkowe2 1 4 . Prze-
strzenne zróżnicowanie zagranicznych inwestycji w obydwu krajach wyraźnie faworyzuje 
stolicę, co wynika z ich metropoli talnego charakteru oraz wysokiego stopnia rozwoju infra-
struktury. 

Tab. 11. Największe inwestycje zagraniczne w Polsce i w Rumunii do 1997 r. (w mln $) 

Polska Rumunia 

Nazwa f irmy Kraj Wartość 
inwestycji 

Nazwa f irmy Kraj Wartość 
inwestycji 

Fiat W łochy 1357 Daewoo Korea Pd. 156 

Daewoo Korea Pd. 1348 Mob i f on Holandia 79 

Gazprom Rosja 958 Mob i l Rom Francja 61 

Hypo 
Vere insbank 

N iemcy 724 Tofan Grup Holandia 60 

EBOiR kapitał 
międzynar . 

653 Shel l Romania Wielka 
Brytania 

57 

Met ro AG N iemcy 598 Daewoo Mangal ia Korea Pd. 53 

PAFP kap. międzynar . 505 MDF Sebes-Frat i W ł o c h y 50 

IPC USA 440 Ru lmenţ i Grei USA 37 

ING Group Holandia 420 Met ro R o m 
Invest 

Holandia 34 

Commerzbank Niemcy 389 Soc.de I m b . 
Coca-Cola 

Austra l ia 33 

Źródło: F. Szlajfert, 1999, Aktualni probierni socialno-ekonomiczenowo pozwitku regioniw i mechanizm 

ich wiriszczenia, Kiev, s. 204. C. Braghina, 2000, Foreign direct investments in post-communist 

Romania, Post-communist Romania, D. Phinnemore (eds.), Hope Press, Liverpool, s. 165. 

W latach 1990-1997 w Polsce zainwestowano około 17,5 mld USD, natomiast w Rumunii 
około 4,5 mld USD2 1 5 . Do największych inwestorów w Rumunii należeli do 1998 r.: Daewoo 
Automobile SA, Mobifon SA, Mobil Rom, Tofan Grup i Shell Romania SRL, w Polsce zaś Fiat, 
Daewoo, Gazprom, Hypo Vereinsbank i EBOiR216. 

214 C. Braghina, 2000, Foreign direct investments in post-communist Romania, Post-communist Romania, D. Phinnemore 

(eds.), Hope Press, Liverpool, s. 159. 
2 1 5 CEST AT. Statistical Bulletin 1998/4, 1999, Warszawa, s. 36. 
216 J. Wendt, 2001, Geografia władzy w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk, s. 222. 
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Rye. 26. Przestrzenne zróżnicowanie inwestycji zagranicznych w Polsce do 1999 r. 

5. Terytor ialne zróżnicowanie procesu demokratyzacj i w Polsce i w Rumuni i 

Ź r ó d ł o : F. Szlajfert, Foreign direct investments in Poland, 2001, [w:] J. Wendt, A. Ilieş, (eds.), Chosen 

problems of Political Geography in Central Europe, Gdańsk, s. 117. 

W przestrzennym zróżnicowaniu, poza ośrodkami metropolitalnymi, wyraźnie widoczna jest 
w przypadku Rumunii koncentracja kapitału w województwach Transylwanii (Cluj, Hargita, 
Braşov, Sibiu, Mureş), na zachodzie kraju w Timis i Bihor, na południu w Dolj i nad Morzem 
Czarnym w Konstancy (Constanta). 
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Ryc. 27. Przestrzenne zróżnicowanie inwestycji zagranicznych w Rumunii do 1999 r. 

Ź r ó d ł o : C. Braghina, 2000, Foreign direct investments in post-communist Romania, [w:] D. Phinnemore 

(eds.), Post-communist Romania, Hope Press, Liverpool. 

W Polsce można również wskazać pewną koncentrację w województwach: śląskim, dolno-
śląskim, wielkopolskim, małopolskim i pomorskim. Najmniejsze inwestycje kapitałowe w Ru-
munii znajdują się w województwach położonych nad granicą z Bułgarią, w pasie Karpat i na 
wschodzie kraju: Mehedinţi, Olt, Teleorman, Giurgiu, Calarasi, Gorj, Valcea, Argeş, Dambovita, 
Buzău, Vrancea, Neamţ, Bacau, Suceva, Vaslui, Galaţi, Braila i Tulcea. Jedyny wyjątek w tym 
układzie stanowi na wschodzie kraju Jasi. W przypadku Polski najmniejszych inwestycji za-
granicznych dokonano w województwach wschodniej i północnej Polski: zachodniopomorskim, 
warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, podkarpackim oraz w województwie świętokrzyskim. 

5 .4 . Terytorialne podziały państwa i jego struktur w Polsce i w Rumunii 

5 . 4 . 1 . Dyfuzja i n n o w a c j i a podzia ły te ry tor ia lne 

Generalnie rzecz ujmując, podział administracyjny kraju przeprowadza się dla ułatwienia spra-
wowania władzy. W każdym państwie władza dąży do takiego ukształtowania przestrzeni, aby 
ułatwić sobie panowanie nad nią, a w czasach nowożytnych zarządzanie, które mają na celu 
również dobro zamieszkujących poszczególne regiony obywateli. Podział państwa na mniejsze 
jednostki wynika z jednej strony z uwarunkowań fizycznogeograficznych, w stosunku do których 
podziały administracyjne często są wtórne, z drugiej, z chęci kształtowania przestrzeni zgodnie 
z interesem politycznym rządzących elit. Z tego względu podział administracyjny kraju wpływa 
na proces kształtowania się instytucji demokratycznych i ich percepcję w poszczególnych kra-
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jach. Różnice pomiędzy przyjęciem dwu- lub trójstopniowego podziału administracyjnego państwa 
wpływają na wielkość jednostek administracyjnych. Przy wprowadzeniu zasady samorządności 
wielkość jednostek i liczba ludności mają ścisły związek z wielkością dochodów i stopniem roz-
woju lokalnego. W krajach o długiej tradycji działania instytucji demokratycznych podziały 
administracyjne zgodne są z podziałami regionalnymi, a na pierwszym poziomie podziału (lan-
dy, hrabstwa, departamenty, kantony) utrzymują się bez zmian przez dłuższy czas. W państwach 
o nieustabilizowanym systemie władzy, przy częstych jej zmianach lub zmianach systemów 
następują liczne zmiany podziałów administracyjnych mających ułatwić sprawowanie władzy 
nowym elitom. Zmianom podziałów terytorialnych towarzyszy tworzenie nowych szczebli admini-
stracji, mianowanie nowych urzędników i najczęściej centralizacja władzy. Z założenia aparat 
urzędniczy przy każdej reformie stara się zachować sprawowany zakres władzy, a jeśli jest to 
możliwe, to go powiększyć, gdyż jego zmniejszenie prowadziłoby, w efekcie końcowym, do lik-
widacji tegoż aparatu. 

5 . 4 . 2 . Podz ia ły a d m i n i s t r a c y j n e I I Rzeczypospo l i t e j 

Jeszcze przed odzyskaniem niepodległości w 1918 r. pojawiły się kolejne idee administra-
cyjnego podziału terytorium Polski. Zgodnie z zawartym w Brześciu układem pokojowym po-
między Ukrainą i Niemcami te ostatnie przyznały Ukrainie dawną gubernię chełmską, sytuując 
państwo ukraińskie na rdzennie polskich ziemiach. Jednak powstanie niepodległej Polski i usta-
bilizowanie jej granic w wyniku walk ze wszystkimi prawie sąsiadami stworzyło nowe, nie funk-
cjonujące wcześniej terytorium II Rzeczypospolitej. 

Ryc. 28. II Rzeczypospolita i jej jednostki administracyjne w 1923 r. 

Ź r ó d ł o : Mały Rocznik Statystyczny Polski, wrzesień 1939-czerwiec 1941, Londyn 1941. 
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Już w ustawie z 1 sierpnia 1919 r. na terytorium byłego zaboru pruskiego powstały dwa 
województwa: pomorskie i poznańskie. Ustawa z 2 sierpnia ustanawiała na terytorium dawnego 
Królestwa Kongresowego pięć województw: białostockie, kieleckie, lubelskie, łódzkie i warsza-
wskie oraz wydzielony obszar miasta stołecznego. Kolejna ustawa z 15 lipca 1920 r. tworzyła 
województwo śląskie, a kolejna ustawa z grudnia tego roku powoływała do życia cztery woje-
wództwa na terenie dawnego zaboru austriackiego: krakowskie, lwowskie, stanisławowskie i tar-
nopolskie. 

Tab. 12. Podział administracyjny II Rzeczypospolitej w kwietniu 1939 r. 

Województwo Siedziba władz 

Liczba jednostek administracj i Powierzchnia 
( tys.km 2 ) 

Województwo Siedziba władz 
powiaty miasta 

gminy 

wie jsk ie 
gromady 

Powierzchnia 
( tys.km 2 ) 

m.st . Warszawa Warszawa 4 1 — — 0,14 
Bia łostockie Białystok 10 35 128 3 4 7 7 26 ,0 
Kieleckie Kielce 18 37 275 3 6 6 8 22 .2 

» 

Krakowsk ie Kraków 18 47 195 1797 17,6 
Lubelsk ie Lub l in 16 29 228 3 2 5 9 26.6 
Lwowsk ie L w ó w 27 58 252 2 2 3 7 28 ,4 
Łódzkie Lódź 15 39 237 3 9 2 0 20 .4 
Nowogródzk ie Nowogródek 8 10 87 1717 23 ,0 
Poleskie Brześć 9 12 79 1785 36,7 
Pomorsk ie Toruń 28 64 234 2872 25,7 
Poznańskie Poznań 29 100 237 3644 28,1 
S tan is ławowsk ie S tan is ławów 12 28 119 911 16,9 
Śląskie Katowice 11 25 463 — 5,1 
Tarnopo lsk ie Tarnopo l 17 36 169 1215 16,5 
Warszawsk ie Warszawa 22 53 293 6411 31,7 
Wi leńsk ie W i l no 9 15 96 880 29,0 
Wo łyńsk ie Luck 11 22 103 2 7 4 0 35,7 

Polska V 264 611 3195 40533 3 8 9 , 7 2 0 * 

* wraz z odzyskanym w 1938 r. Zaolziem 

Ź r ó d ł o : Mały Rocznik Statystyczny Polski, wrzesień 1939-czerniec 1941, Londyn 1941, s. 2. 

W lutym 1921 r. utworzono na wschodzie Rzeczypospolitej, zajętym przez Polskę zgodnie 
z traktatem ryskim, kolejne trzy województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie, a w grudniu 
tego samego roku utworzono ostatnie z szesnastu powstałych województw, województwo 
wileńskie. W ten sposób zakończono, jak się współczesnym wydawało, wprowadzenie tymcza-
sowego podziału administracyjnego kraju na województwa i powiaty, który w rzeczywistości 
przetrwał aż do wybuchu II wojny światowej, a wprawdzie z licznymi, lecz nieznaczącymi zmia-
nami funkcjonował do 1975 r. Nowy podział administracyjny różnił się znacząco od przed-
rozbiorowego, tworząc stosunkowo małe województwa, które nie były w stanie podołać ciążą-
cym na nich obowiązkom w zakresie rozwoju gospodarczego i musiały liczyć na interwencję 
państwa w przypadku poważnych inwestycji, z drugiej strony były jednocześnie zbyt duże jak na 
region miasta średniego217. Wraz ze znaczącymi ośrodkami o randze ponadregionalnej 
(Warszawa, Łódź, Lwów, Poznań, Kraków, Wilno) liczącymi powyżej 200 tys. mieszkańców 

217 Ibid., s. 168. 

9 4 



5. Terytor ialne zróżnicowanie procesu demokratyzacj i w Polsce i w Rumuni i 

miastami wojewódzkimi zostały także miasta z liczbą ludności poniżej 100 tys. mieszkańców: 
Tarnopol, Stanisławów, Nowogródek, Toruń, Łuck, Brześć i Kielce. Z kolei część miast więk-
szych, jak Równe, Radom, Bydgoszcz.. Częstochowa, miało rangę miast powiatowych. 
Powyższy podział Polski na 16 województw, jak każdy z podziałów, miał swoich zwolenników, 
ale i przeciwników. Już w 1921 r. A. Erdman zaproponował zmiany w podziale administracyjnym 
kraju, które odpowiadałyby warunkom geograficznym, strukturze gospodarczej oraz uwzględnia-
łyby dawny podział historyczny ziem polskich218. Jednak nie wprowadzały one generalnych 
zmian, a skłaniały do powołania czterech nowych województw: kaliskiego, kujawsko-pomor-
skiego, podlaskiego i przemyskiego przy likwidacji województwa tarnopolskiego. Zmianom miały 
ulec nazwy województw oraz w uzasadnionych przypadkach stolic wojewódzkich. W 1923 r. 
w kolejnym projekcie reformy administracyjnej, przedstawionym przez powołaną przez rząd 
komisję do reformy administracyjnej kraju, przewidywano, iż nowe województwa powinny mieć 
około 400-500 tys. mieszkańców. Likwidacji miało ulec województwo nowogrodzkie podzielone 
pomiędzy wileńskie i poleskie, a zmiana i zatarcie granic rozbiorowych miały się dokonać przez 
zmiany istniejących granic wojewódzkich zbieżnych z dawnymi rozbiorowymi219, istotną zmianą 
miało być dostosowanie wielkości województw w zmienionych granicach do ich siły oddziały-
wania gospodarczego na sąsiednie tereny. Prowadziło to do stworzenia wokół pierwszorzęd-
nych ośrodków dużych województw, a wokół pozostałych miast - województw o powierzchni 
odpowiedniej do ich siły oddziaływania. W tym projekcie podniesiono ważną kwestię dos-
tosowania struktury administracyjnej kraju do struktur działania poszczególnych ministerstw. 

W 1939 r. Polska, mimo wielu drobnych zmian granic województw, funkcjonowała podzielona na 
16 województw zgodnie z podziałem, jaki powstał już w 1921 r. Ten podział administracyjny na zie-
miach wchodzących w skład nowej Polski, o zmienionych granicach i terytorium uszczuplonym przez 
ZSRR oraz powiększonym o tak zwane ziemie odzyskane, został zachowany i rzutował na tworze-
nie nowych podziałów administracyjnych aż do 1975 r. Krótkotrwały, narzucony siłą w latach 
1939-1945 podział administracyjny ziem polskich przyłączonych do ZSRR i III Rzeszy nie wpłynął 
na tworzenie nowych powiązań ekonomicznych, a najważniejsze dla struktury terytorialnej kraju, 
zmieniające jego powierzchnię, rząd, sąsiadów i sojusze zdarzenia nastąpiły po zakończeniu wojny. 

5 . 4 . 3 . Podz ia ł a d m i n i s t r a c y j n y Polski po I I w o j n i e ś w i a t o w e j 

5.4.3.1. Podziały administracyjne Polski do 1974 r. 

Po zakończeniu II wojny światowej, zgodnie z postanowieniami układu poczdamskiego, zmie-

nione zostały granice większości państw w Europie Środkowej i Wschodniej, a beneficjentem 
wszystkich zmian stał się Związek Radziecki. Straty terytorialne poniosły Finlandia, Polska, 
Węgry, Czechosłowacja, Rumunia, a przede wszystkim Niemcy, podzielone dodatkowo na 
cztery strefy okupacyjne. Polska, mimo uczestnictwa w paradzie zwycięstwa w Berlinie, mimo 
iż była krajem najdłużej prowadzącym walkę z III Rzeszą, poniosła poważne straty terytorial-
ne220. Podczas konferencji w Poczdamie po pokonaniu III Rzeszy podjęto ostateczne, jak się 
później okazało, decyzje w kwestiach przebiegu polskiej granicy zachodniej i włączonych do 
państwa polskiego ziem III Rzeszy. Wskutek decyzji Józefa Stalina do Polski przyłączono 
ziemie leżące na zachód od jej przedwojennej granicy do linii wyznaczonej przez nurt Odry 
i Nysy Łużyckiej. Po konsultacji z przedstawicielami Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej 
oprócz przyznania Polsce postulowanych ziem dodano jeszcze Szczecin z wyspą Wolin 

2 1 8 J .S . Langrod , 1930, Ze studiów nad podziałem administracyjnym państwa, [w:] Kraków stolicą kresów południowo-

-zachodnich, Kraków, s. 118. 
2 1 9 Podział administracyjny państwa, 1929. Warszawa, s. 62. 
220 M. Raczyński, J. Wendt, 1999, Granice Polski w XX wieku, [w:] „Kwartalnik Geograficzny", nr 3 (11), s. 22-23. 
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i wschodnią częścią wyspy Uznam. Ostateczne ustalenie granicy wschodniej nastąpiło w 1951 r., 
gdy strona polska odstąpiła ZSRR tereny nad Bugiem w rejonie Hrubieszowa, zaś otrzymała 
tereny w rejonie Hajnówki, co powiększyło obszar państwa polskiego o około 4 tys. km2. 

Tab. 13. Bilans strat i zysków terytorium Polski po 1945 r. 

Ź r ó d ł o : M. Raczyński, J. Wendt, 1999, Granice Polski w XX wieku, „Kwartalnik Geograficzny", nr 11, s. 23. 

Tak więc po zakończeniu II wojny światowej, w porównaniu do terytorium sprzed jej wybuchu, 
Polska utraciła swoje ziemie wschodnie z Lwowem i Wilnem zajęte przez ZSRR i włączone 
odpowiednio do Litewskiej, Białoruskiej i Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. 
Polsce przyznano w zamian dawne ziemie piastowskie, Śląsk z Wrocławiem i Pomorze z Gdań-
skiem i Szczecinem oraz część dawnych niemieckich Prus Wschodnich z Olsztynem. Zmiany 
terytorialne spowodowały konieczność wprowadzenia nowego podziału administracyjnego 
kraju, by pozwoli zagospodarować uzyskane na północy, zachodzie i południowym zachodzie 
terytoria, zwane ze względów propagandowych ziemiami odzyskanymi. 

Ryc. 29. Podział administracyjny Polski w 1945 r. Ustanowiony w 1945 r. podział stworzył 14 
województw, utrzymując w zmienionych gra-
nicach dawne województwa warszawskie, 
łódzkie, kieleckie, krakowskie, zmieniając je-
dnocześnie znacząco granice województw 
lubelskiego i białostockiego. Nowo powstałe 
województwo rzeszowskie objęło część tere-
nów dawnego lwowskiego. Powiększono 
w kierunku zachodnim zasięg województw 
katowickiego i poznańskiego oraz przenie-
siono siedzibę władz województwa pomor-
skiego z Torunia do Bydgoszczy. To ostatnie 
województwo pomniejszono o część powia-
tów, które weszły do powstałego z ziem 
dawnego Wolnego Miasta Gdańska woje-
wództwa gdańskiego. Na zachodzie i północy 
kraju utworzono trzy duże pod względem po-
wierzchni okręgi administracyjne: olsztyński, 

Ź r ó d ł o : Opracowanie własne. szczeciński i wrocławski. 

Już w następnym roku dokonano zmian przebiegu granic pomiędzy województwami. Trzy okrę-
gi administracyjne zamieniono na województwa, a dodatkowo powiększono województwo szcze-
cińskie o kilka powiatów województwa gdańskiego i pomorskiego. W latach 1946-1947 powstały 
pierwsze założenia zrealizowanego następnie Planu Krajowego I, który jako pierwszy zakładał 
rozwój zagospodarowania przestrzennego całego państwa. Do jego podstawowych założeń nale-
żało przyjęcie tezy, „że podział administracyjno-regionalny Polski powinien być skorelowany i uz-
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Straty Zyski Różnica 

Terytor ium 181 tys. km 2 101 tys. km2 - 8 0 tys. km2 

Ludność 12 mln 8,2 mln - 3 , 8 mln 
Grunty użytkowe 10,5 mln ha 6 mln ha - 4 , 5 mln 
Lasy 4,1 mln ha 2.3 mln ha - 1 , 8 mln 
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221 A. Piskozub, 1987, Dziedzictwo polskiej przestrzeni, Ossolineum. Wrocław, s. 211. 
222 W. Christaller, 1933, Die Zentralen Orte in Sueddeutschland. Eine oekonomisch-geographie Untersuchung ueber die 

Gesetzmaesigkeit der Vorbreitung und Entwicklung der Siedlungen mit staedtischen Funktionen, Jena . 

223 Porównaj szerzej: K. Dziewoński, K. Wejchert, 1947, Zagadnienia osadnicze, [w:] Planowanie przestrzenne. Plan Krajowy I, 

Warszawa. 
224 Porównaj: M. Chilczuk, 1963, Sieć ośrodków więzi społeczno-gospodarczej wsi w Polsce, „Prace Geograficzne", Instytut 

Geografii PAN, nr 45, Warszawa; T. Mrzygłód, 1958, Planowanie regionalne, Warszawa, F. Piaśnik, 1959, Perspektywy 

sytemu osiedleńczego na obszarach wiejskich, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki", z. 3 -4 , Warszawa; K. Podoski, 

1963, Perspektywy rozwoju sieci osadniczej w województwie gdańskim na tle przemian osadnictwa w Polsce, „Prace 

i Materiały" Rady Naukowo-Ekonomicznej przy Prezydium WRN w Gdańsku, nr 4, Gdańsk; P. Zaremba, 1960, Obszary 

stykowe w planowaniu przestrzennym na przykładzie regionu Piły, Poznań. 
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godniony z wieloszczeblową strukturą sieci osadniczej kraju"221. Oznaczało to przyjęcie sche-
matu hierarchicznego układu struktury osadniczej za odpowiedni do tworzenia struktury admini-
stracyjnej kraju. Postawiono w ten sposób istotny dia zarządzania krajem problem wyboru liczby 
poziomów hierarchicznych jednostek terytorialnych, których to poziomów dla sieci osadniczej, 
twórca jej klasycznej teorii, W. Christaller, wyróżnił w 1933 r. siedem222. W ten sposób wprowadzono 
do podziałów terytorialnych i administracyjnych kraju kwestię wyboru dwustopniowego podziału 
(w latach 1975-1999), trójstopniowego (w II Rzeczypospolitej, w latach 1945-1975) lub propo-
nowanego w niektórych opracowaniach czterostopniowego podziału administracyjnego kraju. 

Układ administracyjny zaproponowany w Planie Krajowym I zbliżony był do koncepcji przed-
stawionej przez Christallera, której siedmiostopniowy układ sieci osadniczej powiększony został 
o szczebel najniższy, zespołu domów, i najwyższy w hierarchicznej strukturze, obejmujący stolicę 
kraju, czyli szczebel państwa223. Po zakończeniu planu sześcioletniego, podczas którego wyraź-
nie zaznaczył się prymat polityki nad planowaniem przestrzennym, w latach 1958-1963, pow-
stawały kolejne koncepcje podziałów administracyjnych kraju w powiązaniu z różnie określaną 
liczbą jednostek sieci osadniczej224. Jednak 
prawie wszyscy autorzy zgodni byli co do po-
wiązania sieci hierarchicznej jednostek admi-
nistracyjnych z siecią hierarchiczną jednostek 
osadniczych. W efekcie końcowym powstał 
klasyczny już w Polsce, ze względu na liczbę 
prezentowanych koncepcji, problem wyboru 
rzędu jednostek sieci osadniczej, które miały-
by stać się jednocześnie siedzibami władz 
tworzonych województw. Istnienie niewielkiej 
liczby ośrodków najwyższego szczebla sieci 
osadniczej według Christallera powoduje, 
przy uwzględnieniu tej opcji, postanie maksy-
malnie 8 - 1 0 województw o charakterze 
makroregionów. Przy zejściu na niższe 
poziomy struktury osadniczej liczba wojew-
ództw zaczyna szybko wzrastać, sięgając 
prawie 30 jednostek. I właśnie prawie dokład-
nie tyle, bo 29 województw zapisano w Planie 
Krajowym I. Jednak struktura terytorialna 
kraju rządzonego w systemie monopartyjnym 
rzadko kiedy uwzględniała racje ekonom-
iczne, gdyż jej twórcy kierowali się przede 
wszystkim politycznymi przesłankami. 

Ryc. 30. Planowany podział administracyjny 

Polski na 29 województw zgodny z Planem 

Krajowym I 

Ź r ó d ł o : A. Piskozub, 1987, Dziedzictwo polskiej 

przestrzeni, Ossolineum, Wrocław, s. 218. 
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W części zgodne z proponowanym w Planie Krajowym I podziałem były zmiany struktury 
administracyjnej kraju wprowadzone w latach 1949-1950. Powstały trzy nowe województwa, 
koszalińskie z podzielonego dawnego szczecińskiego, opolskie z wydzielenia zachodniej 
części katowickiego i zielonogórskie, które powstało również z wydzielenia zachodniej częś-

ci województwa poznańskiego i północno-
-zachodniej województwa wrocławskiego. 
W ten sposób liczba województw w Polsce 
wzrosła do 17. Siedzibami władz nowo 
utworzonych województw zostały Koszalin, 
Opole i Zielona Góra, które ówcześnie 
liczyły poniżej 50 tys. mieszkańców, co stwa-
rzało dalekie rozbieżności w przyjętym hie-
rarchicznym układzie sieci osadniczej i sko-
relowanym z nim układzie struktury teryto-
rialnej. Obok kilkusettysięcznych miast wo-
jewódzkich pojawiły się miasta wojewódzkie 
odpowiadające rangą miastom powiatowym 
innych województw. Równocześnie dwóm 
miastom, Warszawie i Łodzi, nadano prawa 
województw miejskich, a w 1957 r. takie pra-
wa uzyskały kolejne trzy miasta: Kraków, 
Poznań i Wrocław. Podział kraju na 17 wo-
jewództw utrzymał się do reformy terytorial-
nej w 1975 r. Ważną zmianą było przejęcie 
władzy przez instancje partyjne i ich władze 
w komitetach wojewódzkich. 

Wprowadzony po 1945 r. podział terytorialny zakładał funkcjonowanie trójstopniowego 
podziału administracji, województwa powiatów i gmin. Te ostatnie, istniejące również 
w II Rzeczypospolitej, stały się podstawowymi jednostkami samorządu terytorialnego do 1950 r., 
w którym wprowadzono Rady Narodowe jako najniższy szczebel organów państwa. Gmina 
stała się po reformie z 1950 r. najniższą jednostką podziału terytorialnego państwa 
z mianowanymi organami władzy państwowej. Po zniesieniu w 1954 r. gmin wprowadzono 
w ich miejsce gromady i osiedla. W 1973 r. gmina (2345) powróciła jako najniższa jednostka 
podziału terytorialnego, która jednak na terenach wiejskich podzielona była dodatkowo na 
sołectwa. Organem władzy państwa w gminie była gminna Rada Narodowa, a jej naczel-
nik sprawował funkcje wynikające z zakresu działań administracji państwa. Jednak wprowa-
dzony trójstopniowy podział administracji kraju wraz z 17 województwami szybko stał się 
obiektem merytorycznej krytyki ze strony licznych planistów, geografów i historyków, tym 
bardziej iż wprowadzone nazewnictwo dla określenia poszczególnych województw 
w jaskrawy sposób odbiegało od przyjętego w historii podziału na regiony historyczne lub 
nawet od istniejącego ówcześnie podziału na regiony gospodarcze2 2 5 . Z oczywistych 
powodów otwarta dyskusja nad wprowadzonym przez rząd i partie podziałem admini-
stracyjnym kraju do lat siedemdziesiątych była niemożliwa, stąd zamiast określenia „podział 
administracyjny" w literaturze przedmiotu często spotykane jest określenie „podział regio-
nalny". 

225 Szerzej przykłady błędnego nazewnictwa i manipulacji propagandowo-politycznych prowadzących do zatarcia dawnych 

historycznych podziałów Polski na regiony porównaj w pracach: A. Piskozub, 1987, Dziedzictwo polskiej przestrzeni, 

Ossolineum, Wrocław oraz T. Otremba, 1997, Wyżyna Polska. O zachowaniu całości i niepodległości Polski, Wydaw-

nictwo Regnum, Gdańsk. 
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Ryc. 31. Podział administracyjny Polski na 17 

województw z lat 1950-1974 
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5.4.3.2. Podział administracyjny Polski z 1975 r. 

Jednak mimo szeroko opisanych koncepcji koniecznych zmian to właśnie aparat partyjny, 
a nie badania planistyczne, prognozy rozwoju gospodarczego czy wymogi rozwijającej się gospo-
darki doprowadził do zmiany podziału administracyjnego kraju. Po wydarzeniach grudniowych 
w 1970 r. pierwszego sekretarza KC PZPR Władysława Gomułkę zastąpił pierwszy sekretarz 
śląskiego KW PZPR Edward Gierek. Po kilku latach sprawowania rządów, w sytuacji narasta-
jącego kryzysu, maskowanego silnie rozwiniętą propagandą sukcesu, Komitet Centralny podjął 
decyzję o zmianie podziału administracyjnego kraju. Oficjalną przyczyną były rażące dysproporcje 
pomiędzy istniejącą strukturą trójstopniowej administracji i zarządzania krajem a wymogami 
nowoczesnego państwa. Ponieważ 6 - 7 dużych makroregionów, liczących po około 30 powiatów 
byłoby zbyt silnych w stosunku do władz centralnych, partyjnych i rządowych, dlatego przygo-
towano podział prowadzący do utworzenia małych, zależnych od władz centralnych przy więk-
szości inwestycji, województw. Z oczywistych powodów pojawiła się kwestia raczej polityczna niż 
ekonomiczna, prowadząca do ustalenia liczby nowych województw. W proponowanych przez 
W. Kawalca podziale na mikroregiony gospodarcze pojawia się aż 90 jednostek i była to górna 
teoretycznie możliwa liczba nowych małych województw całkowicie zależnych od redystrybucji 
finansów przez władze centralne. Z kolei istniejące wcześniej opracowania postulowały liczbę 
30-33 jednostek, jednak na fali silnej presji aparatu politycznego, słusznie uważającego, iż na 
reformie administracji kraju klasa partyjnej biurokracji może bardzo skorzystać, postulowano 
utworzenie większej liczby jednostek, tym bardziej że zgodne to było z zamierzeniem Komitetu 
Centralnego z E. Gierkiem na czele. Pamiętał on przecież doskonale, że objęcie tego stanowiska 
zawdzięczał poparciu potężnej klasy robotniczej z Górnego Śląska i jej instancji partyjnej. Osłabienie 
silnych gospodarczo województw (gdańskiego, warszawskiego, poznańskiego) zmniejszyło 
znaczenie lokalnych pierwszych sekretarzy wojewódzkiej instancji partyjnej, co dawało nowej 
ekipie E. Gierka pochodzącej w większości ze Śląska poczucie elitarności i w znaczny sposób 
zmniejszało groźbę sięgnięcia po władzę przez kolejnego partyjnego bonzę. Tak więc utworzenie 
licznych małych jednostek powodowało podzielenie wpływów politycznych, władzy i pieniędzy 
pomiędzy liczne, a więc stosunkowo słabe, instancje partyjne w nowo tworzonych województwach. 

Współgrały z tym zamierzeniem badania prowadzące do teoretycznego uzasadnienia podziału 
kraju na małe województwa. Hasłem tego podziału była: „centralizacja powiatu, decentralizacja 
województwa", gdyż w nowej, dwustopniowej strukturze administracji terytorialnej kraju powiaty 
miały ulec likwidacji. Ich kompetencje przejmowały władze wojewódzkie, to oznaczało, że z jednej 
strony zakres usług teoretycznie świadczonych przez władze w dawnym powiecie przechodził 
na szczebel wyższy, co w realny sposób oddalało obywatela od udziału, nawet teoretycznego, 
w życiu obywatelskim, natomiast planowana decentralizacja kompetencji dawnych województw 
na nowe małe ośrodki wojewódzkie, wbrew swojej nazwie, miała podobny wymiar. Część zakre-
su władzy dawnych „dużych województw" przeszedł na poziom wyższy, do ministerstw i dublu-
jącego je aparatu PZPR wraz z partiami sojuszniczymi, a pozostała część wprawdzie weszła 
w zakres kompetencji nowych władz wojewódzkich w małych województwach, jednak poprzez 
ich oddalenie od obywatela oraz typowe dla systemów socjalistycznych nieliczenie się władzy 
z obywatelami stała się dla zwykłych ludzi trudniej osiągalna. Znikła również możliwość omijania 
niekorzystnych dla obywateli decyzji instancji partyjnej na szczeblu dawnego powiatu poprzez 
wniesienie odwołania do władz wojewódzkich. Nowy układ administracyjny, ściśle powiązany 
z systemem partyjnym, odwołanie do Komitetu Centralnego PZPR lub odpowiedniego resortu 
rządowego czynił nieskutecznym. W ten prosty sposób reforma administracji teoretycznie 
„zbliżająca" władzę i partię do obywatela skutecznie doprowadziła do centralizacji w podejmo-
waniu istotnych decyzji przez aparat Komitetu Centralnego PZPR. Pozostawiła także wszel-
kie inne decyzje o lokalnym znaczeniu dla państwa a fundamentalnym dla obywateli 
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226 A. Piskozub, 1987, Dziedzictwo polskiej przestrzeni, Ossolineum, Wrocław, s. 251. 
227 Ibid., s. 250. 
228 Podział administracyjny kraju. Poglądy i opinie, 1984, Biuletyn KPZK PAN, nr 126. Warszawa. 
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w rękach aparatu partyjnego, sprawującego niczym nie ograniczoną władzę na terenie swojego 
województwa. Teoretycznym uzasadnieniem dla nowego podziału kraju mogły stać się badania 
porównawcze sieci osadniczej i skorelowanej z nią struktury administracyjnej kraju. Jak podaje 
A. Piskozub, w 1972 r., po reformie podstawowych jednostek podziału terytorialnego, w wyniku 
której w miejsce 4315 gromad powstało 2363 gmin, teoretyczna liczba gmin (2401) - jednostek 
czwartego rzędu struktury hierarchicznej sieci osadniczej - różniła się od rzeczywistej liczby gmin 
jedynie o 1,5%226. Z kolei teoretyczna liczba makroregionów, czyli jednostek pierwszego rzędu, 
w pełni odpowiadała rzeczywistej liczbie makroregionów, których 7 utworzono w 1975 r. Podobnie 
wyglądała teoretyczna liczba województw, jednostek drugiego rzędu, których utworzono 49, czyli 
tyle ile wynikało z heksagonalnego modelu sieci osadniczej227. Z oczywistych powodów, wynikają-
cych z wprowadzenia reformy głównie ze względów politycznych, podczas gdy ekonomiczne 
uwzględniano, gdy odpowiadały obowiązującej linii partyjnej, wprowadzony podział już od samego 
początku spotkał się coraz silniejszą, w miarę słabnięcia represyjności systemu, krytyką228. 

Ryc. 32. Podział administracyjny Polski z 1975 r. 
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Do najważniejszych argumentów krytycznych należało wprowadzenie systemu bez szerokich 
konsultacji społecznych i poważnych badań specjalistów, co w dużej mierze zgodne było z sys-
temem sprawowania władzy przez aparat partyjny, ale nie mogło spotkać się z poparciem 
jakiejkolwiek grupy społecznej, a tym bardziej planistów, ekonomistów i geografów. Utworzone 
województwa miejskie, warszawskie, łódzkie i krakowskie,, ze względu na swoje niewielkie 
rozmiary, przecinały istniejące powiązania komunikacyjne i ekonomiczne, przyporządkowując 
często tereny strefy podmiejskiej miejskich województw odległemu ośrodkowi wojewódzkiemu. 
Następstwem utworzenia województw o charakterze miejskim było również powstanie swoistej 
luki przestrzennej pomiędzy silnymi ośrodkami, jak było w przypadku Łodzi i Warszawy, 
a zaowocowało powstaniem województwa leżącego pomiędzy nimi ze stolicą w Skierniewicach. 
Podobnie wokół Warszawy postały słabe ekonomicznie województwa, przestrzennie i komu-
nikacyjnie mocno związane ze stolicą, jak Ciechanów i Ostrołęka. Wokół Łodzi dzięki powsta-
niu „próżni" administracyjnej można było utworzyć województwa z siedzibą w Piotrkowie 
Trybunalskim i Sieradzu. Natomiast odcięcie Krakowa od naturalnie powiązanego z nim 
Podhala doprowadziło do powstania województwa nowosądeckiego. W cytowanym Biuletynie 
KPZK z 1984 r., czyli po 10 latach funkcjonowania nowego podziału kraju, wyrażono dalece 
idące wątpliwości co do utrzymania sześciu utworzonych w 1975 r. województw: bialsko-
podlaskiego, chełmskiego, leszczyńskiego, ostrołęckiego, sieradzkiego i skierniewickiego229. 
Jednak wnioski zawarte w Biuletynie kończy konkluzja o konieczności utrzymania istnieją-
cego podziału administracyjnego przy wprowadzeniu jedynie niewielkich korekt granic gmin 
i województw. 

Wprowadzony w 1975 r. w Polsce podział na 49 małych województw nie został, wbrew zapo-
wiedziom partii i rządu, zrealizowany do końca. Zlikwidowano powiaty, jednak administracja 
lokalna pozostała w dawnych ośrodkach powiatowych, podobnie jak administracja specjalna, 
służby milicyjne, wojskowe, sanitarne, drogowe i inne, które wcześniej funkcjonowały, opierając 
się na siedzibach i strukturze powiatowej. Powodowało to powielanie władzy przez utworzone na 
szczeblu województw wydziały urzędów wojewódzkich i różne ośrodki koordynujące prace admi-
nistracji specjalnej nawet na szczeblu ponadwojewódzkim, w kształcie i zasięgu często zbliżonym 
do układu terytorialnego sprzed reformy administracyjnej. Struktura dwustopniowa z wydzieloną 
administracją specjalną przetrwała aż do kolejnej reformy terytorialnego podziału kraju. 

Reforma, wprowadzając podział na 49 województw i 2483 gminy, a zachowując podział na 
267 rejonów administracyjnych230, w dużej mierze petryfikowała system administracji powiatowej 
poprzez zachowanie rejonów milicji, wojska, straży pożarnej, dróg publicznych i wielu innych 
służb państwowych. Zachowany został podział na 17 okręgów drogowych z siedzibami w daw-
nych miastach wojewódzkich. Zmianie podziału administracji państwowej nie towarzyszyły zmiany 
struktury terytorialnej ważnych dla funkcjonowania państwa resortów. W połowie lat dziewięć-
dziesiątych w Polsce funkcjonowały cztery okręgi wojskowe: Warszawski, Pomorski z siedzibą 
w Bydgoszczy, Śląski z siedzibą we Wrocławiu i nowo utworzony na południu kraju Krakowski. 
Polskie Koleje Państwowe działają w podziale na osiem Dyrekcji Okręgowych PKP: Centralną 
(Warszawa), Dolnośląską (Wrocław), Południową (Kraków), Północną (Gdańsk), Pomorską 
(Szczecin), Śląską (Katowice), Wschodnią (Lublin) i Zachodnią (Poznań). Z kolei Polska Poczta na 
swój użytek wprowadziła podział na dziesięć okręgów pocztowych z siedzibami w: Gdańsku, 
Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i we Wrocławiu. 
Ministerstwo Sprawiedliwości ustanowiło sądy i prokuratury apelacyjne w 9 miastach: w Białym-
stoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie i Warszawie. 

229 Ibid., s. 41-143. 
230 Szczegółowe omówienie struktur władzy por.: J. Kołodziejski, 1993. System terytorialny państwa, Gdańsk. 
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Silne zróżnicowanie struktur władzy państwowej dla poszczególnych resortów czyniło podział 
z 1975 r. w dużej mierze fasadowym. Dodatkowo 32 nowe miasta wojewódzkie, ze względu na 
lokalizację władz administracyjnych, rozwinęły swoją infrastrukturę, jednak odbyło się to w dużej 
mierze kosztem dawnych miast powiatowych. Zostały one bowiem pozbawione po 1974 r., ze 
względu na centralizację decyzji w nowych ośrodkach wojewódzkich, wpływu na redystrybucję 
środków finansowych przyznawanych przez państwo i partie na poszczególne województwa. 

Mankamentem wprowadzonego sytemu było więc osłabienie, a często nawet przerwanie 
sieci istniejących już od 25 lat powiązań gospodarczych i wprowadzenie w jej miejsce nowej 
struktury, która nie dość, że nie odgrywała roli sieci ośrodków regionalnych, to w dodatku była 
zbyt słaba, ze względu na niewielkie rozmiary i budżet, by się samodzielnie rozwijać. Dla reali-
zacji planowania w skali całego kraju powołano wkrótce makroregiony planistyczne i gospodar-
cze, które w miarę rozwoju ekonomicznego poszczególnych województw zmieniały swoje 
granice. Ich liczba wzrosła z 8 ustanowionych w 1975 r. do 10 w okresie planowania kolejnej 
reformy administracji kraju w 1998 r. 

Ryc. 33. Podział Polski na makroregiony gospodarcze 1995 r. 

Ź r ó d ł o : Opracowanie własne. 
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Z powyższych względów system 49 województw trwał wyłącznie dzięki pełnej dominacji 
decyzji politycznych nad realiami ekonomicznymi i podziałem terytorialnym, wynikającym ze 
stopnia rozwoju gospodarczego poszczególnych regionów oraz funkcjonujących wewnątrz nich 
powiązań. Jednak w miarę upływu czasu i rozwoju gospodarczego kraju podział administracyjny 
odpowiadający systemowi centralistycznej władzy w nowych warunkach politycznych i społecz-
nych, które powstały po 1989 r., był nie do utrzymania. Kwestią nurtującą polityków oraz planis-
tów stało się nie pytanie, czy zmieniać podział administracyjny kraju, lecz jak zmienić strukturę 
terytorialną państwa, aby odpowiadała wyzwaniom czekającym Polskę w XXI w. 

5 . 4 . 3 . 3 . Podział admin is t racy jny Polski z 1 9 9 8 r. 

W pierwotnej, przedstawionej przez rząd wersji, zgodnie z przygotowaną przez ekonomistów, 
planistów przestrzennych i geografów opinią, nowy podział wprowadzał w miejsce dawnych 
10 makroregionów ekonomicznych 12 nowych województw samorządowych. Wprawdzie mi-
nisterialny zespół ekspertów za najlepszy uznał podział na 10 regionów ze stolicami w miastach 
metropolitalnych, jednak dla potrzeb prowadzenia polityki transgranicznej ze wschodnimi sąsia-
dami Polski uznano, że powinny powstać dwa kolejne województwa z siedzibą władz w Bia-
łymstoku i Rzeszowie231. Jest tak tym bardziej że na polskiej granicy wschodniej i północnej 
z państwami sukcesorami dawnego ZSRR, współpraca regionalna, odmiennie niż na granicy 
z Niemcami, Czechami i Słowacją, prowadzona jest głównie z inicjatywy władz rządowych 
oraz wojewódzkich, obejmując u naszych wschodnich sąsiadów przeważnie całe wojewó-
dztwa232. 

Jednak po pierwszej prezentacji projektu, przy przeczących sobie wzajemnie deklaracjach 
premiera, wicepremiera odpowiedzialnego za wprowadzanie reformy oraz szefów największych 
klubów w parlamencie, gdy przedstawiciele klubu desygnującego rząd zgłaszali wnioski przeci-
wne do postulatów własnego rządu, doszło do podjęcia decyzji o powiększeniu liczby woje-
wództw. Prezydent Rzeczypospolitej, politycy, różne partie przedstawiły własne koncepcje po-
działu kraju. Proponowano różne warianty, z których każdy zalecał zwiększenie liczby woje-
wództw, od 15, 17, 25 do 35, a nawet pozostawienie istniejących 49. W tej sytuacji AWS, 
zgadzając się pod presją prowadzonej przez prezydenta A. Kwaśniewskiego kampanii polity-
cznej propagującej podział na 17 województw, na zwiększenie liczby tworzonych województw 
po długich i kompromitujących rząd oraz koalicję rządową staraniach, przeforsował w parla-
mencie podział kraju na 15 województw. Ostatecznie przyjęto jednak kompromisowy podział na 
16 województw-regionów: pomorskie, zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie, lubuskie, 
kujawsko-pomorskie, mazowieckie, podlaskie, dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie, lubelskie, 
podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie, śląskie, opolskie233. 

Po reformie, która wprowadziła nowy, trójstopniowy podział administracyjny kraju, zmieniła 
się nie tylko struktura terytorialna państwa, ale nastąpiła również całkowita zmiana zadań 
stawianych przed nowymi jednostkami samorządowymi. Po długich i burzliwych dyskusjach 
w parlamencie, kierując się raczej przesłankami politycznymi niż ekonomicznymi, uchwalono 
nowy podział kraju na 16 województw, 373 powiaty, w tym 65 grodzkich oraz 2489 gmin. Liczba 
województw, jak i powiatów w dużej mierze stała się wynikiem kompromisu politycznego, zamiast 
otrzymać solidne podstawy w uwarunkowaniach ekonomicznych234. 

231 Por. Wojewódzka wyliczanka, 1998. „Najwyższy Czas", nr 4, s. 5. 
232 J. Wendt, 1998, Współpraca regionalna Polski w Europie Środkowej, „Studia Europejskie", nr 4 (8), Warszawa, s. 145. 
233 Nazwy za: Województwa, powiaty, gminy, 1998, „Rzeczypospolita", nr 186 (5046), z dnia 10.08.1998, s. 6 - 7 . 
234 J. Parysek, 1998, Nowy podział terytorialny kraju, czyli o co w ogóle chodzi?. „Kwartalnik Geograficzny" nr 1 (5), Gdańsk, 

s. 9-13. 
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Ryc. 34. Nowy podział administracyjny kraju na 16 województw z 1 stycznia 1999 r. 

Ź r ó d ł o : Opracowanie własne. 

Już w 1999 r., po wprowadzeniu reformy administracji terytorialnej kraju i nowego podziału na 
powiaty i województwa, część władz samorządowych w powiatach rozpoczęła starania o prze-
jście do innego województwa, a w części gmin trwały przygotowania do powołania, po prze-
prowadzeniu referendum kolejnych powiatów, mimo iż ustawa nie przewiduje takiej drogi przy 
tworzeniu lub łączeniu gmin, powiatów i województw. Do najbardziej dyskusyjnych decyzji o włą-
czeniu w granice województwa dla mieszkańców powiatów należą: przyłączenie Bielsko-Białej, 
Częstochowy i Raciborza do Śląska, Elbląga do Warmii i Mazur, Słupska do Pomorza, Torunia 
do Kujawsko-Pomorskiego i Brzegu do Opolskiego. Zmiany schodzą nawet na poziom gmin 
i tak np. Sławków, Bolesław i Bukowno przeprowadziły referendum o przejściu z powiatu olkus-
kiego i województwa małopolskiego do województwa śląskiego, z którym są silnie związane 
ekonomicznie. Konsultacje społeczne (przeprowadzenie referendum byłoby niezgodne z pra-
wem) przeprowadzono również w Elblągu (10.10.1999 r.), a wynik ponad 98,7% głosów za przy-
łączeniem powiatu do województwa pomorskiego, przy frekwencji ponad 75%, jednoznacznie 
wskazał na preferencje mieszkańców. Jednak zmiany w przynależności Elbląga i Brzegu do 
obecnych województw postawiłyby pod znakiem zapytania i tak dyskusyjną samodzielność eko-
nomiczną Warmii z Mazurami i województwa opolskiego. Aby zakończyć liczne protesty i nie-
kończące się dyskusje, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zadecydowało, iż 
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wprowadza podział na 373 powiaty, a jedynie zmiana siedziby powiatu pozostaje do decyzji 
lokalnej społeczności. Ewentualne zmiany liczby i granic powiatów są być możliwe dopiero od 
1 stycznia 2001 r. Ta decyzja na dwa lata przesunęła istniejące konflikty o nowe województwa, 
powiaty, siedziby i granice. 

Tab. 14. Powierzchnia i ludność nowych województw w 2000 r. 

Województwo 
Powierzchnia Ludność Współczynnik 

( ludność * powierzchnia ) Województwo 
(km?) (%) ( tys. 2 ) (%) Punkty stat .=1Q0 

Polska 312 685 100.0 38 653 100,0 — — 

Statystyczne w o j e w ó d z t w o 19 543 6,25 2 4 1 6 6 ,25 3 906 100 
Dolnoś ląsk ie 19 946 6,4 2 977 7,7 4 928 126 
Ku jawsko -pomorsk ie 17 970 5,7 2 101 5,4 3 078 79 
Lubelsk ie 2 5 1 1 5 8.0 

* 
2 235 5,8 4 640 119 

Lubusk ie 13 985 4,5 1 024 2.6 1 170 30 
Łódzkie 18 223 5,8 2 653 6 ,9 4 002 102 
Małopo lsk ie 15 141 4.8 3 223 8,3 3 984 102 
Mazowieck ie 35 715 11,4 5 0 7 0 13,1 14 934 382 
Opolskie 9 412 3,0 1 088 2,8 840 22 
Podkarpack ie 17 8 9 0 5,7 2 126 5,5 3 135 80 
Podlaskie 20 180 6,5 1 223 3 ,2 2 080 53 
Pomorsk ie 18 293 5.9 2 192 5 ,6 3 304 85 
Śląskie 12 309 3 ,9 4 865 12 ,7 4 953 127 
Świętokrzysk ie 11 672 3,7 1 3 2 3 3,4 1 258 32 
Warm ińsko -mazu rsk i e 24 202 7 ,7 1 4 6 5 3 ,8 2 926 75 
Wie lkopo lsk ie 29 942 9,6 3 355 8,7 8 352 214 
Zachodn iopomorsk ie 23 032 7 : 4 1 733 4,5 3 330 85 

Ź r ó d ł o : Opracowanie własne, na podstawie: Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw; 2001, 

GUS, Warszawa. 

5 . 4 . 4 . Podz ia ły a d m i n i s t r a c y j n e na z i e m i a c h rumuńsk ich w XIX w. i XX w. 

5 .4 .4 .1 . Podziały administ racyjne z iem rumuńskich do I wojny światowej 

Współczesna Rumunia powstała w połowie XIX w. z połączenia Mołdawii i Wołoszczyzny, 
a następnie powiększała swoje terytorium na drodze inkorporacji kolejnych prowincji: Siedmio-
grodu, Banatu, Bukowiny i Besarabii, tracąc część z nich podczas II wojny światowej i po niej. 
Do okresu zjednoczenia najważniejszych księstw Rumunii w 1859 r. każda prowincja była 
podzielona na różne jednostki administracyjne. 

Po zjednoczeniu księstw rumuńskich wprowadzono jednolity podział administracyjny kraju, 
tworząc województwa Gudeţ), plăşa (odpowiednik polskich powiatów) i gminy. Na początku XX w. 
Rumunia podzielona była na 32 województwa, w tym Wołoszczyzna na 17, Mołdawia na 13, a Do-
brudża na 2; powstało 119 plăşi i 1977 gmin, włączając w to 71 miast. Po drugiej wojnie 
bałkańskiej Rumunia przyłączyła zabraną Bułgarii południową Dobrudżę z województwami 
Durostor (Silistria) i Caliacra (Bazargic). 
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Ryc. 35. Podział administracyjny Rumunii w 1888 r. 

Ź r ó d ł o : România. Atlas istońco-geografic, 1996. Editura Academiei Române, Bucureşti. 

Ryc. 36. Podział administracyjny Siedmiogrodu i Bukowiny w 1910 r. 

Ź r ó d ł o : S. Tarkhov, 2001, Evolution of the administrative territorial division of Romania during 20th century, 

[w:] A. Ilieş, J. Wendt. Political Geography Studies in Central and Eastern Europe, Oradea, s. 50. 
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Prawie do końca I wojny światowej północno-zachodnia część współczesnej Rumunii, obej-
mująca Siedmiogród, Banat, Crięanę i Maramureş, należała do dualistycznej (od 1867 r.) 
monarchii Austro-Węgier. Bukowina, która stanowiła jeden region z ośrodkiem w Suceava, 
znajdowała się w granicach cesarstwa Austrii. Natomiast Siedmiogród należący do Królestwa 
Węgier podzielony był na 23 komitaty. 

Tab. 15. Podział węgierskiego Siedmiogrodu na początku XX w. na komitaty 

Komitaty (węg . ) Ośrodek (węg . ) Ośrodek ( rum. ) 

AIssó - Feher Nagyenyed Aiud 

Arad Arad Arad 

Beszterce - Naszod Beszterce Bistriţa 

Bihar Nagyvârad Oradea 

Brassó Braşov Braşov 

Csik Csikszereda Miercurea - Ciuk 

Fogaras Fogaras Făgăraş 

Hâromszek Sepsiszentgyorgy Sfântu Gheorghe 

Hunyad Deva Deva 

Kis. Kiikullo Erzsgbetvaros Dumbrăveni 

Kolozsvâr Kolozsvâr Cluj 

Krasso - Szóreny Lugos Lugoj 

Maramaros Maramarossziget Sighetu Marmaţiei 

Maros - Torda Marosvâsârhely Târgu Mureş 

Nagy Kukullo Sedesvar Sighişoara 

Szatmar Szatmârnemeti Satu Mare 

Szeben Nagyszeben Sibiu 

Szilagy Zilau Zalău 

Szolnok-Doboka Des Dej 

Temes Temesvar Timişoara 

Torda - Aranyos Torda Turda 

Udvarhely Szekelyudvarhely Odorheiu Secuiesc 

Uhocsa Uhocsa Uhocsa 

Ź r ó d ł o : Opracowanie własne. 
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Podział administracyjny Rumunii z okresu początku jej państwowości utrzymał się do 1916 r., 
w którym na terenach zajętej południowej Dobrudży utworzono dwa nowe judeţ - Durostor 
i Caliacra - z ośrodkami w Siiistrii i Bazargic. 

Ryc. 37. Podział administracyjny Rumunii z 1916 r. 

/ 

Ź r ó d ł o : S. Tarkhov, 2001, Evolution of the administrative territorial division of Romania during 20 th century, 

[w:] A. Ilieş, J. Wendt : Political Geography Studies in Central and Eastern Europe, Oradea, s. 51. 

Podczas tworzenia dwóch nowych judeţ w przyłączonej części południowej Dobrudży powię-
kszono judeţ Tulcea o północno-zachodnią część judeţ Constanţa, który utracił również zachod-
nie krańce na korzyść utworzonego judeţ Durostor. Na południe od Constanţa utworzono drugi 
judeţ Caliacra. Pozostałe granice judeţ nie uległy zmianom do zakończenia I wojny światowej. 

5.4.4.2. Podział administracyjny Rumunii w latach 1 9 1 8 - 1 9 4 5 

Po I wojnie światowej Rumunia w znaczący sposób powiększyła swoje terytorium, gdyż włą-
czyła w jego skład Siedmiogród, Bukowinę, Besarabię, Crięanę i Maramureş, tworząc „Wielką 
Rumunię" (România Mare). W 1919 r. podzielono kraj na 76 judeţ, co zmieniono z dniem 
1.01.1926 r. - powstało wtedy 71 judeţ, zmniejszono także liczbę gmin prawie we wszystkich 
województwach. 

Po przyjęciu nowej konstytucji w 1938 r. wprowadzono nowy poziom w strukturze administracyjnej 
kraju, tworząc 10 regionów (ţinut), z których każdy obejmował od 4 do 11 województw. 
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t 

Ź r ó d ł o : România. Atlas istorico-geografie, 1996, Editura Academiei Române, Bucureşti 

Tab. 16. Podział administracyjny Rumunii z 1938 r. 

Ţinut Krainy historyczne Gł. ośrodek Judeţ 

Bucegi Muntenia Bucureşti Argeş, Muscel, Olt, Teleorman, Vlaşca, Ilfov 
Dâmboviţa, Prahova, Buzău, Braşov, Trei Scaune 

Dunărea de Jos Wschodnia Rumunia Galaţi Fălciu, Tutova, Tecuci, Putna, Covurlui, Brăila 
Tulcea, Râmnicu Sărat, Cahul, Ismail 

Marea Pn. cz£ść Dobrudży Constanta Ialomiţa, Constanţa, Durostor, Caliacra 
Mureş Srod. Siedmiogród Alba Julia Turda, Alba, Sibiu, Făgăraş, Târnava Mare 

Târnava Mică, Mureş, Odorhei, Ciuc 
Nistru Srod. Besarabia Chişinău Orhei, Lăpuşna, Tighina, Cetatea Albă 
Olt Oltenia Craiova Gorj, Mehedinţi, Dojl, Romanati, Vâlcea 
Prut Górna Mołdawia laşi Botoşani, Baia, Neamţ, Roman, laşi, Vaslui, Bacău 
Someş Crişana, 

Maramureş 
Cluj Maramureş, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Cluj, Someş, 

Năsăud 
Suceava Bukowina Cernăuţi Cernăuţi, Storojineţ, Rădăuţi, Câmpulung, 

Suceava, Dorohoi, Hotin 
Timiş Banat Timişoara Arad, Hunedoara, T i m i ş - T o r o n t a l , Caraş, Severin 

Ź r ó d ł o : Opracowanie własne. 
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5. Terytor ialne zróżnicowanie procesu demokratyzacj i w Polsce i w Rum uni i 

W pierwszym okresie II wojny światowej Rumunia poniosła znaczne straty terytorialne na 
rzecz ZSRR, Węgier i Bułgarii, tracąc w czerwcu 1940 r. północną Bukowinę, Besarabię i okręg 
Herty (na rzecz ZSRR), a we wrześniu tegoż roku północny Siedmiogród (na rzecz Węgier) 
i południową Dobrudżę (na rzecz Bułgarii). Ogółem Rumunia utraciła 23 z 71 województw. 

Ryc. 39. Podział administracyjny Rumunii w 1940 r. 

/ 

Ź r ó d ł o : S. Takhov, 2001, Evolution of the administrative territorial division of Romania during 20 t h century, 

/w:] A. Ilieş, J. Wendt : Political Geography Studies in Central and Eastern Europe, Oradea, s. 52. 

Wraz ze zmianami terytorium zmieniły się wewnętrzne granice judeţ. Arad powiększono o po-
zostałą przy Rumunii część Bihor i Turdę, do której dołączono resztę terytorium dawnego Cluj. 
Neamţ powiększono o część judeţ Ciuc, który prawie w całości włączono do Węgier. Oprócz zna-
czącej części Bihor, Ciuc, Cluj i Rădăuţi do Węgier włączono całe judeţ Sălaj, Satu Mare, So-
meş, Odorhei, Trei Scaune, Mureş, Năsăud, Maramureş, Storojineţ. ZSRR zajęło leżące na 
lewym brzegu Prutu części judeţ Fălciu, laşi, Botoşani, Dorohoi i Cernăuţi oraz całe judeţ Hotin, 
Soroca, Bălţi, Orhei, Lăpuşna, Tighina, Cahul, Cetatea Albă i Ismail. Bułgaria odzyskała połud-
niową Dobrudżę z judeţ Caliacra i Durostor, jednak ten ostatni bez północno-zachodniego krań-
ca, który pozostał przy Rumunii w judeţ Constanţa. 

Po początkowych sukcesach niemieckich na wschodnim froncie Rumunia, jako sojusznik 
Niemiec przyłączyła na powrót, na okres niespełna trzech lat, tereny utracone na korzyść ZSRR 
w 1940 r. i dodatkowo rejon Transnistrii położony pomiędzy Dniestrem (Nister) i górnym Bugiem 
z głównym ośrodkiem administracyjnym w Tiraspolu, a gospodarczym w Odessie. Transnistria 
podzielona była na 13 województw (Movilău, Jugastru, Tulcin, Balta, Râbniţa, Dubăsari, Ananiev, 
Golta, Berezovca, Oceacov, Odessa, Ovidiopol i Tiraspol). Po zakończeniu II wojny światowej 
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Besarabia, okręg Herty i północna Bukowina została kolejny raz zajęta przez ZSRR, natomiast 
od marca 1945 r. Rumunia odzyskała północny Siedmiogród (Ardeal) zajęty w 1940 r. przez 
Węgry (oficjalnie od maja 1946 r.). Na krótki okres największe miasta rumuńskie uzyskały sta-
tus miast wydzielonych z województw, lecz w kwietniu 1949 r. na powrót włączono je do daw-
nych województw (oprócz Bucureşti). 

5 . 4 . 5 . Podz ia ły a d m i n i s t r a c y j n e R u m u n i i po i i w o j n i e ś w i a t o w e j 

5.4.5.1. Podziały administracyjne Rumunii do 1968 r. 

Po zakończeniu II wojny światowej komuniści, którzy przejęli władzę w Rumunii, zdecydowali 
o wprowadzeniu kolejnego podziału administracyjnego kraju. Jego głównym celem była likwidacja 
dawnych struktur administracyjnych i związanej z nim kadry urzędniczej, którą należało zastąpić 
nową („kadry decydują o wszystkim" - W.l. Lenin), oddaną reżimowi. Podobny proces zachodził 
zresztą w wielu krajach, które weszły w strefę wpływów ZSRR i w których nastąpiła zmiana syste-
mu politycznego, gospodarczego i społecznego. 

Ryc. 40. Podział administracyjny Rumunii z 1950 r. 

5. Terytorialne zróżnicowanie procesu demokratyzacj i w Polsce i w Rum uni i 

Ź r ó d ł o : România. Atlas istorico-geografic, 1996, Editura Academiei Române, Bucureşti 

Pierwsza reforma podziału terytorialnego kraju odbyła się w 1950 r. Dla jej przeprowadzania 
zniesiono dawny podział administracyjny na 58 judeţ, a w jego miejsce wprowadzono 28 dużych 
województw (regiunea) i 177 rejonów. Wydzielono 148 miast i 4052 miejscowości wiejskie. 
Ośmiu największym miastom przyznano status miejski (współczesny odpowiednik w Polsce po-
wiatów grodzkich lub dawnych województw miejskich), należały do nich Braşov, Bucureşti, Cluj, 
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Constanţa, Galaţi, laşi, Ploeşti i Timişoara. Podobnie jak w Polsce nazwę Katowic, tak w Rumu-
nii Braşov zmieniono na Stalinogród (Oraşul Stalin). 

Tab. 17. Regiunea (województwa) rumuńskie z 1950 r. i z 1952 r. 

Regiunea w 1950 r. Miasto wojewódzkie Regiunea w 1952 r. 

Arad Arad Arad 
Argeş Piteşti Piteşti 
Bacău Bacău Bacău 
Baia Mare Baia Mare Baia Mare 
Bârlad Bârlad Bârlad 
Bihor Oradea Oradea 
Botoşani Botoşani do Suceava 
Bucureşti Bucureşti Bucureşti 
Buzău Buzău do Ploieşti 
Cluj Cluj Cluj 
Constanţa Constanţa Constanta 

> 

Dolj Craiova Craiova 
Galaţi Galaţi Galaţi 
Gorj Târqu Jiu RAM* 
Hunedoara Deva Hunedoara 
Ialomiţa Călăraşi do Bucureşti 
laşi laşi laşi 
Mureş Târgu Mureş RAM 
Prahova Ploeşti Ploeşti 
Putna Focşani do Galaţi i Bârlad 
Rodna Bistrita do Cluj i Maramureş 
Severin Caransebeş RAM 
Sibiu Sibiu do Stalin 
Stalin (Braşov) Oraşul Stalin (Braşov) Stalin 
Suceava Câmpulung Moldovenesc Suceava 
Teleorman Roşiori i de Vede do Bucureşti 
Timişoara Timişoara Timişoara 
Vâlcea Râmnicu Vâlcea do Piteşt 

* Regiunea Autonomă Maghiară (Węgierski Region Autonomiczny) obejmował rejony z przewagą ludności węgierskiej: Ciuc. 

Gheorgheni Odorhei, Reghin, Sângeorgiu de Pădure. Stf. Gheorghe, Tg. Mureş, Tg. Săcuesc, Topliţa. 

t 

Ź r ó d ł o : Opracowanie własne. 

Po przyjęciu nowej konstytucji we wrześniu 1952 r. kolejny raz zmieniono podział administra-
cyjny Rumunii z 28 regiunea na 18 nowych regiunea. Część małych województw połą-
czono, a niektóre duże zostały podzielone. W 1954 r. wprowadzono wraz z nowymi zasa-
dami pisowni w części regionów nowe nazwy, lecz po 1993 r. powrócono do starego nazewni-
ctwa. Do następnej zmiany doszło w styczniu 1956 r., kiedy zmniejszono liczbę regionów do 
szesnastu. 
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Ryc. 41. Podziały administracyjne Rumunii z 1952 r. i 1956 r. 

Ź r ó d ł o : Harta impărţirii administrative a teritoriuui Republicii Populare Româane, 1952, Scânteia, s. 5; 

Republica Populară Română. Harta administrative, 1956, România Liberă, s. 5. 

Regiunea Arad został włączony do Timişoara, a regiunea Bârlad podzielony pomiędzy Bacău, 
Galaţi i laşi. Zmieniono nazwę Węgierskiego Regionu Autonomicznego na Mureş i Region Wę-
gierski oraz utworzono wiele nowych rejonów. Kolejne zmiany przyniósł 1960 r. Dla części re-
giunea wprowadzono nowe nazewnictwo: Piteşti na Argeş, Timişoara na Banat, Stalin na Braşov, 
Oradea na Crişana, Constanţa na Dobrugea, Regiunea Autonomă Maghiară na Mureş Auto-
nomă oraz Craiova na Oltenia. Zmniejszono liczbę rejonów z 146 na 43. Zmieniono także część 
granic wewnątrz kraju pomiędzy regiunea. Południową część regionu węgierskiego Mureş -
Autonomă Maghiară - przyłączono do Braşov, natomiast do autonomii przyłączono okręg Târgu 
Mureş z Cluj i północno-zachodnią część Braşov. Kosztem Dobrugea powiększono regiunea 
Bucureşti, a do Dobrugea dodano wschodnią część Galaţi do lini Dunaju. Z kolei Galati po-
większono o rejony zabrane z południowej części Bacău. 

5 . 4 . 5 . 2 . Podziały admin is t racy jne R u m u n i i po 1 9 6 8 r . 

W lutym 1968 r., w niespełna dwa lata po śmierci Gh. Gheorghiu-Deja i objęciu władzy przez 
N. Ceauşescu, wprowadzono kolejne, tym razem znaczne zmiany w podziale terytorialnym 
kraju. Całkowicie zniesiono system regiunea i powrócono do dawnych jednostek - judeţ. 
W miejsce dawnych 16 regiunea utworzono 39 województw (judeţ) i 45 miast wydzielonych235. 

235 V. Tufescu. C. Herbst, 1969, The new administrative-teritorial organization of Romania, „Revenue Roumaine de 

Geographie", vol. 13, nr 1, s. 25-37. 
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Ź r ó d ł o : România. Atlas istorico-geografic, 1996, Editura Academiei Române, Bucureşti. 

Kolejne zmiany w podziale administracyjnym Rumunii wprowadzono w 1981 r. Judeţ Ilfov po-
dzielono na dwie jednostki, Călăraşi i Giurgiu. Po wprowadzeniu tej zmiany w 2000 r. Rumunia 
podzielona była na 41 małych województw (judeţ). 

Ryc. 43. Podział administracyjny Rumunii w 2000 r. 

Ryc. 42. Podział administracyjny Rumunii w 1968 r. 

5. Terytor ialne zróżnicowanie procesu demokratyzacj i w Polsce i w Rum unii 

Ź r ó d ł o : Harta administrativă Româna, 2000, Oradea 
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Tab. 18. Podziały administracyjne Rumunii z 1960 r. i z 1968 r. 

Podział z 1 9 6 0 r. Podział z 1968 r. 
Regiunea Główny ośrodek Judeţ Główny ośrodek 

Banat Timişoara Timiş Timişoara 
Caraş - Severin Reşiţa 

Crişana Oradea Bihor Oradea 
Arad Arad 

Clui Clui Clui Clui 
Sălai Zalău 
Bistrita - Năsăud Bistrita 

Maramureş Baia Mare Maramureş Baia Mare 
Satu Mare Satu Mare 

Hunedoara Deva Hunedoara Deva 
Alba Alba Julia 

Oltenia Craiova Dolj Craiova 
Mehedinţ i Drobeta - T u m u Severin 
Gorj Târgu Jiu 
Olt Slatina 

Suceava Suceava Suceava Suceava 
Botoşani Botoşani 

Mureş Aut. Maghiară Târgu Mureş Mureş Târgu Mureş 
Harghita Miercurea Ciuc 

Braşov Braşov Braşov Braşov 
Sibiu Sibiu 
Covasna Sfântu Gheorghe 

Araeş Piteşti Arqes Piteşti 
Vâlcea Râmnicu Vâlcea 

Bucureşti Bucureşti Ilfov Bucureşti 
Teleorman Alexandria 
Ialomiţa Slobozia 

Bacău Bacău Bacău Bacău 
Neamţ Piatra Neamţ 

laşi laşi laşi laşi 
Vaslui Vaslui 

Galaţi Galaţi Galaţi Galaţi 
Vrancea Focşani 
Brăila Brăila 

Dobrugea Constanţa Constanţa Constanţa 
Tulcea Tulcea 

Ploieşti Ploieşti Prahova Ploieşti 
Dâmboviţa Târgovişte 
Buzău Buzău 

Ź r ó d ł o : Opracowanie własne. 

5 .4 .5 .3 . Plany nowego podziału administracyjnego Rumuni i po 1 9 9 1 r . 

Po zmianie systemu politycznego w Rumunii podjęto dyskusję nad wprowadzeniem kolejnego 
podziału administracyjnego kraju. I. Iordan zaproponował powrót do małych judeţ na wzór pol-
skich powiatów236, co miało doprowadzić do zwiększenia efektywności zarządzania admini-
stracją i gospodarką w kraju. Jednak do dzisiaj projekt ten pozostaje w fazie dyskusji. 

236 I. Iordan, 1996, Reorganizarea teritorial-administrativă a României, România Liberă, supliment „Aldine", Bucureşti, s. 2. 
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Tab. 19. Podział administracyjny Rumunii na judeţ w 1981 r. i planowany w 1996 r. 

Podział z 1960 r. Podział z 1 9 6 8 r. 
R e g i u n e a Główny ośrodek Judeţ Główny ośrodek 

Okręg stołeczny Bucureşti Okręg stołeczny Bucureşti 
Alba Alba Julia Alba Alba Julia 
Arad Arad Arad Arad 
Argeş Piteşti Argeş Piteşti 
Bacău Bacău Bacău Bacău 

Mare Bara Mare 
Bihor Oradea Bihor Oradea 
Bistriţă - Năsăud Bistriţă Bistriţă - Năsăud Bistriţă 
Botoşani Botoşani Botoşani Botoşani 
Brăila Brăila Brăila Brăila 
Braşov Braşov Braşov Braşov 
Buzău Buzău Buzău Buzău 
Călăraşi Călăraşi Călăraşi Călăraşi 

Câmpulug Câmpulug Moldov. 
Caraş - Severin Reşiţa Caraş Reşiţa 
Harghita Miercurea Ciuc Ciuc Miercurea Ciuc 
Cluj Cluj - Napoca Cluj Cluj - Napoca 

Constanţa Constanta 
> Constanta 

j Constanţa 
Galaţi Galaţi Covurlui Galaţi 
Damboviţa Târgovişte Damboviţa 

r 
Târgovişte 

Dolj Craiova Dolj Craiova 
Dorohoi Dorohoi 
Făgăraş Făgăraş 
Fălciu Huşi 

Gorj Târgu Jiu Gorj Târgu Jiu 
Hunedoara Deva Hunedoara Deva 
Ialomiţa Slobozia Ialomiţa Slobozia 
iaşi laşi laşi laşi 

Ilfov Bucureşti 
Maramureş Baia Mare Maramureş Sighetu Marmatiei 
Mehedinţ i Drobeta Mehedinţi Turnu Severin 
Mureş Târgu Mureş Mureş Târgu Mureş 

Muscel Câmpulung 
Neamţ 

• 
Piatra Neamţ 

* 
Neamţ Piatra Neamţ 

• 

Odorhei Odorhei 
Olt Slatina Olt Slatina 
Prahova Ploieşti Prahova Ploieşti 

Răduţi Răduţi 
Roman Roman 
Romanaţ Caracal 

Sălaj Zalău Sălaj Zalău 
Sărat Râmnîcu Sărat 

Satu Mare Satu Mare Satu Mare Satu Mare 
Sibiu Sibiu Severin Lugoj 

Sibiu Sibiu 
Someş Dej 
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Ź r ó d ł o : Opracowanie własne. 

W 1999 r. wprowadzono nowy układ jednostek administracyjnych na potrzeby planowania 
ekonomicznego oraz dla zestawienia danych statystycznych, dzieląc istniejące 40 województw 
(judeţ) i okręg stołeczny na 8 regionów. 

Ryc. 44. Regiony statystyczne w Rumunii w 1999 r. 

5. Terytorialne zróżnicowanie procesu demokratyzacj i w Polsce i w Rumun i i 

Podział z 1 9 6 0 r. ţ c . d . ) Podział z 1 9 6 8 r. ( c . d . ) 
Regiunea Główny ośrodek Judeţ Główny ośrodek 

Suceava Suceava Suceava Suceava 
Tarnava Blaj 
Târnava Mare Sighişoara 
Tecuci Tecuci 

Teleorman Alexandria Teleorman Alexandria 
Timiş Timişoara Timiş Timişoara 
Covasna Sfântu Gheorghe Trei Scaune Sfântu Gheorghe 
Tulcea Tulcea Tulcea Tulcea 

Turda Turda 
Tutova Bârlad 

Vâlcea Râmnicu Vâlcea Vâlcea Râmnicu Vâlcea 
Vaslui Vaslui Vaslui Vaslui 
Giurgiu Giurgiu Vlaşca Giurgiu 
Vrancea Focşani Vrancea Focşani 

Ź r ó d ł o : Anuarul Statistic al României 1999, Bucureşti, s. 701. 
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Wprowadzane granice w większości zgodne są z podziałem na krainy historyczne, jednak w przy-
padku terenów zamieszkanych przez mniejszość węgierską nastąpiło podzielenie pomiędzy trzy 
regiony. Maramureş połączono z Crięaną, której południową część dołączono do Banatu. Podob-
nie na dwa regiony podzielono Mołdawię, której południową część połączono z Dobrudzą. 

Tab. 20. Podział Rumunii na regiony statystyczne 

Regiony statystyczne w 1999 r. Judeţ 

Pó łnocno -wschodn i Botoni , Suceava, laşi, Neamţ, Bacău, Vaslu i 

P o ł u d n i o w o - w s c h o d n i Vrancea, Galaţi, Brăila, Buzău, Tulcea, Constanţa 

Po łudn iowy Argeş, Prahova, Dâmbov i ţa , I l fov, Ia lomi ţa. Călăraşi, Giurg iu, 
Te leorman 

Po łudn iowo-zachodn i Mehedinţ i , Gor j , Vâlcea, Olt, Dol j 

Zachodn i Arad, T imiş , Hunedoara, Caraş-Sever in 

Pó łnocno-zachodn i Bihor, Sălaj, Cluj, Satu Mare, Ma ramureş , Bistr i ţa - Năsăud 

Ś r o d k o w y Alba, Sibiu, Mureş , Harghi ta, Covasna, Braşov 

Bucureşt i Bucureşt i 

Ź r ó d ł o : Anuarul Statistic al României 1999, Bucureşti, s. 700-702. 

W okresie po I wojnie światowej wielokrotnie zmieniano podział administracyjny Rumunii. 
Pierwszy raz przeprowadzono go w latach 1918-1919 po przyłączeniu do Rumunii Besarabii, 
Bukowiny, Siedmiogrodu i Banatu, utworzono wówczas 70 małych województw (judeţ), które 
w 1938 r. podzielono na 10 dużych województw (ţinut). Następnie po II wojnie światowej 
w 1950 r. wprowadzono podział na 28 dużych regionów, których liczbę zmniejszono do 18 
w 1952 r. i do 16 w 1956 r. i w 1960 r. W 1968 r. wprowadzono kolejną reformę, w której w 
miejsce dawnych 16 regionów utworzono na powrót 39 (a od 1981 r. 41) małych województw 
(judeţ). W 2001 r. w Rumunii trwały dyskusje nad wprowadzeniem kolejnego podziału kraju, 
wzorowanego na podziale z 1938 r., który zakłada powstanie 60 małych województw (judeţ). 

5 .5 . Mniejszości etniczne w Polsce i w Rumunii 

5 . 5 . 1 . Mn ie jszośc i e tn iczne a dyfuzja innowac j i 

Mniejszości etniczne ze względu na swoją odrębność, a jednocześnie z uwagi na utrzymy-
wanie relacji z dawną macierzą stwarzają dogodne warunki dla dyfuzji wszelkich innowacji, ze 
szczególnym uwzględnieniem elementów systemu demokratycznego. Ze względu na gwarancje 
swobód demokratycznych i praw obywatelskich, jakie stwarza system demokratyczny mniej-
szościom względem ludności dominującej na zamieszkiwanym przez nie terytorium, dyfuzja 
innowacji przechodzącej z kraju sąsiadującego znajduje naturalne warunki dla rozprzestrzenia-
nia wśród mniejszości narodowych. Ma to swoje odzwierciedlenie w tworzeniu euroregionów, 
wyborze miejsca lokalizacji inwestycji zagranicznych przez kraje sąsiadujące z badanym, w na-
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wiązywaniu współpracy transgranicznej oraz tworzeniu standardów instytucji samorządowych 
na wzór państw o większym zakresie funkcjonowania systemu demokratycznego. Wprawdzie 
można jeszcze napotkać w literaturze prace poświęcone dyskusyjnej roli mniejszości w tworze-
niu państwa obywatelskiego, jednak znakomita część opinii pozbawiona jest podstaw meryto-
rycznych i wynika li tylko z istniejących fobii i resentymentów. Dlatego jeśli wyjdziemy ze 
stanowiska o nienaruszalności ładu europejskiego po II wojnie światowej, to w tym przypadku 
mniejszości narodowe swoim istnieniem i działalnością wzbogacają zamieszkiwany kraj, nie 
stanowiąc żadnej groźby dla jego terytorialnej integralności i rozwoju. 

Na kształtowanie się struktury narodowościowej Polski i Rumunii wywarło wpływ wiele czyn-
ników, z których najważniejsze znaczenie miały uwarunkowania procesu historycznego i zwią-
zanych z nim migracji oraz osadnictwa, procesy geopolityczne w regionie i determinowane nimi 
zmiany granic oraz uwarunkowania społeczno-ekonomiczne wpływające na procesy migracyjne 
po li wojnie światowej. Kształtowanie się narodowej tożsamości Polaków trwało aż po XX wiek. 
Odrodzenie się państwa polskiego w 1918 r. w sprzyjających okolicznościach zewnętrznych 
było już wyrazem istnienia świadomości narodowej daleko wykraczającej poza społeczne elity. 
Początkiem kształtowania się etnicznej tożsamości Polaków było zjednoczenie przez Polan 
w X-XI wieku większości słowiańskich plemion między Odrą a Wisłą pod władzą Piastów 
i przyjęcie chrześcijaństwa w obrządku rzymskim. Wspólnota polska formowała się w ramach 
powstałego w XVI w. wieloetnicznego państwa, zwanego Rzeczpospolitą Obojga Narodów, 
w którym najważniejszymi wyróżnikami polskości były długo język i religia. 

Okres utraty niepodległości był trudnym czasem budowania kulturowych i etnicznych więzi nie 
tylko ponad politycznymi granicami zaborów, ale również między poszczególnymi warstwami 
społeczeństwa. Ważnym czynnikiem były nie tylko podejmowane próby odzyskania suweren-
ności, ale także wzbogacanie kultury narodowej o inne niż szlacheckie tradycje. Polska stanowi 
wyjątkowy przykład ewolucji od państwa wielonarodowościowego do niemal pełnej jednolitości 
etnicznej. Był to rezultat przeobrażeń, jakie przyniosła II wojna światowa - zwłaszcza utrata 
wschodnich terytoriów dawnej II Rzeczypospolitej i przyłączenie do Polski po 1945 r. tak 
zwanych ziem odzyskanych. Po II wojnie światowej mniejszości narodowe i etniczne były przed-
miotem zainteresowania władz polskich. Kontrolowało je i dotowało Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych oraz służby bezpieczeństwa. Przez długi czas, gdyż aż do lat osiemdziesiątych, 
mniejszości narodowe w Polsce traktowane były z pewnym dystansem wynikającym ze skomp-
likowanej przeszłości historycznej kraju i procesu kształtowania się jego współczesnych granic. 
Dotyczyło to zwłaszcza mniejszości niemieckiej i ukraińskiej, w stosunku do których 
funkcjonowało w kraju wiele negatywnych stereotypów237. Mniejsze znaczenie ze względu na 
brak negatywnych doświadczeń i postępujący proces asymilacji mają pozostałe mniejszości, 
w tym najliczniejsza białoruska skoncentrowana na wschodzie kraju. 

Odmiennie od struktury narodowościowej w Polsce kształtowało się zróżnicowanie etniczne 
w Rumunii. Jest ono znacznie większe niż w Polsce, gdyż współczesny naród rumuński, pomimo 
głęboko sięgających w historię korzeni, powstał dopiero w XIX w. po połączeniu się księstw 
Mołdawii i Wołoszczyzny. W początkowym okresie kształtowania swojej nowożytnej tożsamości 
państwowej Rumunia tworzyła jednolite w zasadzie państwo, które dopiero na skutek zmiany granic 
i prawie dwukrotnego powiększenia terytorium po I wojnie światowej, objęło swoim zasięgiem ziemie 
zamieszkane przez liczną mniejszość węgierską w Siedmiogrodzie i Banacie, mniejszość pochodze-
nia niemieckiego oraz Ukraińców i Rosjan w przyłączonej do Rumunii Besarabii i Bukowinie. 

237 Jeszcze w 1970 r. podczas wydarzeń grudniowych w Gdańsku załogi czołgów wjeżdżających do miasta poinformowały, 

iż do zamieszek doprowadziła lokalna mniejszość niemiecka, żądająca przyłączenia miasta do Niemiec. Podobne 

informacje rozpowszechniano w Stoczni Gdańskiej im. Lenina podczas strajków na początku lat osiemdziesiątych. 
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Losy mniejszości etnicznych w Rumunii po II wojnie światowej były bardziej skomplikowane 
niż w Polsce z kilku względów. Mniejszość węgierska zamieszkiwała zwarte terytorialnie obszary 
na zachodzie, północy i w centrum kraju, co pozwoliło jej zachować i rozwijać swoją tożsamość, 
lecz z drugiej strony stwarzało dla państwa rumuńskiego stałe zagrożenie wzrostem tendencji 
rewizjonistycznych. Status ekonomiczny ludności węgierskiej był często wyższy niż ludności ru-
muńskiej zamieszkującej razem z Węgrami i Niemcami tereny Crişany, Banatu i Siedmiogrodu. 
Węgrzy stanowili tam większość w miastach, natomiast ludność rumuńska tworzyła typowy 
„naród chłopski". Taka struktura społeczna stawała się często czynnikiem początkującym konflikty 
pomiędzy ludnością węgierską osiadłą w miastach a zasiedlającą238 je w ramach procesu romani-
zacji ludnością rumuńską. Podobnie kształtowała się sytuacja Szwabów banackich, osiedlanych 
w tym regionie od XVIII w. przez władze austriackie, którzy, posiadając duże gospodarstwa, 
rolne należeli do najbogatszej grupy społecznej w Banacie. 

Również odmiennie w obydwu państwach potoczył się los ludności autochtonicznej po 
II wojnie światowej. Węgrzy w Rumunii, podobnie jak Niemcy w Polsce obciążeni, negatywny-
mi stereotypami, pozostali na terytorium włączonym do państwa rumuńskiego, zaś ludność 
pochodzenia niemieckiego została na mocy decyzji poczdamskich wysiedlona z ziem przyłą-
czonych do Polski. Podobna była natomiast polityka komunistycznych władz w stosunku do lud-
ności niepolskiej i nierumuńskiej. W Polsce po II wojnie światowej aż do lat osiemdziesiątych 
w oficjalnej polityce państwa kwestia mniejszości narodowych nie istniała, zgodnie z założeniem 
jednolitego narodowo państwa. W przypadku Rumunii prowadzono silną politykę romanizacji 
ludności, zwłaszcza w okresie sprawowania władzy przez reżim N. Ceauşescu. Doprowadziło 
to w latach osiemdziesiątych do masowych migracji ze względów politycznych i ekonomicznych 
ludności pochodzenia niemieckiego239. Poza mniejszością niemiecką w Polsce i w Rumunii 
udział w procesie dyfuzji innowacji mają także pozostałe mniejszości, ukraińska i niewielka 
liczebnie, lecz posiadająca liczne nieformalne powiązania poza granicami Polski diaspora 
żydowska. Pozostałe mniejszości narodowe240 i etniczne241, nawet tak liczne jak Romowie 
stanowiący w Rumunii około 2% ogółu ludności, czy mniejszość białoruska w Polsce (około 1 %), 
nie odgrywają istotnej roli w procesie dyfuzji innowacji. 

4 . 5 . 2 . M n i e j s z o ś c i n a r o d o w e w Polsce i mn ie jszość polska poza g r a n i c a m i kra ju 

Po zakończeniu II wojny światowej Polska uzyskała nowe granice, wraz z którymi zmieniła się 
również struktura etniczna ludności. Liczba ludności naszego kraju zmniejszyła się o około 6 mln 
osób, w tym 2,7-3,0 mln ludności żydowskiej242. Nowe terytorium Polski opuścili Niemcy, zmuszeni 
do tego umową poczdamską, a w ramach wymiany ludności nastąpiły masowe migracje Po-
laków z dawnych terenów II Rzeczypospolitej oraz przesiedlenia Białorusinów (34 tys.) i Ukra-

238 Przed II wojną światową w Kluż-Napoca, w centrum Siedmiogrodu (rum. Cluj; węg. Kolozsvâr) zamieszkiwało około 10% 

Rumunów, natomiast w 1992 r. Rumuni stanowili już 78%. Szczegółowa struktura demograficzna i relacje rumuńsko-

-węgierskie przedstawione zostały w pracy: N. Edroiu, V. Puşcaş. 1996, The Hungarians of Romania, Cluj-Napoca, s. 30-43. 
239 Masowe migracje niemieckich i żydowskich pod względem narodowości obywateli Rumunii doprowadziło w latach 

osiemdziesiątych do powstania tam obiegowego powiedzenia, iż Niemcy i Żydzi są najlepszym rumuńskim towarem 

eksportowym. 
240 w Polsce - Białorusini, Rosjanie, Czesi, Słowacy, Litwini i Wietnamczycy, w Rumunii - Rosjanie, Turcy, Serbowie, 

Słowacy, Bułgarzy. W Polsce, z wyjątkiem Białorusinów i Wietnamczyków, każda z podanych mniejszości sytuuje się 

w przedziale od 0,5%c do 1 %o. Podobnie jest w Rumunii z wyjątkiem Rosjan. 
241 W Polsce Łemkowie, a w obydwu krajach - Romowie i Tatarzy. 
242 A. Czubiński, 1992, Dzieje najnowsze Polski, t. II, Polska Ludowa 1944-1989. Poznań, s. 82-83; Cz. Madajczyk, 1970. Polityka 

III Rzeszy w okupowanej Polsce, t. II, Warszawa, s. 328; Historia Polski w liczbach. Ludność. Terytorium, 1994, Warszawa, 

s. 194. 
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ińców (481 tys.)243. Po zakończeniu przesiedleń w 1954 r. liczbę mniejszości narodowych sza-
cowano tu na około 400 tys., w tym około 200 tys. Niemców, 162 tys. Ukraińców i 148 tys. 
Białorusinów244. Po 1955 r. nastąpił w Polsce okres liberalizacji politycznej, dzięki której możli-
wy stał się wyjazd około 200 tys. Niemców oraz około 40 tys. Żydów. Do kraju powróciło także 
około 250 tys. Polaków z terenów ZSRR2 4 5 . 

Ponieważ w spisach ludności, które odbywały się w Polsce (1950, 1960, 1970, 1978, 1988), nie 
znalazło się pytanie o narodowość, gdyż oficjalnie rząd i partia stały na stanowisku o jednolitym 
charakterze narodowym kraju, do początku lat dziewięćdziesiątych dysponujemy jedynie danymi 
szacunkowymi246 , zgodnie z którymi struktura narodowa ludności Polski w latach 1954-1992 
kształtowała się w następujący sposób: 

Tab. 21. Skład narodowościowy ludności Polski w latach 1954-1995 

Narodowość 1954 1 9 6 0 1992 1995 Narodowość 
( tys . ) ( % ) ( tys . ) ( % ) ( tys . ) ( % ) ( tys . ) (%) 

Polacy 2 6 3 5 2 9 7 , 6 2 9 2 7 4 9 8 , 4 3 7 4 8 6 9 7 , 6 3 7 4 6 7 9 7 , 0 

Niemcy 2 0 0 0 , 7 1 8 0 0 , 6 3 5 0 0 , 9 4 5 0 1 , 2 

Ukraińcy 1 6 2 0 , 6 1 7 0 0 , 6 2 6 5 0 , 7 2 5 0 0 , 6 

Białorusini 1 4 8 0 , 5 3 0 0 , 2 2 1 5 0 , 5 2 4 0 0 , 6 

Żydzi 7 0 0 , 3 2 0 0 , 1 2 5 0 , 1 1 0 0 , 0 

Słowacy 1 9 0 , 1 2 0 0 , 1 2 0 0 , 1 2 0 0 , 1 

Rosjanie 1 7 0 , 1 1 2 0 , 0 1 5 0 , 0 1 7 0 , 0 

Romowie 1 2 0 , 1 1 0 0 , 0 1 3 0 , 0 3 0 0 , 1 

Litwini 9 0 , 0 3 0 . 0 9 0 , 0 2 0 0 , 1 

Pozostali 1 1 0 , 0 1 2 0 , 0 2 0 0 , 1 1 0 5 * 0 , 3 

Razem 27 000 1 0 0 , 0 29 731 1 0 0 , 0 38 418 1 0 0 , 0 38 609 1 0 0 , 0 
* w tym około 50-80 tys. Łemków 

Ź r ó d ł o : P. Eberhardt, 1996, Między Rosją a Niemcami, Warszawa, s. 127-131; H. Chalupczak, 

T. Browarek, 1998, Mniejszości narodowe w Polsce, 1918-1995, Lublin; R. Matykowski, 2001, 

Ethinic minorities in Poland in the Context of Socio-Political Behaviour Patterns, „Rev is ta 

Română de Geograhie Politică", nr 1, s. 51. 

Uwzględniając powyższe dane przy badaniu wpływu mniejszości narodowych na proces dyfuzji 
instytucji demokratycznych w Polsce, na pierwszy plan wysuwa się około 450-tysięczna mniej-
szość niemiecka, która pojawiła się w naszym kraju po 1989 r. Wiele czynników wskazuje na 

243 P. Eberhardt, 1996, Między Rosją a Niemcami, Warszawa, s. 124. 
244 A. Kwilecki, 1963, Mniejszości narodowe w Polsce Ludowej, [w:] „Kultura i Społeczeństwo", nr 4. Warszawa, s. 90; 

T. Kunka. 1992, Mniejszości narodowe w Polsce, „Geografia w Szkole", nr 3. s. 180-184; L. Sobczak, 1982, Mniejszości 

narodowe w Polsce, „Czasopismo Geograficzne", nr 2. s. 205-208. 

245 P. Eberhardt, 1996, Między Rosją a Niemcami, Warszawa, s. 128. 
246 Po 1990 r. ukazało się wiele prac szerzej prezentujących problematykę mniejszości narodowych, por: M. Koter, 1994, 

Geographical classifications of ethnic minorities. ..Geographia Slovenica", no. 24, s. 123-138: Polska-Polacy-Mniejszości 

narodowe, 1992, Ossolineum, Wrocław; J. Tomaszewski, 1991, Mniejszości narodowe w Polsce w XX wieku. Warszawa; 

K. Heffner, Ethnic transformation of Opole Silesia, [w:] K. Heffner, V. Klemencic (eds.), 1995. Small regions in united 

Europe. Macroregional and social policy. Instytut Śląski, Opole; T. Kunka, 1992. Mniejszości narodowe w Polsce, 

„Geografia w Szkole", nr 3, s. 180-184; L. Sobczak. 1982. Mniejszości narodowe w Polsce, „Czasopismo Geograficzne", 

nr 2, s. 205-208; Ł. Wierzycka, M. Hołuszko. A. Rzepliński, 1993. Uwagi o mniejszościach narodowych w Polsce. 

Osiągnięcia i porażki w ochronie ich praw. Społeczeństwo otwarte, Warszawa. 
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Ź r ó d ł o : M. Sobczyński, 2001, The Contemporary Ethnic nd Religious Structure of Poland, [w:] A. Ilieş, 

J. Wendi, 2001, Political geography Studies in Central and Eastern Europe, Oradea, s. 58. 

247 Rocznik Statystyczny Rzeczypospolite] Polskiej 2001. 2001, GUS, Warszawa, s. 118-119. 
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głównie ekonomicznie warunkowany proces kształcenia się niemieckiej tożsamości. Jednak 
w przypadku województwa opolskiego, w którym mniejszość ta stanowi w części gmin nawet do 
30% mieszkańców, jest to wynikiem pozostania tam części ludności deklarującej po 1945 r. 
narodowość polską dla uniknięcia represji i przymusowego przesiedlenia. Po wprowadzeniu 
standardów i instytucji demokratycznych, przy wyraźnie wyższym poziomie życia w Niemczech, 
część tej ludności, mająca korzenie śląskie lub niemieckie, obecnie deklaruje narodowość 
niemiecką. Pozwala im to na podjęcie pracy w Niemczech, posiadanie podwójnego obywatel-
stwa oraz uzyskanie wielu korzyści finansowych związanych z możliwością legalnej pracy 
w Niemczech czy otrzymywanie z niemieckich rent lub emerytur. Część tej ludności, przy 
wysokim poziomie bezrobocia w kraju, utrzymuje się głównie z pracy za granicą, często jednak 
przeznaczając swoje zasoby finansowe na modernizację lub budowę domów na Opolszczyźnie 
lub szerzej na Śląsku. Jest to wyraźnie widoczne w małej architekturze zabudowań i gospo-
darstw w tym regionie, co stanowi przykład przenoszenia poznanych wzorców życia w Europie 
Zachodniej (Niemczech) do kraju. Ważną rolę odgrywa także rozwój lokalnych wspólnot tworzo-
nych na bazie stowarzyszeń i towarzystw narodowych, etnicznych i kulturalnych. W 2000 r. dzia-
łało w Polsce około 60 niemieckich stowarzyszeń247, stanowiąc w swoim regionie naturalne 
ośrodki krzewienia i kultywowania niemieckiej kultury, lokalnych tradycji i wzorów pracy. 
Rozwijają one szeroką działalność społeczną, biorą udział w wyborach samorządowych, a także 
wprowadziły do parlamentu, dzięki możliwościom stwarzanym przez przyjętą w Polsce ordy-
nację wyborczą, dwóch własnych posłów. 

Ryc. 45. Struktura etniczna ludności Polski w 1995 r. 
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Roia i znaczenie mniejszości niemieckiej w procesie rozszerzania Unii Europejskiej z punktu 
widzenia ułatwień dla procesu dyfuzji instytucji demokratycznych będzie ulegała wzmocnieniu, 
gdyż mniejszości narodowe i etniczne oraz rozwój regionalny stanowią ważny element w poli-
tyce finansów UE. Mniejszość niemiecka w Polsce w naturalny sposób stwarzać będzie 
ułatwienia w percepcji systemu demokratycznego, stosowaniu przyjętych w UE wzorców insty-
tucji demokratycznych i wykorzystaniu funduszy unijnych przeznaczonych na rozwój lokalnej 
infrastruktury oraz instytucji samorządowych. Proces ten prowadzić będzie do ujednolicenia 
norm życia społecznego, wzorców postępowania, etosu pracy, a w efekcie końcowym do przyję-
cia standardów europejskich w instytucjach demokratycznych w Polsce (ograniczenie korupcji, 
przejrzystość przy organizacji przetargów, wpływ obywateli na lokalne samorządy). 

Odmiennie kształtuje się rola mniejszości ukraińskiej i białoruskiej stanowiących również je-
den z czynników w procesie dyfuzji instytucji demokratycznych. Przesiedlenie ludności ukraiń-
skiej po II wojnie światowej w wysokim stopniu utrudnia jej udział w procesie dyfuzji innowacji 
ze względu na przerwanie naturalnych powiązań istniejących do 1939 r. Również model insty-
tucji demokratycznych funkcjonujący na Ukrainie, a jeszcze bardziej na Białorusi nie zachęca 
do przyjmowania istniejących tam wzorców życia publicznego. Dlatego znacznie większe 
znaczenie dla dyfuzji innowacji w rozumieniu instytucji demokratycznych będzie miało 
przenikanie idei, modelu życia, standardów sprawowania władzy z Polski na Ukrainę i Białoruś. 
Jednak w przypadku dyfuzji z Polski, jako ośrodka stanowiącego ognisko dyfuzji, większą rolę 
od mniejszości białoruskiej i ukraińskiej będzie odgrywała mniejszość polska zamieszkująca 
Ukrainę i Białoruś. W stosunku do tych państw spełnia ona podobną rolę jak mniejszość 
niemiecka dla Polski. Obywatele Białorusi, Ukrainy i Litwy narodowości polskiej, odwiedzając 
ojczyznę, pracując w Polsce czy po prostu przyjeżdżając tu w celach handlowych, stanowią 
naturalny pas transmisji stylu życia i standardów demokratycznych funkcjonujących w Polsce 
i przenoszą je do swojego kraju. 

Rola mniejszości rosyjskiej, litewskiej, czeskiej i słowackiej, jak również mniejszości polskiej, 
w Rosji, na Litwie, w Czechach i na Słowacji nie stanowi czynnika wpływającego na dyfuzję 
innowacji. Udział mniejszości polskiej w Rosji jest zbyt mały, aby powodował naśladowanie stylu 
życia lub stał się czynnikiem wpływającym na percepcję standardów demokratycznych. 
W odwrotnym przypadku, dotyczącym mniejszości rosyjskiej w Polsce, pewną rolę odgrywa nie-
uprawnione, lecz funkcjonujące w Polsce poczucie wyższości kulturowej i cywilizacyjnej w sto-
sunku do wschodniego sąsiada, stąd nie dochodzi do przenikania wzorców. Podobnie kształtu-
je się sytuacja w przypadku mniejszości litewskiej w Polsce, która jest zbyt nieliczna, aby wpły-
wać na proces percepcji zachowań społecznych czy kulturowych. 

Natomiast mniejszość polska na Litwie przez długi czas traktowana była z pewną podejrzli-
wością, podobnie zresztą i z tego samego powodu, jak mniejszość niemiecka w Polsce. Jest tak 
tym bardziej, iż na Litwie mogliśmy obserwować silny proces polonizacji od czasu podpisania 
unii lubelskiej, w którego efekcie nastąpiła polonizacja części elit litewskich. Dodatkowo skom-
plikowana historia najnowsza (zajęcie Wilna przez gen. L. Żeligowskiego, przekazanie okręgu wi-
leńskiego przez ZSRR Litwie czy zmiany w okręgach wyborczych na Wileńszczyźnie po 1991 r. 
dla podzielenia tych, w których Polacy stanowili większość) wraz z polskimi resentymentami 
w stosunku do Kresów Wschodnich spowodowały, iż polskie wzorce instytucji demokratycznych 
w zdecydowanie słabym stopniu mogą oddziaływać na Litwie, mimo stosunkowo licznej polskiej 
mniejszości. 

Podobnie kształtuje się proces dyfuzji innowacji na pograniczu polsko-czeskim i polsko-
-słowackim, gdzie po obydwu stronach granicy występują mniejszości narodowe. Jednak w tym 
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przypadku słabość dyfuzji związana jest z podobnym stopniem rozwoju instytucji demokratycz-
nych, standardem życia oraz zaawansowaniem procesu akcesyjnego związanego z członkost-
wem w UE. i właśnie wzorce UE stanowią dla Polski, Czech i Słowacji ognisko dyfuzji innowacji 
oraz instytucji demokratycznych, tym bardziej iż wszystkie wymienione kraje zobowiązały się do 
ujednolicenia systemu prawnego oraz przyjęcia obowiązujących w UE standardów. 

5 . 5 . 3 . M n i e j s z o ś c i n a r o d o w e w R u m u n i i i m n i e j s z o ś ć r u m u ń s k a poza g r a n i c a m i k ra ju 

Po zakończeniu II wojny światowej Rumunia, podobnie jak i Polska, zmieniła swoje 
granice i straciła tracąc część swojego wschodniego terytorium (Besarabia, północna Bukowina, 
okręg Herty) na korzyść ZSRR. Natomiast podczas II wojny światowej ponownie w jej 
granicach znalazł się cały Siedmiogród, który Rumunia, pod naciskiem III Rzeszy, zmuszona 
była odstąpić Węgrom regenta Horty'ego. Spowodowało to kolejny raz wzrost napięć pomiędzy 
ludnością węgierską i rumuńską zamieszkującą Siedmiogród248. Podobnie jak w Polsce wraz 
ze zmianą granic nastąpiła zmiana struktury etnicznej ludności Rumunii. W największym stop-
niu, wskutek prześladowań, zmieniła się liczba ludności pochodzenia żydowskiego. Jej los był 
wprawdzie odmienny na ziemiach tak zwanego Starego Królestwa, Besarabii i Bukowiny, 
jednak wskutek prześladowań i eksterminacyjnej polityki wprowadzanej pod presją III Rzeszy, 
migracji, przesiedleń oraz zmiany granic nastąpiło zmniejszenie jej liczby o około 300 tys., 
a udział procentowy w populacji Rumunii zmalał z 5% przed II wojną światową do 0,8% 
w 1956 r. Z Rumunii po wojnie wyjechało około 200 tys. Niemców, jednak prawie 3/4 ludności 
pochodzenia niemieckiego, zwłaszcza w Banacie pozostało249. Wiele zmian w strukturze 
etnicznej nastąpiło w latach 1945-1992. Po krótkim okresie liberalizacji w polityce narodowoś-
ciowej w stosunku do Węgrów (okres lat 1950-1968) nastąpił zwrot ku romanizacji kraju. 
Rozwiązano utworzony w 1950 r. Węgierski Region Autonomiczny (Regiunea Autonomă 
Maghiară)250, a na tereny zamieszkane w większości przez ludność madziarską napłynęli 
masowo osadnicy rumuńscy. Wysoki przyrost naturalny po II wojnie światowej, silnie wspierany 
przez państwo, doprowadził do spadku procentowego udziału Węgrów w ludności Rumunii 
z 9,1 % w 1956 r. do 7,1% w 1992 r. Na zmniejszenie liczby Węgrów wpływ miały także liczne 
migracje, zwłaszcza młodzieży, która ze względów ekonomicznych po 1990 r. masowo wyjeż-
dżała na Węgry. Jednak największe zmiany po II wojnie światowej objęły ludność romską 
(Cyganów), których populacja w Rumunii wzrosła czterokrotnie, z około 104 tys. w 1956 r. do 
410 tys. w 1992 r251. Jednak ta ostatnia, mimo licznych kontaktów z zagranicą oraz migracji, ze 
względu na preferowany przez nią styl życia nie odgrywa roli w procesie dyfuzji instytucji 
demokratycznych. 

Współcześnie do najważniejszych mniejszości narodowych pod względem stanowienia barier 
lub ułatwień w dyfuzji systemu demokratycznego należą w Rumunii mniejszości węgierska 
w Siedmiogrodzie, Banacie i Crişana, niemiecka (Szwabowie w Banacie i Sasowie w Siedmio-
grodzie) oraz ukraińska w Maramureş i w południowej części Bukowiny. Pozostałe grupy naro-
dowościowe, Turcy, Rosjanie, Serbowie i Bułgarzy, ze względu na niewielką liczebność nie sta-
nowią czynnika wspomagającego ani hamującego dla procesów dyfuzji innowacji. 

248 Szerzej zmiany ludności węgierskiej i rumuńskiej w Siedmiogrodzie por. S. Manula, 1992, The Vienna Award and its 

demographical consequences, [w:] Studies on the historical demography of Romania. Center for Transylvanian Studies. 

Cluj-Napoca, s. 142-145. 
249 p_ Eberhardt, 1996, Między Rosją a Niemcami, Warszawa, s. 243. 

250 A. Maryański, 1973, Rumunia, Warszawa, s. 72. 
251 L. Dobraca, 1994, Reflections geographiques sur la minorite des Tsiganes en Roumanie, „Revenue Roumaine de 

Geographie", t. 38, Bucureşti, s. 65-73. 
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Tab. 22. Skład narodowościowy ludności Rumunii w latach 1956-1992 

Narodowość 1956 1977 1992 Narodowość 
( t y * . ) (%) ( tys. ) (%) ( tys. ) (%) 

Rumuni 1 4 9 9 6 , 1 8 5 , 7 1 8 9 9 7 , 4 8 8 , 1 2 0 3 5 3 . 0 8 9 , 4 

Węgrzy 1 5 8 7 , 7 9 , 1 1 7 1 2 , 9 7 , 9 1 6 2 0 , 2 7 , 1 

Niemcy 3 8 4 , 7 2 , 2 3 4 8 . 7 1 . 6 1 1 9 . 4 0 , 5 

Żydzi 1 4 6 , 3 0 , 8 2 4 . 7 0 , 1 9 , 1 0 , 0 

Romowie 1 0 4 , 2 0 , 6 2 2 7 , 4 1 , 1 4 0 9 , 7 1 , 8 

Ukraińcy 6 0 , 5 0 , 4 5 4 , 4 0 , 3 6 6 , 8 0 , 3 

Serbowie 4 6 , 5 0 , 3 3 4 . 4 0 , 2 2 9 . 1 0 , 1 

Rosjanie 3 8 , 7 0 . 2 2 1 , 2 0 . 1 3 8 , 6 0 , 2 

Słowacy 2 3 , 3 0 , 1 2 1 , 3 0 , 1 2 0 , 6 0 , 1 

Bułgarzy 1 2 , 0 0 . 1 1 0 , 4 0 , 0 9 , 9 0 , 0 

Polacy 7 , 6 0 , 0 4 , 6 0 , 0 4 , 2 0 , 0 

Pozostali 8 1 , 9 0 , 5 1 0 2 , 1 0 , 5 7 9 , 8 0 , 3 

Razem 17 489,5 100,0 21 559,5 100,0 22 760.4 
M 100,0 

Ź r ó d ł o : Recensamîntul populaţiei din 21 fabruarie 1956, 1959-1961, Bucureşti; Recensamîntul populaţiei si 

al locuinţelor din 5 ianuarie 1977, 1980, Bucureşti; S. Costachie, 2000, Ethnic minorieties in Post-

-Communist Romania: Same observations, [w:] Post-communist Romania, D. Phinnemore (eds.), Hope 

Press, Liverpool, s. 120. Recensamîntul populaţiei si al locuinţelor din 7 ianuarie 1992, 1993, Bucureşti. 

Mniejszości narodowe, zwłaszcza gdy zasiedlają tereny pogranicza, stają się w naturalny 
sposób czynnikiem ułatwiającym dyfuzję innowacji. Tempo dyfuzji jest tym większe, im większe 
różnice w systemach gospodarczych pomiędzy państwem ogniskiem dyfuzji i państwem celem 
dyfuzji. W Rumunii największą rolę w procesie dyfuzji, z powodu liczebności i licznych kontaktów 
z macierzą, odgrywa mniejszość węgierska, oraz zdecydowanie mniejszą, ze względu na liczbę 
i migracje do Niemiec ludność pochodzenia niemieckiego w Banacie i Siedmiogrodzie. 

Wśród siedmiu prowincji Rumunii, w których obecnie w każdej dominuje większość rumuńska, 
największy procentowy udział ludności pochodzenia węgierskiego mają Siedmiogród i Crişana-
-Maramureş, sięgający 23 ,9%. Rumunii stanowią tam odpowiednio 72 ,3% i 70 ,6%. 
Siedmiogród poza Rumunami i Węgrami zamieszkują także Niemcy (Szwabowie i Sasi) - 1,5%, 
oraz stanowiący mniejsze grupy etniczne, jak Ukraińcy, Serbowie, Romowie, Żydzi i Chorwaci, 
razem około 2,3%2 5 2 . W Crişana-Maramureş, poza Rumunami i Węgrami, do liczących się 
mniejszości etnicznych należą Romowie (2,6%), Ukraińcy (1,9%), Niemcy (1,2%) oraz Słowacy 
(0,4%)2 5 3 . W Banacie Rumuni stanowią 82%, a w Dobrudży 9 1 % ludności, a w pozostałych 
prowincjach rumuńskich Oltenii, Muntenii i Mołdawii 98 %2 5 4 . 

Ze względu na swoją liczbę oraz liczne kontakty z macierzą Węgrzy i Niemcy stanowią o prze-
chodzeniu i percepcji standardów demokratycznych wśród mniejszości zamieszkujących Rumunię. 
Najbardziej jaskrawy przykład stanowić może sam początek przemian demokratycznych w Ru-
munii zapoczątkowanych w Timiş przez protestancką ludność prowincji w reakcji na ograniczenia 
przyznanych przez konstytucję jeszcze socjalistycznej Rumunii praw obywatelskich. Obecnie, przy 
stosunkowo dużej migracji rumuńskich Niemców, percepcja i przenikanie idei demokratycznych 

252 V. Tufescu. 1992, Romanians and ethnic minorities in transilvania, „Revenue Roumaine de Geographie", t. 36, s. 4. 
253 A. Ilieş, 1998, Etnie, confesiune şi comportament electoral în Crişana şi Maramureş, Dacia. Cluj-Napoca, s. 165. 
254 G.P. Pop, 1991, The national structure of Romanian's population, [w:] „Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geograhia", 

Cluj-Napoca, t. XXXVI, nr 2, s. 9. 
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wśród mniejszości narodowych ma miejsce głównie wśród rumuńskich Węgrów. Jest tak tym 
bardziej iż przyjęte przez rząd węgierski ustawy o diasporze węgierskiej w krajach ościennych 
(Chorwacji, Nowej Jugosławii - Wojwodina, na południowym pograniczu Słowacji oraz w Banacie 
i Siedmiogrodzie w Rumunii) pozwala na finansowe wsparcie Madziarów i ułatwia ich kontakty 
z macierzą. To właśnie na terenach zamieszkiwanych przez mniejszość węgierską powstały 
w Rumunii pierwsze euroregiony („Carpatica", „Bihor-Hajdu Bihar" oraz „Dunăre-Criş-Tisa-Mureş"). 
Na terenach zamieszkanych przez mniejszości niemiecką i węgierską skupia się większość 
zagranicznych inwestycji kapitałowych oraz rozwija się tam współpraca regionalna i samorządowa. 

Ryc. 46. Struktura etniczna ludności Rumunii w 1992 r. 

Ź r ó d ł o : G.P. Pop, 1991, The national structure of Romanian's population, [w:] „Studia Universitatis 

Babeş-Bolyai. Geograhia", Cluj-Napoca, t. XXXVI, nr 2, s. 5. 

W przechodzeniu standardów demokratycznych istotną rolę odgrywa także rumuńska mniej-
szość poza granicami kraju. Z jednej strony wspiera poprzez inwestycje w Rumunii rozwój 
gospodarki, a z drugiej przenosi standardy demokratyczne do odłączonej podczas II wojny świa-
towej od Rumunii Besarabii - po rozpadzie ZSRR Republiki Mołdawii. Rola rumuńskiej ludnoś-
ci w Mołdawii będzie wzrastała w najbliższym czasie wraz z coraz silniejszym różnicowaniem 
się poziomu życia w obydwu rumuńskich państwach. Dla Rumunii kwestia Mołdawii w perspek-
tywie najbliższych dziesięcioleci stanowić będzie prawdopodobnie najważniejszą kwestię w jej 
polityce zagranicznej. Po pierwsze ze względu na Rumunów zamieszkujących ten kraj, stano-
wiących 64,5% ludności255, po drugie ze względu na liczne kontakty handlowe i po trzecie, przy 

255 J. Wendt, 2003, The demography of Romanians in Bessarabia and north of Bucovina, [w:] M. Koter, K. Heffner (eds.), The 

Role of Ethnic Minorieties in Border Region, „Region and Regionalism", no. 6. s. 149-155. 
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już istniejącej różnicy w poziomie życia na korzyść Rumunii w porównaniu z Mołdawią po przyję-
ciu Rumunii do UE zwiększy się już i tak liczna migracja mołdawskich Rumunów do macierzy. 

5 .6 . Dyfuzja standardów demokratycznych a zmiany poziomu przestępczości 

Poza takimi czynnikami, jak zróżnicowanie etniczne ludności, zmiany struktury administracyj-
nej ułatwiające rozwój samorządów, inwestycje zagraniczne czy współpraca w regionach trans-
granicznych, o percepcji demokratycznych standardów świadczą także zmiany poziomu prze-
stępczości, jej wzrost, a także dostępność i publikacja danych statystycznych w oficjalnych 
materiałach rządowych256 . Na kształtowanie się i rozwój współczesnych zjawisk patologicznych, 
do których zalicza się przestępczość257 , wpływają poza czynnikami o charakterze szczególnym 
(jak cechy osobiste potencjalnego przestępcy, frustracje jednostek, rozpad więzi nieformalnych, 
etc.)258 również czynniki o charakterze ogólnym. Należą do nich niesprawiedliwość i konflikty spo-
łeczne, nierówność możliwości życiowych, przestarzałe ustawodawstwo, bezrobocie, konflikty 
wewnątrz kraju oraz wiele innych czynników zewnętrznych2 5 9 . Współczesnej demokratyzacji 
życia towarzyszy wyraźny wzrost przestępstw z użyciem przemocy i związanych z narkotyka-
mi260. Dodatkowo na wzrost przestępczości w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, 
zwłaszcza w grupie wiekowej 17-24 lat, wpłynęły zachodzące po 1989 r. przemiany społeczne 
i polityczne261. 

Tab. 23. Przestępczość w Polsce w latach 1989-2000 

Lata Przestępstwa stwierdzone Przestępstwa 

ogółem 1 9 8 9 = 1 0 0 

Lata 

ogółem w tys. na 100 tys. mieszk. 

Przestępstwa 

ogółem 1 9 8 9 = 1 0 0 

1989 547,6 1439,6 100,0 

1990 883,3 2313.4 161,3 

1991 866,1 2260,8 158,2 

1992 881,1 2293,4 160,9 

1993 852,5 2214,1 155,7 
1994 906,2 2348,7 166,1 

1995 974,9 2525,2 178,1 

1996 897,8 2324,8 164,0 
1997 992,4 2567,7 181,2 
1998 1073,0 2775,0 195,9 
1999 1121,5 2898.7 

> 
204.8 

2000 1266,9 3424,1 231,4 

Ź r ó d ł o : Rocznik Statystyczny RP, GUS, za lata 1991-2001. 

256 Szerzej por.: V. Jupp. 1993, Methods of Criminological Research. Routledge, London; M. Maguire. 1994, Crime Statistics. 

Patterns and Trends: Changing perceptions and their Immplications, [w:] M. Maguire, R. Morgan, R. Reiner (eds.), The 

Oxford Handbook of Criminology. Claredon Press. Oxford. 
257 J. Kwaśniewski. 1991. Patologia społeczna. Wybrane problemy, Warszawa, s. 23. Szerzej por. T. Kaczmarek (red.). 1986, 

Problemy patologii społecznej, Wrocław; J. Wódz, 1973. Zjawiska patologii społecznej a sankcje społeczne i prawne. 

Warszawa; K. Sławik, 1994, Patologie społeczne III Rzeczypospolitej. Katowice. 
258 Szerzej por. M.H. Davis, 1999. Empatia. O umiejętności współodczuwania, Gdańsk; U. Świętochowska, 1995, Systemowe 

rozwiązania w zakresie zapobiegania i ograniczania patologii społecznej, Gdańsk, s. 22. 
259 K. Sławik, op. cit., s. 74; szerzej por.: E. Aronson i inni, 1997. Psychologia społeczna. Poznań. 
260 B. Hołyst, 1994. Kryminologia. Warszawa, s. 29-32. 
261 U. Świętochowska, 2001, Patologie cywilizacji współczesnej. Toruń, s. 91. 
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Wzrost przestępczości jest widoczny przy analizie zmian zachodzących w latach 1989-2000. 
W badanym okresie nastąpił ponad dwukrotny (o 231 %) wzrost przestępczości, która wykazuje 
stałą tendencję zwyżkową. Wprawdzie w latach 1991, 1993 i 1996 doszło do niewielkiego spad-
ku liczby popełnianych przestępstw w stosunku do roku wcześniejszego, jednak generalna ten-
dencja wzrostu jest wyraźnie widoczna w zamieszczonej poniżej tabeli. 

Przy analizie zmian poziomu przestępczości w aspekcie terytorialnym w przypadku Polski 
napotkamy jednak na techniczną trudność związaną ze zmianą podziału administracyjnego kraju, 
co na poziomie województw utrudnia ocenę kierunku zmian w latach przed i po 1999 r. Jednak 
nawet prezentacja danych z końca lat dziewięćdziesiątych pokazuje zarówno wyraźny wzrost 
liczby popełnianych przestępstw, zarówno w wartościach bezwzględnych (o 13%), jak i w prze-
liczeniu na 100 tys. mieszkańców. 

Tab. 24. Poziom przestępczości w Polsce w 1999 r. i w 2000 r. (w tys. i na 100 tys. mieszkańców) 

Województwa 1999 r. 2 0 0 0 r . 2 0 0 0 / 1 9 9 9 Województwa 
( tys. ) (na 100 tys. ) ( tys. ) (na 100 tys. ) (na 100 tys . w %) 

Polska 1 1 2 1 , 5 2 9 0 1 1 2 6 6 . 9 3 2 7 9 1 1 3 , 0 

Pomorskie 8 1 , 5 3 7 2 8 1 0 2 , 1 4 6 4 5 1 2 4 , 6 

Zachodniopomorskie 6 9 , 0 3 9 8 6 7 2 . 3 4 1 7 0 1 0 4 , 6 

Lubuskie 3 8 , 5 3 7 6 2 4 1 , 8 4 0 9 8 1 0 8 , 9 

Dolnośląskie 1 0 3 , 4 3 4 6 9 1 1 9 , 7 4 0 2 6 1 1 6 , 1 

Mazowieckie 1 7 2 , 9 3 4 1 2 1 8 2 , 4 3 5 9 6 1 0 5 , 4 

Śląskie 1 3 9 , 3 2 8 5 4 1 6 5 , 8 3 4 2 0 1 1 9 , 8 

Warmińsko-mazurskie 4 7 , 0 3 2 1 2 4 9 , 4 3 3 6 5 1 0 4 , 8 

Kujawsko-pomorskie 6 6 , 0 3 1 4 4 7 0 , 2 3 3 4 3 1 0 6 , 3 

Wielkopolskie 8 4 , 8 2 5 3 0 1 0 2 , 4 3 0 4 7 1 2 0 , 4 

Małopolskie 8 0 , 5 2 5 0 5 9 5 . 7 2 9 6 8 1 1 8 . 5 

Łódzkie 6 6 , 2 2 4 8 5 7 8 . 4 2 9 6 6 1 1 9 , 4 

Opolskie 2 7 , 5 2 5 2 1 3 0 , 5 2 8 1 1 1 1 1 , 1 

Podlaskie 3 1 , 0 2 5 3 0 3 3 . 6 2 7 5 2 1 0 8 , 8 

Świętokrzyskie 3 1 , 6 2 3 8 5 3 3 , 2 2 5 0 9 1 0 5 , 2 

Lubelskie 5 0 , 8 2 2 7 0 5 4 , 7 2 4 5 3 1 0 8 , 1 

Podkarpackie 3 1 , 5 1 4 8 3 3 4 , 7 1 6 3 0 1 0 9 , 1 

Ź r ó d ł o : Rocznik Statystyczny Województw, 2000, GUS, Warszawa, s. 56-57; Rocznik Statystyczny 

Rzeczypospolitej Polskiej 2001, 2001, GUS, Warszawa, s. LXVI-LXIX. 

Przy średnim wzroście przestępczości w Polsce o 13% na 100 tys. mieszkańców w końcu lat 
dziewięćdziesiątych największy przyrost, o prawie 1/4, zanotowano w województwie pomorskim, 
a następnie w województwach wielkopolskim, śląskim, łódzkim i małopolskim. Jednak przy ana-
lizie bezwzględnej liczby przestępstw popełnianych w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców, 
w 2000 r. w skali kraju wyraźnie wyodrębniają się regiony zachodni, południowo-zachodni i pół-
nocny. Do województw o największej bezwzględnej liczbie przestępstw, przy średniej dla kraju 
na poziomie 3279 przestępstw na 100 tys. mieszkańców, należą województwa: pomorskie, 
zachodniopomorskie, lubuskie, dolnośląskie, mazowieckie i śląskie. Jedynym wyjątkiem jest tu 
województwo mazowieckie, gdzie o wysokim miejscu w rankingu zadecydowała liczba prze-
stępstw popełnianych w stolicy. 
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Ryc. 47. Przestrzenne zróżnicowanie przestępczości w Polsce w latach 1999-2000 

Ź r ó d ł o : Opracowanie własne. 

W przypadku województwa pomorskiego, wybranego ze względu na najwyższe wskaźniki za-
równo w liczbie przestępstw, tempie ich zmian, jak i wielkości na 100 tys. mieszkańców, jest to 
tendencja długotrwała, jeśli porównamy ją z wcześniejszymi latami. O wysokim poziomie prze-
stępczości w województwie pomorskim (jego częścią jest dawne województwo gdańskie, które 
już w 1997 r. cechował współczynnik 4040 przestępstw na 100 tys. mieszkańców262), zadecydo-
wał niewątpliwie wysoki współczynnik przestępczości w aglomeracji Trójmiasta. W szeroko deli-
mitowanej aglomeracji, poza Tczewem i Wejherowem, już w 1997 r. wszystkie wskaźniki 
osiągnęły średnie wartości dla Polski z 2000 r. Wzrost przestępczości jest typowym dla dużych 
ośrodków miejskich zjawiskiem263, gdyż następuje w nich wyraźna interakcja pomiędzy two-
rzonymi pod wpływem strachu enklawami bezpiecznych dzielnic a wzrostem przestępczości 
w pozostałych rejonach miasta264. 

262 J. Wendt. 2001, Przestrzenne zróżnicowanie przestępczości w Gdańsku, [w:] I. Łęcka (red.), 2001, Geografia różnorod-

ności - różnorodność w geografii, W a r s z a w a , s. 61. 

263 Szerzej por.: M. Davis, 1992, Fortress Los Angeles: The Militarization of Urban Space, [w:] M. Sorkin (eds.), Variations on 

Theme Park: The New American City and the End of Public Space, Hill and Wang, New York: A.E. Bottoms, P. Wiles, 

1996, Explanations of crime and place, [w:] J. Muncie, E. McLaughlin, M. Langan (eds.), Criminological perspectives: 

A Reader, Sage, London, s. 99-114. 
264 J. Speake, 2000, Empirical approaches to the study of urban crime, [w:] Post-communist Romania, D. Phinnemore (eds.), 

Hope Press, Liverpool, s. 47. 
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5. Terytor ialne zróżnicowanie procesu demokratyzacj i w Polsce i w Rumuni i 

Tab. 25. Przestępczość w aglomeracji Trójmiasta 

w latach 1997-1998 (w przeliczeniu na 100 tys. 

mieszkańców) 

Przechodzenie i percepcja standardów 
demokratycznych jest nie tylko wyraźna przy 
analizie wzrostu poziomu przestępczości, 
lecz także przy jej terytorialnym zróżnicowa-
niu. W przypadku Polski wyraźny jest spadek 
liczby przestępstw popełnianych na 100 tys. 
mieszkańców wraz z przechodzeniem 
z zachodu na wschód kraju. Choć występuje 
tu korelacja pomiędzy pochodzeniem za-
mieszkującej poszczególne regiony ludności 
a stopniem wykształcenia więzi w lokalnych 
społecznościach, jednak wysoki poziom 
przestępczości związany jest także silną per-
cepcją zachodnich wzorców życia, zarówno 
pozytywnych jak i negatywnych, ułatwionych 
przez bliskość granicy i współpracę trans-
graniczną. 

Podobny układ zmian poziomu przestęp-
czości widoczny jest także w przypadku Ru-
munii. Na skokowy, trzy i półkrotny wzrost 
bezwzględnej liczby przestępstw w tym kraju 
(w 1990 r. 97,8 tys., a w 1998 r. 399,1 tys.) nie-
wątpliwie znaczny wpływ miała demokratyza-
cja życia publicznego, likwidacja policji poli-
tycznej oraz osłabienie skuteczności działa-
nia aparatu represyjnego państwa. 

Miasto 1997 r. 1998 r. 

Województwo 
gdańskie 

4040 3650 

Sopot 8300 7400 

Gdańsk 5530 4840 

Gdynia 4350 3680 

Rumia 3740 3120 

Puck 3530 3520 

Pruszcz 
Gdański 

3480 3410 

Tczew 2970 3010 

Wejherowo 2170 1870 

r 

Ź r ó d ł o : Materiały Komendy Wojewódzkiej 

Policji w Gdańsku. 

Wyraźne są również zmiany w przestrzennym rozkładzie liczby przestępstw na 100 tys. 
mieszkańców w układzie ośmiu regionów statystyczno-administracyjnych w Rumunii. W 1990 r. 
na pierwszym miejscu pod względem liczby popełnianych na 100 tys. mieszkańców przestępstw 
znajdował się region stołeczny, a na kolejnych dwa regiony południowe, wschodni i zachodni. 
Region zachodni plasował się na czwartym miejscu, północno-zachodni na piątym, północno-
-wschodni na szóstym, centralny na siódmym, a południowy na ostatnim miejscu pod względem 
liczby popełnianych przestępstw. Natomiast do 1998 r. nastąpiło wyraźne przesunięcie w prze-
strzennym zróżnicowaniu liczby popełnianych przestępstw. Na pierwsze miejsce wysunął 
się region zachodni, z procentowym przyrostem liczby popełnianych przestępstw (493,3%), 
a kolejne lokaty zajmowały, poza regionem Bukaresztu, który zajmował drugie miejsce, region 
południowo-zachodni, na czwartym miejscu uplasował się region środkowy, z największym 
(576,6%) przyrostem liczby popełnianych przestępstw, na piątym i szóstym regiony północ-
no- i południowo-wschodnie, na siódmym region południowy i na ostatnim region północno-
-zachodni. 

Wzrost liczby popełnianych przestępstw jest również widoczny przy analizie ich przestrzennego 
zróżnicowania w judeţ. Największe zmiany cechują judeţ położone na zachodzie kraju i w cen-
trum, co pokrywa się zarówno z rozwojem współpracy transgranicznej, przestrzennym zróżni-
cowaniem zagranicznych inwestycji kapitałowych oraz układem etnicznym ludności Rumunii. 
Oczywiście nie jest dowód na większy stopień przestępczości wśród ludności madziarskiej, ale 
prawdopodobnie na to związek z wyższym poziomem demokratyzacji życia społecznego i ekono-
micznego w tych regionach. 
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Tab. 26. Zmiany poziomu przestępczości w regionach w Rumunii w latach 1990-1998 (w tys. i na 100 tys. 

mieszkańców) 

5. Terytor ialne zróżnicowanie procesu demokratyzacj i w Polsce i w Rumun i i 

/ 

Ź r ó d ł o : Opracowanie własne. 
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Ź r ó d ł o : Anuarul Statistic al României 1999, Bucureşti, s. 944-946. 

Rye. 48. Przestrzenne zróżnicowanie przestępczości w Rumunii w 1998 r. 

Regiunea 
i judeţ 

1990 1 9 9 4 1998 1 9 9 8 / 1 9 9 0 
na 100 tys. ( % ) 

Regiunea 
i judeţ przestępstwa na 100 tys. przestępstwa na 100 tys. przestępstwa na 100 tys. 

1 9 9 8 / 1 9 9 0 
na 100 tys. ( % ) 

Rumunia 97,8 422 237,0 1043 399,1 1774 420,4 

Vest 9,3 421 26,4 1262 42,6 2077 493.3 
0 

Bucureşti 16,9 706 26,3 1126 44,5 1941 274,9 

Sud-Vest 10,9 446 26,5 1084 45,4 1881 421,7 

Centru 9.0 316 24,6 917 48,4 1822 576,6 

Nord-Est 13,0 345 38,6 1023 66,5 1748 506,7 

Sud-Est 14,3 479 30,7 1035 50,3 1708 356,6 

Sud 12,3 344 35,5 1002 58,8 1686 490,1 

Nord-Vest 12,1 407 28,4 982 42,7 1495 367,3 



5. Terytor ia lne z różn i cowan ie p rocesu demokra tyzac j i w Po l s ce i w R u m u n i i 

Tab. 27. Zmiany poziomu przestępczości w judeţ w Rumunii w latach 1990-1998 (w tys. i na 100 tys. 

mieszkańców) 

Regiunea 

i judeţ 

1990 1994 1998 1 9 9 8 / 1 9 9 0 

na 100 tys. ( % ) 

Regiunea 

i judeţ przestępstwa na 100 tys. przestępstwa na 100 tys. przestępstwa na 100 tys. 

1 9 9 8 / 1 9 9 0 

na 100 tys. ( % ) 

Rumunia 97,8 422 237.0 1043 399,1 1774 420.4 
Mehedinţ i 1.4 435 4,8 1454 9,1 2794 642,3 
Covasna 0,7 293 2,4 1065 5,5 2383 813.3 
Alba 1,4 341 3,7 915 9,2 2293 672,4 
Hunedoara 2,7 470 7,6 1387 12.1 * 2274 483.8 
Arad 1,9 378 5,4 1116 10,2 2140 566,1 
Bacău 2,8 384 8,9 1200 15.7 2092 544,8 
Ialomiţa 1,2 395 3,4 1122 6,2 2047 518,2 
Timiş 3,6 494 8,7 1265 13.8 2020 408,9 
Giurgiu 1,0 325 4,2 1376 6,0 2014 619,7 
Brăila 2,3 575 4,6 1184 7,8 2007 349,0 
Dolj 4,1 526 7,8 1028 14.9 • 1991 378,5 
Botoşani 1,5 324 5,6 1221 9,1 1967 607,1 
Gorj 1,9 493 4,8 1198 7,8 1966 398.8 
Mun. Bucureşti 16,9 706 16,3 1126 44,5 1941 274,9 
Satu Mare 2,5 601 4,5 1119 7,5 1925 320,3 
Hargita 0,7 184 3.3 955 6,5 1883 1023,4 
Vaslui 2,1 455 5,3 1142 8,5 1826 401,3 
Galaţi 3,6 560 6,7 1038 11,6 1811 323,4 
Caras-Severin 1,1 282 4,7 1260 6,5 1809 634,7 
Braşov 2,4 341 4,4 691 11.4 1808 530,2 
Călăraşi 1,3 385 3,5 1032 5,9 1778 461,8 
Teleorman 1,6 322 5,0 1057 8,2 1762 547,2 
Tulcea 1,1 392 2,1 785 4,7 1755 447,7 
Suceava 1,6 229 6,1 856 12.3 / 1729 755,0 
Constanţa 3,8 306 8,5 1134 12,5 1672 546,4 
Buzău 1,7 330 5,2 1005 8,4 1650 500,0 
laşi 3,0 368 8,9 1093 13,6 1637 444,8 
Prahova 4,1 463 8,7 995 14,1 1637 353,6 
Cluj 3,2 429 6,2 857 11,8 1633 380,7 
Dâmboviţa 1,6 281 6,0 1077 9,0 1625 578,3 
Bistrita—Năsăud 1,2 353 3,7 1117 5,3 1614 457,2 
Olt 2,3 437 6,0 1146 7,8 1519 347,6 
Mureş 2,1 330 6,6 1079 9,1 1514 458,8 
Sibiu 1,7 347 4,1 916 6,6 1495 430,8 
Bihor 2,5 371 6,7 1065 9,2 1472 396,8 
Argeş 1,5 221 4,6 674 9,4 1391 629,4 
Vrancea 1,8 453 3,6 906 5,3 1357 299.6 
Vâlcea 1,2 277 3,2 724 5,9 1354 488,8 
Neamţ 1,9 331 3,8 653 7,3 1251 377,9 
Sălaj 0,7 272 2,1 806 3,2 1242 456,6 
Maramureş 2,1 372 5,1 953 6,7 1067 286,8 

Ź r ó d ł o : Anuarul Statistic al României 1999, Bucureşti, s. 944-946. 
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5. Terytorialne zróżnicowanie procesu demokratyzacj i w Polsce i w Rumun i i 

Do judeţ o najwyższym poziomie przestępstw na 100 tys. mieszkańców, wyraźnie 
przekraczającym średnią dla Rumunii, należą położone w zachodniej części kraju Arad, Timiş, 
Caraş-Severin, Mehedinţi, Alba, Hunedoara, Gorj i Dojl, w centrum Harghita, Covasna i Braşow, 
a na południu położone wzdłuż granicy na Dunaju Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Bukareszt 
z Ilfov, Ialomiţa, Brăila i Tulcea. Podobne wartości cechują jedynie pojedyncze judeţ w Crişana-
-Maramureş (Satu Mare) oraz w Mołdawii (Bacău i Botoşani). 

Najniższe wartości w poziomu przestępczości w 1998 r. cechowały judeţ należące do tak zwa-
nego Starego Królestwa, o ustabilizowanej, jednolitej w większości strukturze etnicznej, z niskim 
poziomem inwestycji zagranicznych, położone w głębi kraju w pasie karpackim i jego pogórzu. 
W regionie południowo-zachodnim należą do nich Vâlcea i Olt, w regionie południowym judeţ 
Argeş, Dâmboviţa, Prahova, w regionie południowo-wschodnim judeţ Constanţa, Buzău i Vran-
cea, w regionie środkowym judeţ Sibiu i Mureş, w regionie północno-wschodnim judeţ Neamţ 
i laşi oraz w regionie północno-zachodnim, o najniższych wskaźnikach przestępczości w Rumunii, 
judeţ Bihor, Sălaj, Cluj, Maramureş i Biştriţa-Năsăud. W 1998 r. w stosunku do 1990 r. poziom 
przestępstw najszybciej, bo aż ponad dziesięciokrotnie, wzrósł w judeţ Hargita, ośmiokrotnie 
w Covasna, siedmiokrotnie w Suceava, a ponad sześciokrotnie w Alba, Mehedinţi, Caraş-Severin, 
Argeş, Giurgiu i Botoşani. Najniższe tempo wzrostu przestępczości cechowało Bukareszt, w którym 
ze względu na jego stołeczny charakter jeszcze w okresie przed przemianami demokratyczny-
mi w Rumunii było najwyższe. W równie niewielkim stopniu w porównaniu do pozostałych judeţ, 
bo mniej niż trzykrotnie, wzrosła przestępczość w judeţ Maramureş i Vrancea. Natomiast trzy-
krotny wzrost przestępczości zanotowano w dziesięciu judeţ: Gorj, Bihor, Cluj, Dojl, Neamţ, 
Prahova, Brăila, Galaţi, Olt i Satu Mare. 

Analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu przestępczości w Polsce i w Rumunii w znacz-
nym stopniu potwierdza tezę o związku pomiędzy jej wzrostem oraz demokratyzacją życia polity-
cznego, społecznego i ekonomicznego. Wysoki współczynnik przestępczości na 100 tys. mieszkań-
ców, zarówno w Polsce, jak w Rumunii występuje w zachodniej części kraju oraz regionach 
charakteryzujących się licznymi kontaktami z Niemcami i Węgrami, które stanowią źródło przenika-
nia pozytywnych i negatywnych wzorców demokratycznych. Z kolei najniższe wartości współczyn-
nika przestępczości cechują regiony o tradycyjnym sposobie życia, w Polsce położone we wschod-
niej i środkowej części kraju, a w Rumunii obejmujące judeţ tak zwanego Starego Królestwa. 

5 .7 . Dyfuzja hierarchiczna w ośrodkach administracyjnych Polski i Rumunii 

5 . 7 . 1 . Uk ład ośrodków a d m i n i s t r a c y j n y c h w Polsce 

Po 1989 r. w Polsce i w Rumunii doszło do zmiany systemu politycznego i ekonomicznego. 
W miejsce pełnej zależności politycznej i ekonomicznego podporządkowania byłemu ZSRR 
Polska i Rumunia wytyczyły nowe kierunki w polityce zagranicznej i rozpoczęły transformację 
gospodarki. W polityce wewnętrznej kraju zamiast rządów partii „robotniczych" i gospodarki cen-
tralnie sterowanej wprowadzono reguły demokratycznego sprawowania władzy oraz elementy 
gospodarki wolnorynkowej. Przy przyjęciu założenia o udanej transformacji politycznej w obyd-
wu krajach265 dyfuzja i percepcja systemu demokratycznego zachodziły w systemie hierar-
chicznym, nakazowym. Obejmowały kolejno stolicę i następnie, zgodnie z układem hierar-
chicznym przekazującym decyzje o demokratyzacji życia, schodziły od najwyższego poziomu 
przez kolejne szczeble w systemie administracyjnym aż do najniższego. 

265 Zarówno w Polsce, jak i w Rumunii działa wiele ugrupowań politycznych nie tylko opozycyjnych wobec obecnych rządów, 

lecz wręcz kontestujących tempo i kierunek wprowadzanych w obydwu krajach reform politycznych i ekonomicznych, np. 

w Polsce po 2001 r. Liga Polskich Rodzin, a w Rumunii Partia Wielkiej Rumunii (Partidul România Mare). 
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5. Terytorialne zróżnicowanie procesu demokratyzacji w Polsce i w Rumunii 

Po reformach podziału terytorialnego kraju i samorządowej w 1998 r.266 w Polsce wprowa-
dzono trójstopniowy podział administracyjny na ośrodki wojewódzkie, powiatowe i gminy. Od 
1999 r. w Polsce mamy 16 województw, 65 miast na prawach powiatów, tak zwanych powiatów 
grodzkich, oraz 315 powiatów. 

Tab. 28. Podział Polski na jednostki administracyjne i samorządowe 

Województwo Liczba 
powiatów 

Liczba 
powiatów tzw. 
ziemskich 

Liczba 
gmin tzw. 
grodzkich 

Miasta na prawach powiatu 

Dolnośląskie 26 4 169 Jelenia Góra, Legnica, 
Wałbrzych, Wrocław 

Kujawsko-pomorskie 19 4 144 Bydgoszcz, Grudziądz, Toruń, 
Włocławek 

Lubelskie 20 4 213 Biała Podlaska, Chełm, Lublin, 
Zamość 

Lubuskie 12 2 83 Gorzów Wielkopolski, 
Zielona Góra 

Łódzkie 21 3 177 Lódź, Piotrków Trybunalski, 
Skierniewice 

Małopolskie 19 3 182 Kraków, Nowy Sącz, Tarnów 
Mazowieckie 38 4 325 Ostrołęka, Płock, Radom, 

Siedlce 
Opolskie 11 1 71 Opole 
Podkarpackie 21 4 160 Krosno, Przemyśl, Rzeszów, 

Tarnobrzeg 
Podlaskie 14 3 118 Białystok, Lomza, Suwałki 
Pomorskie 16 4 123 Gdańsk, Gdynia, Sopot, Słupsk 
Śląskie 17 19 166 Bielsko-Biała, Bytom, Chorzów, 

Częstochowa, Dąbrowa 
Górnicza, Gliwice, Jastrzębie 
Zdrój, Jaworzno, Katowice, 
Mysłowice, Piekary Śląskie, 
Ruda Śląska, Rybnik, 
Siemianowice Śląskie, 
Sosnowiec, Świętochłowice, 
Tychy, Zabrze, Żory 

Świętokrzyskie 13 1 102 Kielce 
Warmińsko-mazurskie 19 2 116 Elbląg, Olsztyn 
Wielkopolskie 31 4 226 Kalisz, Konin, Leszno, Poznań 
Zachodniopomorskie 18 3 114 Koszalin, Szczecin, 

Świnoujście 
Polska 315 65 2489 X 

Ź r ó d ł o : „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej", nr 103 z dnia 10 sierpnia 1998 r., Warszawa; 

Notatki geograficzne, 2001, „Geografia w Szkole", nr 4, s. 247-248. 

266 Od 1.01.2002 r. wprowadzono niewielkie korekty w podziale administracyjnym, utworzono nowe powiaty z siedzibami 

w Łobezie (zachodniopomorskie), Wschowej (lubuskie), Lesku (podkarpackie), Brzezinach (łódzkie), Sztumie (pomorskie), 

Wegorzewie i Gołdapi (warmińsko-mazurskie). 
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Dla zestawienia układu hierarchicznego miast wybrano kryterium pełnienia funkcji administra-
cyjnych. przy uwzględnieniu sprawowania przez nie funkcji administracyjnych także w okresie przed 
II wojną światową. 

Tab. 29. Ponadregionalne ośrodki władzy w Polsce 

Miasto A B C D E F X 
Gdańsk + + + + + + 6 

Kraków + + + + + + 6 

Lublin + + + + + + 6 

Olsztyn + + + + + + 6 

Poznań + + + + + + 6 

Szczecin + + + + + + 6 

Warszawa + + + + + + 6 

Wrocław + + + + + + 6 

Białystok + + + + + 5 

Bydgoszcz + + + + + 5 

Kielce + + + + + 5 

Opole + + + + + 5 

Katowice + + + + 4 

Lódź + + + + 4 

Kalisz + + + 3 

Koszalin + + + 3 

Płock + + + 3 

Rzeszów + + + 3 

Toruń + + + 3 

Zielona Góra + + + 3 

Elbląq + + 2 

Gorzów Wlkp. + + 2 

Legnica + + 2 

Łomża + + 2 

Piotrków 

Trybunalski 

+ + 2 

Miasto A B C D E F X 
Radom + + 2 

Siedlce + + 2 

Sieradz + + 2 

Suwałki + + 2 

Biała 

Podlaska 

+ 1 

Bielsko-Biała + 1 

Chełm + 1 

Ciechanów + 1 

Częstochowa + 1 

Jelenia Góra + 1 

Konin + 1 

Krosno + 1 

Leszno + 1 

Nowy Sacz + 1 

Ostrołęka + 1 

Piła + 1 

Przemyśl + 1 

Sandomierz + 1 

Skierniewice + 1 

Słupsk + 1 

Tarnobrzeg + 1 

Tarnów + 1 

Wałbrzych + 1 

Włocławek + 1 

Zamość + 1 

A - miasta wojewódzkie w Rzeczpospolitej oraz krajów sąsiednich w 1700 r. (na obecnym terytorium Polski) 

B - miasta administracyjne rangi miasta wojewódzkiego w latach 1807-1914 

C - miasta wojewódzkie w II RP i w części Niemiec przyłączonej po 1945 r. do Polski 

D - miasta wojewódzkie w 1950 r. 

E - miasta wojewódzkie w 1975 r. 

F - miasta wojewódzkie w 1999 r. 

X - liczba okresów, w którym miasto spełniało wojewódzkie funkcje administracyjne 

Ź r ó d ł o : O p r a c o w a n i e w ł a s n e . 

Po uwzględnieniu przedstawionych powyżej kryteriów powstał ranking różnicujący na dwie 
kategorie 50 miast, które spełniają te kryteria. Do ponadregionalnych ośrodków władzy należy 
osiemnaście pierwszych miastspełniających trzy lub więcej z przyjętych kryteriów. Należą do 
nich w kolejności alfabetycznej Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kalisz, Katowice, Kielce, 
Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Płock, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, 
Warszawa, Wrocław i Zielona Góra. Pozostałe miasta uznano za ośrodki o znaczeniu regional-
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nym, z których część ma obecnie charakter i rangę dużych ośrodków powiatowych (np. Chełm, 
Ciechanów, Leszno, Ostrołęka, Suwałki, Tarnobrzeg, Zamość)267 . 

5 . 7 . 2 . Układ ośrodków a d m i n i s t r a c y j n y c h w R u m u n i i 

Po utworzeniu Królestwa Rumunii w jego skład weszły Wołoszczyzna, Mołdawia Górna, 
Mołdawia Dolna, a po I wojnie światowej dawne ziemie węgierskie - część Banatu, Siedmio-
gród, oraz przyłączone z ZSRR Bukowina i Besarabia. Przed zjednoczeniem tych ziem ich 
podział przedstawiał się następująco: 

Tab. 30. Podział krain rumuńskich i węgierskich przed utworzeniem „România Mare" 

Wołoszczyzna Mołdawia Górna Mołdawia Dolna Siedmiogród i pozostałe 
pod koniec XIX w. prowincje węgierskie 

Mehedinţi Cernăuţilor Ţara de Jos Szatmar (Satu Mare) 
Gorj Sucevei laşilor Maramaros (Maramureş) 
Dolj Neamţului Cârligăturei Szilagy (Sălaj) 
Vâlcea Bacăului Romanului Szolnok - Doboka (rejon Dej) 
Romanati 

i 
Hârlaului Teciciului Beszterce-Naszod (Bistrta-Năsăud) 

Olt Dorohoiului Covurlului Bihar (Bihor) 
Argeş Hotinului Tutovei Arad (Arad) 
Muscel Fălciului Temes (Timiş) 
Teleorman Vaslului Torontal (część) 
Dâmbovita 

j Lăpuşnei Krasso-Szoreny (Caras - Severin) 
Vlaşca Orheiului Hunyad (Hunedoara) 
i l fov Sorocăi Koiozsvar (Cluj) 
Prahova Torda - Aranyos (Turda) 
Buzău Also Feher (Alba) 
ialomiţa Szeben (Sibiu) 
Brăila Fogaras (Făgăraş) 
Râmnicu Sărat Brasso (Braşov) 

Haromszek (Covasna) 
Nagy Kukullo (Sighişoara) 
Kisz Kukullo (Dumbrăveni) 
Maros - Torda (Mureş) 
Udvarhely (Odorheiu Secuiesc) 
Csik (Miercurea Ciuc) 

Ź r ó d ł o : Opracowanie własne. 

Po I wojnie światowej i powstaniu „Wielkiej Rumunii" kraj został podzielony na 76 judeţ, w 1919 
r. jednak dla unifikacji wcześniej należących do Rosji (od 1917 r. do Związku Radzieckiego) 
i Królestwa Węgier przygotowano nowy podział administracyjny, który wprowadzono w 1926 r. 
Po tej reformie Rumunia podzielona była na 71 judeţ (odpowiednik polskich powiatów pod wzglę-
dem wielkości). Po II wojnie światowej pod rządami rumuńskich komunistów wprowadzono kole-
jno kilka nowych podziałów administracyjnych, tworząc duże jednostki terytorialne (regiunea) 
i przywracając dawne „powiaty" (judeţ). Pierwsze zmiany wprowadzono już w 1950 r. (28 dużych 
regionów), a następnie przeprowadzono reorganizację podziału administracyjnego lub zmiany 

267 Szczegółowo układ hierarchiczny ośrodków wojewódzkich i powiatowych por.: J. Wendt, 2001, Geografia władzy w Polsce, 

Gdańsk, s. 241-260. 
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części jednostek: w 1952 r. (zmniejszenie liczby regionów do 18), w 1954 r. (nowa pisownia i nazwy 
dla części miejscowości), 1956 r. (utworzenie 16 regionów i Autonomicznego Regionu 
Węgierskiego), 1968 r. (powrót do judeţ, których utworzono 39) i ostatnia z duża zmiana w 1981 r.f 

w którym utworzono kolejne 2 judeţ. Ten ostatni podział obowiązuje w Rumunii do dzisiaj. 

Tab. 31. Podział administracyjny Rumunii 31.12.1998 r. 

Regiunea 

i judeţ 

Jednostki samorządowe Gminy Regiunea 

i judeţ ogółem w tym 
miejskie 

Gminy 

Rumunia 263 83 2685 
1 . N o r d - E s t 32 15 463 
Bacău 8 2 79 
Botoşani 4 2 68 
laşi 4 2 85 
Neamţ 4 2 70 
Suceava 8 4 90 
Vaslui 4 3 71 
2. Sud - Est 33 10 3 3 0 
Brăila 4 1 39 
Buzău 4 2 81 
Constanta 11 3 52 
Galaţi 4 2 56 
Tulcea 5 1 43 
Vrancea 5 1 59 
3. Sud 43 15 481 
Argeş 6 3 93 
Călăraşi 5 2 48 
Dâmbov i ţa 6 1 76 
Giurg iu 3 1 46 
Ia lomi ţa 4 3 49 
Prahova 14 2 86 
Te leorman 5 3 83 
4 . S u d - V e s t 32 8 387 
Dol j 5 2 94 
Gor j 7 1 63 

Regiunea 

i judeţ 

Jednostki samorządowe Gminy Regiunea 

i judeţ ogółem w tym 
miejskie 

Gminy 

Mehed in ţ i 5 1 59 
Olt 7 2 94 
Vâlcea 8 2 77 
5. Vest 36 10 267 
Arad 8 1 6 7 
Caraş - Sever in 8 2 69 
Hunedoara 13 5 56 
T im iş 7 2 75 
6 . N o r d - V e s t 35 11 386 
Bihor 9 1 86 
B i s t r i ţ a - N ă s ă u d 4 1 53 
Cluj 6 4 74 
M a r a m u r e ş 8 2 62 
Satu Mare 4 2 56 
Sălaj 4 1 55 
7. Centru 50 13 333 
Alba 11 3 65 
Braşov 9 2 4 3 
Covasna 5 1 3 3 
Hargi ta 9 2 49 
Mureş 7 3 90 
Sib iu 9 2 53 
8. Bucureşti 2 1 3 8 
i l fov 1 — 38 
Mun ic ipa l 1 1 — 

Bucureşt i 

Źródło: Anuarul Statistic al României 1999, Bukureşti, s. 703. 

Współczesna Rumunia pod względem administracyjnym podzielona jest na 8 regionów 
(regiunea) oraz 41 mniejszych jednostek terytorialnych (judeţ), pod względem powierzchni 
odpowiedników polskich małych województw po 1975 r., lub dużych powiatów po 1998 r. Dla 
potrzeb zarządzania i organizacji terytorialnej kraj podzielony jest na 263 municipia (starostwa), 
w tym 83 miasta samorządowe. Na terenie pozostałych 180 municipiów znajduje się 2685 gmin 
liczących razem 13 094 wsie268. 

Najwięcej miast i municipiów znajduje się w regionach Środkowym (50) i Południowym (43). 
Najmniej w regionach Północno-wschodnim (32), Południowo-wschodnim (33) i Północno-

2 6 8 Anuarul Statistic al României 1999. Bukureşti, s. 703. 
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-zachodnim (32). Do judeţ z największą liczbą miast i municipiów należą Prahova, Hunedoara, 
Constanţa i Alba, w każdym z nich ponad 10. Do judeţ z najmniejszą liczbą wydzielonych miast 
i municipiów. liczących 4 i mniej jednostek należą: Botoşani, laşi, Neamţ, Vaslui, Brăila, Buzău, 
Galaţi, Ialomiţa, Bistriţa - Năsăud, Satu Mare, Sălaj, Giurgiu oraz region stołeczny z Ilfov 
i Bukaresztem. 

Dla wydzielenia ośrodków o znaczeniu ponadregionalnym w Rumunii przyjęto to samo kry-
terium, jakie zastosowano dla Polski. Wśród miast wchodzących w skład państwa rumuńskiego 
w jego granicach z 1938 r., w którym rozważano wprowadzenie reformy terytorialnej, wybrano 
te, które najczęściej pełniły rolę ośrodka władz administracyjnych, z oczywistym pominięciem 
w układzie hierarchicznym współczesnej Rumunii miast na terytoriach straconych przez to pań-
stwo po II wojnie światowej. 

Tab. 32. Ponadregionalne ośrodki administracyjne Rumunii w latach 1919-2000 

Ośrodki 1931 1938 1950 1952 1 9 6 0 1 9 6 8 1996 X 
administracyjne judeţ tinuţ regiunea regiunea regiunea judeţ judeţ* 
Bucureşt i + + + + + + + 7 
Cluj + + + + + + + 7 
Constanţa + + + + + + + 7 
Craiova + + + + + + + 7 
Galaţi + + + + + + + 7 
laşi + + + + + + + 7 
T im işoa ra + + + + + + + 7 
Bacău + + + + + + 6 
Braşov + + + + + + 6 
Deva + + + + + + 6 
Oradea + + + + + + 6 
Piteşt i + + + + + + 6 
Ploeşt i + + + + + 6 
Târgu Mureş + + + + + + 6 
Arad + + + + + 5 
Baia Mare + + + + + 5 
Suceava + + + + + 5 
A lba Jul ia + + + + 4 
Bârlad + + + + 4 
Bistr i ţa + + + + 4 
Botoşani + + + + 4 
Buzău + + + + 4 
Călăraşi + + + + 4 
Focşani + + + + 4 
Râmnicu Vâlcea + + + + 4 
Sib iu + + + + 4 
Târgu Jiu + + + + 4 
Brăila + + + 3 
Câmpu lung Mo ld . + + + 3 
Giurg iu + + + 3 
Miercurea Ciuc + + + 3 
Piatra Neamţ + + + 3 
Satu Mare + + + 3 
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Ośrodki 1931 1938 1 9 5 0 1952 1960 1958 1996 X 
administracyjne judeţ tinuţ regiunea regiunea regiunea judeţ judeţ* 
Sfântu Gheorghe + + + 3 
Slatina + + + 3 
Târgovişte + + + 3 
Tulcea + + + 3 
Turda + + 3 
Turnu Severin + + + 3 
Vaslui + + + 3 
Zalău + + + 3 
Alexandria + + 2 
Blaj + + 2 
Câmpulung + + 2 
Caracal + + 2 
Cernăuţi + + 2 
Chişinău + + 2 
Dej + + 2 
Făgăraş + + 2 
Huşi + + 2 
Lugoj + + 2 
Odorhei + + 2 
Rădăuţi + + 2 
Râmnicu Sărat + + 2 
Reşiţa + + 2 
Roman + + 2 
Sighet Marmat. + + 2 
Sighişoara + + 2 
Slobozia + + 2 
Tecuni + + 2 
Bălţi + 1 
Bazargic + 1 
Cahul + 1 
Caransebeş + 1 
Cetatea Albă + 1 
Dorohoi + 1 
Fălticeni + 1 
Hotin + 1 
Ismail + 1 
Ora viţa + 1 
Orhei + 1 
Roşiori de Verde + 1 
Silistra + 1 
Soroca + 1 
Storoj ineţ + 1 
Tighina + 1 
Tn. Măgurele + 1 

X - liczba okresów, w których miasto pełniło funkcje administracyjne jako ośrodek regiunea lub judet 

* - proponowany w 1996 r. podział administracyjny Rumunii 

s 

Ź r ó d ł o : Opracowanie własne. 
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Wśród 77 miast rumuńskich, które w latach 1919-2000 pełniły i pełnią funkcje administra-
cyjne ośrodków o znaczeniu ponadregionalnym są: Bukareszt (Bucureşti), Cluj, Constanţa, 
Craiova, Galaţi, laşi i Timişoara. Znalazły się one w każdym istniejącym i proponowanym 
podziale administracyjnym Rumunii jako ośrodek regiunea, judeţ czy tinuţ. Podobną do nich rolę 
w swoich regionach, z tym że na mniejszą skalę niż pierwsze 7 miast, pełni kolejne 10 miast, 
które znalazły się w pięciu i sześciu podziałach administracyjnych kraju jako ośrodki władzy 
administracyjnej. Należą do nich: Bacău, Braşov, Deva, Oradea, Piteşti, Ploeşti, Târgu Mureş, 
Arad, Baia Mare i Suceava. Kolejne 24 ośrodki, które znalazły się w czterech i trzech z siedmiu 
podziałów administracyjnych odgrywają rolę ośrodków o znaczeniu regionalnym. Należą do 
nich: Alba Julia, Bârlad, Bistriţa, Botoşani, Buzău, Călăraşi, Focşani, Râmnicu Vâlcea, Sibiu, 
Târgu Jiu, Brăila, Câmpulung Mold., Giurgiu, Miercurea Ciuc, Piatra Neamţ, Satu Mare, Sfântu 
Gheorghe, Slatina, Târgovişte, Tulcea, Turda, Turnu Severin, Vaslui, Zalău. Pozostałe miasta, 
które jedynie dwu- lub jednokrotnie znalazły się wśród miast-ośrodków administracyjnych 
Rumunii, jeśli położone są na jej współczesnym terytorium, pełnią jedynie funkcję lokalnych 
ośrodków władzy. 

Dla dyfuzji systemu demokratycznego istotny jest jednak układ, w którym następuje przekazy-
wanie informacji w systemie „naczelne organa państwa - jednostki wykonawcze", w którym 
dyfuzja zachodzi przez zadekretowanie pewnych standardów demokratycznych kolejno na 
niższych szczeblach. Z tego względu za podstawowy układ dyfuzji hierarchicznej wymuszonej 
należy przyjąć funkcjonujący w obydwu państwach układ podziału administracyjnego kraju. 
Jednak rzeczywista hierarchia ponadregionalnych i regionalnych ośrodków władzy decydować 
będzie przy teoretycznie jednolitym procesie dyfuzji wymuszonej przez decyzje administracyjne 
do szybszej percepcji i ugruntowania systemu demokratycznego oraz jego standardów w przy-
padku ośrodków o znaczeniu ponadregionalnym w porównaniu do ośrodków mniejszych. 



Z analizy przedstawionych czynników wpływających na proces przenikania i percepcję stan-
dardów demokratycznych wynika, iż można wśród nich wskazać czynniki sprzyjające zjawisku 
dyfuzji, neutralne oraz czynniki stanowiące w pewnym stopniu ograniczenia dla procesu 
przenikania idei demokratycznych. Należą do nich czynniki historyczne i polityczne, jednak 
z przeprowadzonych badań wyraźnie wynika, iż znaczną rolę wśród nich odgrywają także czyn-
niki geopolityczne, a w niektórych przypadkach także geograficzne. Do czynników histo-
rycznych można zaliczyć tradycję funkcjonowania systemu demokratycznego, która jednak 
w obydwu krajach, w porównaniu do państw Europy Zachodniej, odgrywa niewielką rolę. 

W przypadku Polski można się wprawdzie odwoływać do tradycji szlacheckiej I Rzeczy-
pospolitej, jednak obejmowała ona jedynie tak zwany „naród szlachecki", a poza wszystkim 
doprowadziła do tak silnego wzrostu roli szlachty i magnaterii, iż jego skutkiem było osłabienie 
władzy centralnej, w efekcie czego nastąpił upadek państwa. Z kolei w II Rzeczpospolitej krótki 
okres rządów demokratycznych, zagrożonych dodatkowo wojną polsko-bolszewicką, zakońc-
zony został przewrotem majowym (1926 r.) marszałka J. Piłsudskiego i wprowadzeniem rządów 
autorytarnych w kraju. Wprawdzie zachowano zewnętrzne cechy demokracji, czego przykładem 
odbywające się wybory parlamentarne z udziałem opozycji, z czym jednak zmiany w ordynacji 
wyborczej ograniczające prawa wyborcze, utworzenie obozu w Berezie, nadzwyczaj silna pozy-
cja prezydenta, odpowiedzialnego za swoje decyzje wyłącznie „przed Bogiem i historią", stały 
w jawnej sprzeczności. 

W Rumunii proces tworzenia władzy państwowej potoczył się w odmienny sposób. Zjed-
noczone księstwa Mołdawii i Wołoszczyzny, które w 1877 r. proklamowały niepodległość, 
w cztery lata później przekształcone zostały w Królestwo Rumunii, utrwalając sprawowanie 
władzy przez ośrodek centralny. W przypadku Polski wpływ na ten proces niewątpliwie miało 
utworzenie państwa na ziemiach etnicznych, z dużym procentowym udziałem mniejszości 
narodowych, jednak z dominu jącą ludnością polską. Przyłączenie do Rumuni i 
w 1913 r. południowej Dobrudży kosztem Bułgarii, a w latach 1918-1920 zajęcie południo-
wej Bukowiny, Besarabii i Siedmiogrodu również wymagało silnej władzy centralnej dla 
utrzymania jedności w państwie. W okresie międzywojennym losy obydwu państw toczyły 
się w podobny sposób. W Polsce wprowadzono w 1926 r. rządy autorytarne, w Rumunii zaś 
w 1938 r. władzę przejął król Karol II i wprowadził dyktatorskie rządy. W dwa lata później 
rozpoczął się w tym państwie okres dyktatorskiej władzy I. Antonescu trwający prawie do 
zakończenia II wojny światowej. Po 1945 r. ani w Polsce, ani w Rumunii, pozostających pod 
wpływami ZSRR, nie istniały warunki dla rozwoju systemu demokratycznego, a jej pozosta-
łości w postaci wieiopartyjnych wyborów czy możliwości funkcjonowania opozycji oraz wolnej 
prasy stosunkowo szybko zostały zlikwidowane wraz ze zdobyciem pełni władzy przez partie 
socjalistyczne. 

Wśród czynników politycznych po 1989 r. na pierwsze miejsce wysuwa się ogórna zmiana 
systemu politycznego w obydwu krajach. Ugrupowania polityczne, które przejęły władzę po 
obradach „okrągłego stołu" w Polsce i krwawym przewrocie w Rumunii, podjęły decyzję 
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6 .1 . Historyczne i polityczne uwarunkowania w procesie dyfuzji i percepcji 
standardów demokratycznych 

6. OGRANICZENIA I UŁATWIENIA PRZENIKANIA 
STANDARDÓW DEMOKRATYCZNYCH 
W POLSCE I RUMUNI I 



6. Ogran iczen ia i ułatwienia przen ikan ia s t anda rdów demok ra t y c znych w Po l s ce i R umun i i 

W obu krajach możliwa stała się wtedy budowa w pełni demokratycznego państwa i społe-
czeństwa obywatelskiego. Jej wyrazem stały się prowadzenie w pełni niezależnej polityki 
zagranicznej i wewnętrznej, wolne wybory, liberalizacja gospodarki, wprowadzenie władzy 
samorządowej oraz w przypadku Polski przystąpienie do NATO (1999 r.) oraz zakończenie 
negocjacji akcesyjnych z UE (2002 r.). W przypadku Rumunii było to zaproszenie do członkostwa 
w NATO (2002 r.) i obietnica Komisji Europejskiej o ewentualnym włączeniu Rumunii w struktu-
ry Unii Europejskiej (2007 r.). Jak widać z zestawionych powyżej dat w ocenie zarówno krajów 
członków Paktu Północnoatlantyckiego, jak i Komisji Europejskiej Polska ustabilizowała swój 
system demokratyczny oraz wzmocniła gospodarkę, o kilka lat wyprzedzając Rumunię. 
W 1999 r. wprowadzono w Polsce reformę samorządową, wprawdzie mocno krytykowaną, jed-
nak cedującą dużą odpowiedzialność i prowadzącą do częściowej decentralizacji władzy 
przekazanej lokalnym samorządom. W Rumunii proces ten nadal przebiega w wolnym tempie 
i utrzymywana jest silna zależność lokalnych władz od władzy centralnej. 

O szybszym postępie w przyjmowaniu standardów demokratycznych świadczą także podej-
mowane przez zagranicznych decydentów decyzje o inwestycjach, które w przypadku Polski 
(ok. 60 mld do 2001 r.) są znacznie większe w porównaniu do inwestycji zagranicznych 
w Rumunii (ok. 6 mld USD do 2001 r.), zarówno pod względem wielkości zainwestowanych 
kwot, jak i w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Tezę o większym stopniu demokratyzacji 
życia potwierdza także znacznie wyższy stopień przestępczości w Polsce w porównaniu do 
Rumunii. Wprawdzie w Polsce już w 1990 r. wynosił on 1440 przestępstw na 100 tys. 
mieszkańców, a w Rumunii w tym samym roku jedynie 422 na 100 tys. mieszkańców, jednak 
w latach 1990-1998 nastąpił w obydwu krajach wyraźny wzrost liczby popełnianych prze-
stępstw. W 1998 r. w Polsce współczynnik wynosił już 2775 przestępstw na 100 tys. 
mieszkańców, a w Rumunii sięgnął 1774 przestępstw na 100 tys. mieszkańców. Duża dy-
namika w przyroście liczby popełnianych przestępstw w Rumunii - 4 2 0 % i w Polsce - 196% 
świadczy o demokratyzacji życia społecznego oraz zachodzących przemianach gospodar-
czych (pojawienie się szerokiej gamy przestępstw związanych z gospodarką wolnorynkową). 
Porównując Polskę i Rumunię pod względem stopnia i charakteru wybranych czynników 
wpływających na proces przenikania i utrwalenia standardów demokratycznych, na 
pierwsze miejsce wysuwają się czynniki polityczne, udany proces transformacji ustrojowej, 
który w obydwu krajach zaczął się w tym samym okresie. Jednak w Polsce, dzięki konsek-
wentnie prowadzonej polityce wewnętrznej i gospodarczej, zachodzi on w szybszym tempie 
niż w Rumunii. 

6 .2 . Ułatwienia i ograniczenia w procesie dyfuzji i percepcji 
standardów demokratycznych 

Wśród wielu czynników, wpływających poprzez utrudnienie lub ułatwienie przenikania i przyj-
mowania standardów demokratycznych oraz na ich przestrzenne zróżnicowanie wewnątrz ba-
danych państw, znaczącą rolę odgrywają czynniki geopolityczne i w mniejszym stopniu geogra-
ficzne. 
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o wprowadzeniu systemu demokratycznego w swoich krajach. Z tego powodu podstawowe ele-
menty systemu demokratycznego wprowadzane były w systemie nakazowym i ich formalna 
dyfuzja zachodziła zgodnie z hierarchicznym układem ośrodków administracyjnych w obydwu 
państwach. Jednak jak pokazują przeprowadzone badania, wiele czynników geopolitycznych, 
jak i w części przypadków geograficznych, wpływa na przestrzenne zróżnicowanie oraz na 
stopień percepcji wybranych do badań cech systemu demokratycznego. 



6. Ograniczenia i ułatwienia przenikania standardów demokratycznych w Polsce i Rumun i i 

Tab. 33. Geograficzne i geopolityczne ograniczenia i ułatwienia w dyfuzji standardów demokratycznych 

Ograniczenia w procesie dyfuzji Ułatwienia w procesie dyfuzji 

Roszczenia terytorialne Brak roszczeń terytorialnych 

Niekorzystne relacje pomiędzy sąsiadującymi 
ze sobą państwami 

Współpraca sąsiadujących ze sobą państw 

Brak współpracy transgranicznej Współpraca w regionach transgranicznych 

Utrudnienia w przekraczaniu granic państwowych Ułatwienia w przekraczaniu granicy 

Odgórne tworzenie euroregionów Oddolne tworzenie euroregionów 

Homogeniczna struktura narodowościowa ludności Funkcjonowanie po obydwu stronach granic 
mniejszości narodowych 

Dyskryminacja mniejszości narodowych Duży stopień autonomii dla mniejszości narodowych 

Negatywne stereotypy dotyczące mniejszości 
narodowych 

Pozytywne stereotypy dotyczące mniejszości 
narodowych 

Zaawansowany stopień t ransformacj i systemu 
politycznego i ekonomicznego 

Niski stopień transformacj i ustrojowej 
i ekonomicznej 

Niski poziom inwestycj i zagranicznych Wysoki poziom inwestycj i zagranicznych 

Rozbudowa struktur administ racyjnych Spłaszczenie struktur administracyjnych 

Słabość sieci t ransportowej Dobrze rozwinięta sieć t ransportowa 

Bariery orograficzne i hydrograficzne Brak barier orograficznych i hydrograf icznych 

Ź r ó d ł o : Opracowanie własne. 

Do najważniejszych ograniczeń i ułatwień w procesie przenikania i utrwalenia standardów 
demokratycznych wśród czynników geopolitycznych i związanych z geografią polityczną należą 
cztery grupy czynników. Pierwsza związana jest z położeniem geopolitycznym państwa, histo-
rycznym uwarunkowaniem jego granic oraz prowadzoną przez państwo polityką zagraniczną. 
Druga obejmuje relacje pomiędzy ludnością dominującą w państwie i zamieszkującymi je mniej-
szościami narodowymi. Do kolejnej należą polityka wewnętrzna państwa, jego organizacja tery-
torialna, podziały administracyjne oraz stopień liberalizacji gospodarki. Ostatnią grupę stanowią 
czynniki geograficzne, rzeźba terenu oraz bariery naturalne, które mimo postępu w dziedzinie 
komunikacji nadal, zwłaszcza przy niskim stopniu inwestycji w infrastrukturę, wpływają na roz-
wój sieci transportowej oraz w pewnym stopniu utrudniają proces dyfuzji zaraźliwej, zachodzącej 
przy bezpośrednich kontaktach. 

W niekorzystny sposób na proces przenikania standardów demokratycznych wpływają nieko-
rzystne relacje pomiędzy sąsiadującymi państwami, często związane z zadawnionymi lub nawet 
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współcześnie ciągle występującymi roszczeniami terytorialnymi (Siedmiogród w Rumunii), czy 
obawy przed rozwojem współpracy transgranicznej lub jej brak. Negatywną rolę odgrywa także 
odgórne narzucenie takiej współpracy, występujące przy tworzeniu w pewnej mierze ponad 
lokalnymi strukturami euregionów (euroregionu na wschodniej granicy Polski). Do czynników 
ograniczających rzeczywistą percepcję standardów demokratycznych należą również utrud-
nienia w przekraczaniu granic (wprowadzenie wiz przez Polskę dla mieszkańców Białorusi), 
utrudnienia w wydawaniu pozwoleń na pracę obywatelom sąsiednich państw (Niemcy w sto-
sunku do pracujących legalnie w Niemczech Polaków). 

Do ułatwień w tej grupie czynników należą uregulowana kwestia granic i brak roszczeń tery-
torialnych pomiędzy sąsiadującymi ze sobą państwami. Przenikanie standardów demokraty-
cznych w zdecydowany sposób ułatwiają wielokierunkowa współpraca pomiędzy takimi krajami, 
wymiana kulturalna, tworzenie przez zainteresowane jednostki samorządowe wspólnot 
transgranicznych oraz najważniejszy z nich - ułatwienia w ruchu transgranicznym, co pozwala 
na kontakty bezpośrednie, poznawanie nowych rozwiązań systemowych oraz przyjmowanie 
wzorców demokratycznych w kraju - celu dyfuzji. 

Kolejną grupę ograniczeń tworzą czynniki związane ze strukturą etniczną mieszkańców 
kraju. Homogeniczna struktura, często cechująca się niskim stopniem tolerancji dla innoś-
ci i nowości, utrudnia percepcję standardów demokratycznych, podobnie jak prowadzenie 
przez państwo zinstytucjonal izowanej polityki dyskryminującej mniejszości narodowe, 
której często towarzyszy funkcjonowanie negatywnych stereotypów etnicznych. Wszystkie 
te czynniki w znacznym stopniu wpływają na zahamowanie procesu przenikania idei, które 
są często odbierane jako próba umocnienia pozycji mniejszości etnicznych kosztem 
pozostałej części ludności. Ma to swój wyraz zwłaszcza gdy występuje duże zróżnicowanie 
poziomu życia w sąsiadujących ze sobą krajach i gdy kraj - źródło dyfuzji - wspomaga poli-
tycznie czy ekonomicznie mniejszości narodowe zamieszkujące w kraju sąsiednim (polity-
ka rządu węgierskiego w stosunku do węgierskiej mniejszości etnicznej zamieszkującej 
Rumunię). 

Mniejszości etniczne stanowić mogą jednak czynnik ułatwiający przenikanie nowych idei. 
Warunkiem takiego oddziaływania jest jednak w pierwszym rzędzie duży stopień autonomii (kul-
turowej, językowej) takich grup, dzięki którym następuje wzrost kontaktów osobistych pomiędzy 
ludnością państwa - źródła dyfuzji - a mieszkańcami kraju - celu dyfuzji. Poza koniecznym dla 
zaistnienia takiej sytuacji występowaniem mniejszości etnicznych po obydwu stronach granicy 
proces przenikania idei wspomagają duży stopień autonomii samorządów lokalnych, silne umo-
cowanie prawne na poziomie zapisów konstytucyjnych praw mniejszości etnicznych oraz 
funkcjonowanie pozytywnych stereotypów dotyczących mniejszości narodowych. 

Trzecią grupę czynników utrudniających proces przenikania i przyjmowania standar-
dów demokratycznych stanowią polityka wewnętrzna państwa, w pierwszym rzędzie przyjęte 
przez nie rozwiązania ustrojowe oraz stopień zaawansowania transformacji ekonomicznej 
i społecznej. Przy dyfuzji wymuszonej istotną rolę odgrywa struktura władz administra-
cyjnych, rzeczywisty poziom samorządności na szczeblu lokalnym oraz struktura hierar-
chiczna ośrodków administracyjnych wprowadzających na kolejnych szczeblach ad-
ministracji struktury demokratyczne. Funkcję bariery w tej grupie czynników stanowią niski 
poziom inwestycji zagranicznych związany ze stopniem liberalizacji gospodarki oraz stop-
niem zaufania zagranicznych inwestorów do państwa (na co rzutuje wysoki poziom korupcji, 
przejrzystość procedur przetargowych, stopień koncesjonowania działalności gospodarczej). 
Za barierę w procesie przenikania standardów demokratycznych należy uznać również 
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rozbudowaną strukturę administracyjną, która utrudnia implementację struktur i procedur 
demokratycznych, a dodatkowo spowalnia przekazywanie i przejmowanie standardów 
demokratycznych przez jednostki niższego szczebla. 

W odróżnieniu do nich spłaszczenie struktur administracyjnych i zaawansowany poziom 
transformacji ustrojowej ułatwiają przenikanie standardów demokratycznych przy występowaniu 
różnic pomiędzy krajem źródłem dyfuzji a krajem - celem tejże, wraz z liberalną i stwarzającą 
wszystkim podmiotom gospodarczym równe prawa polityką ekonomiczną. Dwuszczeblowa lub 
najwyżej trójstopniowa struktura podziałów administracyjnych ułatwia i przyspiesza proces 
przekazywania oraz kontroli wypełniania przyjętych i zadekretowanych standardów demokraty-
cznych. Liberalna polityka gospodarcza kreuje wzrost inwestycji zagranicznych stanowiących 
jedno z najlepszych źródeł standardów i procedur demokratycznych, podobnie jak przejrzystość 
przy podejmowaniu decyzji gospodarczych oraz równe traktowanie wszelkich podmiotów na 
rynku. 

Do ostatniej grupy czynników w pewnym stopniu ograniczających dyfuzję innowacji należy 
stopień rozwoju sieci transportowej warunkowany w pewnej mierze przez rzeźbę terenu czy 
sieć hydrograficzną. W przypadku porównania Polski i Rumunii tę pierwszą cechują niewąt-
pliwie lepsze warunki naturalne dla rozwoju sieci transportowej, co ma zresztą swój wyraz 
w jej gęstości i poziomie motoryzacji. Natomiast pomimo znacznego postępu w dziedzinie 
rozwoju transportu warunki naturalne Rumunii, a zwłaszcza jej rzeźba, nadal wpływa na gęs-
tość sieci komunikacyjnej (drogowej i kolejowej), co w pewnym stopniu utrudnia komunikację, 
a jednocześnie przekazywanie innowacji w drodze bezpośredniego kontaktu. Z oczywistych 
względów gęsta sieć transportowa, wysoki współczynnik motoryzacji, brak znaczących barier 
naturalnych dla rozwoju sieci komunikacyjnej wpływają korzystnie na przekazywanie nowych, 
w tej części Europy, standardów demokratycznych. Oczywiście należy w tym przypadku 
uwzględ-nić również rolę mediów (TV, sieci radiowe) oraz sieci łączności (przewodowej 
i bezprzewodowej), na które przy obecnym poziomie zaawansowania techniki bariery natu-
ralne nie mają wpływu. 

6 .3 . Schemat dyfuzji i percepcji standardów demokratycznych 
w krajach Europy Środkowej 

Poza czynnikami historycznymi i politycznymi w przestrzennym różnicowaniu percepcji 
standardów demokratycznych znaczną rolę odgrywają uwarunkowania geopolityczne, do 
których zaliczono położenie geopolityczne kraju oraz jego wewnętrzne zróżnicowanie 
etniczne. Generalnie czynniki wpływające na proces dyfuzji podzielić można na egzogeniczne 
i endogeniczne. Do pierwszych zaliczono politykę zagraniczną państwa, członkostwo w orga-
nizacjach międzynarodowych, funkcjonowanie euroregionów i przekaz standardów poprzez 
media. Do czynników endogenicznych należą polityka wewnętrzna państwa, jego struktura 
etniczna, poziom wprowadzonej samorządności, struktura administracyjna oraz ułatwienia w 
funkcjonowaniu współpracy transgranicznej. Na percepcję i przestrzenne zróżnicowanie 
przenikania standardów demokratycznych w Polsce, poza hierarchicznym układem ich przyj-
mowania, w najsilniejszym stopniu wpłynęły uwarunkowania geopolitycznego położenia 
naszego kraju. Natomiast z analizy czynników geograficznych wynika, iż współcześnie odgry-
wają one jedynie rolę bariery lub ułatwienia w procesach dyfuzji standardów demokraty-
cznych zachodzących przy dyfuzji zaraźliwej przekazywanej przy wykorzystaniu systemów 
transportowych. 
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Ryc. 49. Schemat dyfuzji standardów demokraty-

cznych dla Polski 

Ryc. 50. Schemat dyfuzji standardów demokraty-

cznych dla Polski 

t 

Ź r ó d ł o : Opracowanie własne. 

W procesie dyfuzji i utrwalenia funkcjonowania standardów demokratycznych w Polsce naj-
większy wpływ pod względem liczby czynników i ich siły oddziaływania zachodzi z kierunku za-
chodniego, poprzez percepcję standardów przyjętych w Niemczech. Znacznie słabsze oddzia-
ływanie zachodzi na granicy polsko-czeskiej. W przypadku pozostałych czterech państw sąsia-
dów Polski proces dyfuzji standardów demokratycznych i ich percepcji w praktyce nie zachodzi, 
przykładowo dla Słowacji ze względu na niski poziom atrakcyjności dla Polski przyjętych tam 
wzorców demokratycznych. Dodatkowo porównywalny poziom rozwoju ekonomicznego, przy 
ograniczonej do ruchu turystycznego i transgranicznego (mały przemyt) liczbie kontaktów, 
powoduje niski poziom percepcji przyjętych na Słowacji standardów demokratycznych. 

W przypadku Rumunii proces przenikania standardów demokratycznych najsilniej zachodzi 
na granicy z Węgrami, ze względu na ich ekonomiczną i polityczną atrakcyjność. Znaczącą rolę 
odgrywa w tym przypadku także duży udział węgierskiej mniejszości narodowej w Rumunii, 
współpraca euroregionalna oraz łatwość komunikacyjna. Dotyczy to zarówno transportu, jak 
i wpływu mass mediów, a zwłaszcza powszechnie odbieranych w Rumunii programów telewizji 
węgierskiej. Podobny poziom transformacji politycznej oraz gospodarki bułgarskiej powoduje 
znacznie słabsze przechodzenie standardów demokratycznych do Rumunii, która jest w za-
sadzie w tej samej sytuacji co Bułgaria. Brak natomiast wyraźnego wpływu ze strony Serbii, 
Ukrainy i Mołdawii, które cechuje zarówno niższy poziom rozwoju gospodarki, jak i funkcjo-
nowanie w tych państwach systemu politycznego o niskiej atrakcyjności dla przodującej w refor-
mach demokratycznych w regionie Rumunii. 
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Wprawdzie przy przyjętym zakresie badań obejmującym uwarunkowania Polski i Rumunii nie 
można z całą pewnością stwierdzić, iż wśród pozostałych państw regionu Europy Środkowej 
proces przenikania i przyjmowania standardów demokratycznych zawsze zachodzić będzie 
zgodnie z przedstawionymi uwarunkowaniami, jednak uznano za uprawnione stwierdzenie, iż 
przy podobnych czynnikach będzie on się odbywał w zbliżony sposób do procesów zachodzą-
cych w omawianych dwóch krajach. 

W procesie przechodzenia i percepcji standardów demokratycznych można wskazać stałe 
zależności, które poprzez ułatwienia lub ograniczenia wpływają na przebieg zjawiska dyfuzji. 
W pierwszym rzędzie należy do nich przechodzenie standardów demokratycznych z kraju 
0 wyższym stopniu rozwoju do pozostałych państw. Charakterystyczny jest również, w pewnym 
stopniu zbliżony do modelu przedstawionego przez F. Ratzla, pasowy układ zjawiska, zachodzą-
cego głownie z zachodu na wchód, mający jedynie odchylenie w przypadku skrajnie północnej 
1 południowej części regionu (wpływ Finlandii i Grecji). Przy spełnieniu warunków związanych 
z różnicą poziomu ekonomicznego kraju oraz stopnia zaawansowania transformacji ustrojowej 
z dużym stopniem prawdopodobieństwa można stwierdzić, iż skoro w przypadku Polski i Rumunii 
proces dyfuzji standardów demokratycznych warunkowany był przedstawionymi w pracy czyn-
nikami, podobne zjawisko będzie zachodziło również w pozostałej części regionu. 

Ryc. 51. Schemat południkowego przechodzenia standardów demokratycznych w Europie Środkowej i na 

Bałkanach 

Ź r ó d ł o : Opracowanie własne. 
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Na powyższym schemacie wyraźnie wydzielić można cztery grupy państw o różnym stopniu 
percepcji systemu demokratycznego i różnej sile jego przenikania do państw z nimi sąsiadują-
cych. Do pierwszej grupy państw stanowiących źródło dyfuzji należą Niemcy, Austria, Włochy, 
Finlandia, Grecja i Turcja. Należą one w przewadze do UE, poza Turcją, która ma status pań-
stwa stowarzyszonego, oraz do NATO, z wyjątkiem Austrii i Finlandii, które wybrały status pań-
stwa neutralnego. Wywierają one najsilniejszy wpływ w procesie dyfuzji standardów demokra-
tycznych na kolejną grupę państw, stanowiących cel dyfuzji bezpośredniej, zachodzącej po-
przez kontakty bezpośrednie i uwarunkowanej przedstawionymi w pracy czynnikami histo-
rycznymi, politycznymi, geopolitycznymi i komunikacyjnymi. Do drugiej grupy państw należą 
w pierwszym rzędzie kraje sąsiadujące z państwami pierwszej grupy, przede wszystkim kraje 
już przyjęte do NATO oraz państwa, które zostały do udziału w sojuszu zaproszone, a także 
kraje, z którymi UE zakończyła negocjacje o ich przystąpieniu do UE. Należą do nich Estonia, 
Polska, Czechy, Słowacja, Węgry i Słowenia. Trzecią grupę stanowią państwa, które 
zakończyły negocjacje związane z procesem rozszerzenia UE oraz zostały zaproszone 
(2002 r.) do udziału w Pakcie Północnoatlantyckim. Kontakt z państwami, które stanowią źródło 
dyfuzji, zachodzi poprzez przenikanie standardów demokratycznych poprzez kraje należące do 
drugiej grupy państw, gdyż nie posiadają one bezpośredniej granicy z państwami z pierwszej 
grupy. Można wśród nich wyróżnić dwie podgrupy. Do pierwszej z nich należą część Rosji 
(obwody kaliningradzki i leningradzki), Łotwa, Litwa, Chorwacja, Rumunia i Bułgaria, a do 
drugiej podgrupy trzeciej grupy państw należą Białoruś, Ukraina oraz Mołdawia. Do ostatniej 
grupy, cechującej się najniższym stopniem przenikania standardów demokratycznych, należy 
pozostała część Rosji, stanowiąca ze względu na jej znaczenie osobną podgrupę czwartej 
grupy, oraz Albania, Serbia, Bośnia i Macedonia, które nie uczestniczą ani w regionalnych orga-
nizacjach międzynarodowych, ani nie zostaną włączone w bliskiej perspektywie w struktury Unii 
Europejskiej i NATO. 



KONKLUZJE 

Dzięki przeprowadzeniu badań w Polsce i w Rumunii oraz zebraniu materiału fakto-
graficznego podczas kilkukrotnych pobytów w Rumunii w latach 2000-2003 możliwe stało się 
zrealizowanie założonych w pracy celów badawczych. Zebrany materiał statystyczny i kar-
tograficzny oraz przeprowadzona na jego podstawie analiza pozwoliła na wskazanie roli czyn-
ników geopolitycznych i historycznych na kierunki przenikania standardów demokratycznych 
i ich oddziaływanie na przestrzenne zróżnicowanie percepcji systemu demokratycznego w Polsce 
i w Rumunii. Po zbadaniu wybranych czynników możliwe stało się określenie, w którym 
z badanych krajów mają one większy wpływ na percepcję standardów demokratycznych i ich 
przestrzenne zróżnicowanie wewnątrz badanych państw. Określono i zbadano przestrzenne 
zróżnicowanie percepcji standardów demokratycznych i zweryf ikowano oddziaływanie 
wybranych do analizy czynników, które w założeniu pracy miały wpływać na percepcję systemu 
demokratycznego. Poprzez określenie struktury hierarchicznej sieci ośrodków administra-
cyjnych i wpływu na ich kształtowanie podziałów administracyjnych wskazano na kierunki pro-
cesu dyfuzji wymuszonego przez odgórne przyjęcie systemu demokratycznego. Dzięki badan-
iom wielkości inwestycji zagranicznych oraz ich przestrzennego zróżnicowania określono 
kierunek i stopień dyfuzji standardów demokratycznych w Polsce i w Rumunii oraz poddano 
ocenie geograficzne uwarunkowania wpływające na ich dyfuzję i percepcję. 

Badanie i analiza zmian poziomu przestępczości i jego przestrzennego zróżnicowania w oby-
dwu krajach pozwoliły na określenie zmian w demokratyzacji życia publicznego związanego ze 
wzrostem poziomu przestępstw. Z kolei analiza zróżnicowania etnicznego, statusu mniejszości 
narodowych i ich powiązań z macierzą pozwoliły na wskazanie głównych obszarów percepcji 
standardów demokratycznych, gdzie największą rolę w dyfuzji standardów demokratycznych 
odgrywały mniejszość niemiecka w Polsce i węgierska w Rumunii. 

Istotą demokratycznego systemu sprawowania władzy oraz kształtowania się społeczeństwa 
obywatelskiego poza jego zewnętrznymi cechami, jak np. podział władzy czy wybory, jest zaw-
sze rzeczywista percepcja standardów i procedur demokratycznych, które zostały poddane ba-
daniu w kolejnych częściach pracy. Dzięki przeprowadzonym badaniom można wskazać na wy-
raźne przestrzenne zróżnicowanie zarówno pod kątem ich implementacji, jak i geograficznego 
zróżnicowania w Polsce i w Rumunii. Potwierdzono, iż do czynników stanowiących ułatwienia 
lub ograniczenia w procesie przenikania i percepcji standardów demokratycznych, poza uwa-
runkowaniami historycznymi i politycznymi, należą również czynniki geopolityczne. Przedstawiono 
schemat zachodzenia dyfuzji standardów demokratycznych w Polsce i w Rumunii w zależności 
od wybranych czynników geopolitycznych, historycznych i geograficznych. 

Dzięki realizacji założonych celów badawczych możliwa stała się weryfikacja tezy o istnieniu 
i zróżnicowanym oddziaływaniu czynników geopolitycznych, historycznych i w najmniejszym 
stopniu geograficznych na dyfuzję standardów demokratycznych i ich percepcję w badanych 
krajach. Potwierdzono ich zróżnicowane oddziaływanie zarówno w stosunku do badanych 
państw, jak i ich wpływ na zróżnicowanie terytorialne zachodzącego procesu wewnątrz Polski 
i Rumunii. 

Proces rozszerzenia Unii Europejskiej, poza spełnieniem warunków ekonomicznych, uza-
leżniony jest również od przyjęcia demokratycznego modelu sprawowania władzy przez kraje 
regionu. Badania stopnia dyfuzji i percepcji instytucji demokratycznych w dwóch największych 
państwach regionu, aspirujących do członkostwa w Unii Europejskiej (Polska została członkiem 
UE w 2004 r.), pozwoliły na przedstawienie schematu przebiegu zjawiska w krajach Europy 
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Środkowej, Wschodniej i na Bałkanach, realizując w ten sposób postulat prowadzenia badań 
stosowanych. 

Badania te uprawomocniają stwierdzenie, iż oficjalne relacje rumuńsko-węgierskie utrudniają 
proces dyfuzji, zaś relacje polsko-niemieckie ułatwiają percepcję standardów demokratycznych. 
Wykazano także, że dyfuzja standardów demokratycznych w Polsce i w Rumunii zachodzi 
wyłącznie na kierunku zachodnim (Niemcy, Węgry). Wykazano, iż w Polsce w porównaniu do 
Rumunii bariery orograficzne w mniejszym stopniu wpływają na kształtowanie się sieci trans-
portowej i na proces dyfuzji innowacji. Badania współpracy transgranicznej pozwoliły na udo-
wodnienie tezy o jej wpływie na proces dyfuzji. W Rumunii niski poziom współpracy transgra-
nicznej z Węgrami utrudniał jej przebieg, podczas gdy w Polsce wysoki poziom współpracy 
transgranicznej z Niemcami ułatwiał. 

Analiza członkostwa Polski w NATO, strukturach regionalnych (Grupa Wyszehradzka, Europa 
Bałtycka, Inicjatywa Środkowoeuropejska) oraz pomyślnie zakończony proces akcesyjny 
związany z wejściem do UE wymusił percepcję standardów demokratycznych. Natomiast 
międzynarodowe relacje Rumunii nie sprzyjały percepcji standardów demokratycznych. 
Członkostwo Rumunii w NATO (od 2004 r.) jest zbyt słabym bodźcem, a dodatkowo armia 
z samej swojej istoty nie jest strukturą demokratyczną. Przełożenie na 2007 r. członkostwa 
Rumunii w UE staje się wprawdzie czynnikiem przyspieszającym percepcję wzorców 
demokratycznych, jednak powoduje odłożenie ich rzeczywistego wprowadzenia na późniejszy 
okres. Dodatkowo skomplikowana sytuacja geopolityczna Mołdawii oraz kwestia praw dla 
węgierskich obywateli Rumunii, w tym zwiększenie autonomii, przeciw czemu protestują naro-
dowe partie rumuńskie w Siedmiogrodzie i w Banacie, utrudniają pełne przyjęcie standardów 
demokratycznych w tym kraju. 

Wprawdzie system demokratyczny został w obydwu badanych krajach wprowadzony odgór-
nie na drodze dyfuzji hierarchicznej i wymuszonej, jednak w jego implementacji wyraźne jest 
geograficzne zróżnicowanie jego percepcji. Z przeprowadzonych badań wynika, iż w przypad-
ku Polski na wewnętrzne zróżnicowanie kierunków i wielkości dyfuzji, mierzonej przez wielkość 
inwestycji zagranicznych, zmiany poziomu przestępczości, wielkość i rzeczywisty zakres współ-
pracy transgranicznej, w największym stopniu wpływa funkcjonowanie euroregionów na za-
chodniej granicy kraju, które stanowią czynnik ułatwiający dyfuzję standardów demokratycznych. 
Natomiast kwestia mniejszości narodowych i związanych z nimi stereotypów nie wpływają na 
proces dyfuzji. Z kolei wysoki poziom inwestycji kapitału zagranicznego, około 60 mld USD 
w badanym okresie, podobnie jak wprowadzenie nowego podziału administracyjnego 
i samorządów na szczeblu województwa, powiatu i gminy ułatwiają dyfuzję standardów 
demokratycznych. Na takie zróżnicowanie percepcji standardów demokratycznych wskazuje 
z jednej strony przestrzenne zróżnicowanie inwestycji, a z drugiej zmiany poziomu prze-
stępczości w Polsce. 

W Rumunii na wewnętrzne zróżnicowanie w niewielkim stopniu wpłynęły euroregiony, gdyż 
na pograniczu z Węgrami funkcjonują jedynie trzy z nich, o stosunkowo niewielkim od-
działywaniu terytorialnym w stosunku do całego kraju. Obejmują tylko część Crişany, Siedmio-
grodu i Banat, co wskazuje na ich wyraźne powiązanie z przestrzennym występowaniem 
mniejszości węgierskiej. Tak mała liczba i zakres działań euroregionów utrudnia współpracę 
transgraniczną i stanowi czynnik spowolniający percepcję wzorców demokratycznych. Kolejne 
euroregiony powstałe w latach 2000-2002, ze względu na krótki okres działania i niewielki 
zakres rzeczywistej współpracy transgranicznej, nie wpływają na tempo i zróżnicowanie proce-
su dyfuzji standardów demokratycznych. Natomiast dużą rolę w procesie dyfuzji odgrywa kwes-
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tia mniejszości węgierskiej, której funkcjonowanie paradoksalnie utrudnia przenikanie wzorów 
demokratycznych, często utożsamianych z próbą podniesienia standardu ekonomicznego fi tylko 
węgierskiej ludności Rumunii. Dodatkowo niski poziom inwestycji hamuje percepcje standardów 
demokratycznych zachodzących na drodze dyfuzji zaraźliwej, podobnie jak niski stopień samo-
rządności i centralny układ administracyjny w kraju, który poprzez centralizację władzy utrudnia 
proces przenikania idei i standardów demokratycznych. 

W przypadku Rumunii dyfuzja wymuszona zachodzi głównie poprzez odgórnie wprowadzaną 
dyfuzję hierarchiczną, a przy słabości kontaktów bezpośrednich ludności w mniejszym stopniu 
poprzez dyfuzję zaraźliwą. Natomiast w przypadku Polski dyfuzja zachodzi zarówno poprzez 
układ hierarchiczny, jak i poprzez relacje kształtowane w procesie dyfuzji zaraźliwej. Dzięki kon-
strukcji hipotetycznego schematu dyfuzji w państwach Europy Środkowej, Wschodniej i na 
Bałkanach przy występowaniu badanych czynników można z dużym prawdopodobieństwem 
określić potencjalne kierunki dyfuzji, jej wpływ i zakres percepcji standardów demokratycznych, 
co pozwala na podjęcie politycznych działań, zmierzających do wprowadzenia i utrwalenia sys-
temu demokratycznego w państwach regionu, przy podjęciu przez ich rządy decyzji 
o demokratyzacji życia politycznego i budowie społeczeństwa obywatelskiego. 



Spis rycin 

Ryc. 1. Typy barier dyfuzji wg R.S. Yuilla 
Ryc. 2. Przepływ informacji w hierarchicznym układzie punktów węzłowych 
Ryc. 3. Region Europy Środkowej 
Ryc. 4. Zmiany zasięgu przestrzennego regionu Europy Środkowej w latach 1915-1936 
Ryc. 5. Podział geopolityczny Europy w 1980 r. 
Ryc. 6. Granica polityczna jako bariera dyfuzji 
Ryc. 7. Schemat dyfuzji instytucji demokratycznych w Europie Środkowej. Wschodniej i na 

Bałkanach 
Ryc. 8. Schemat otwartości państwa 
Ryc. 9. Krainy fizycznogeograficzne Polski 
Ryc. 10. Historyczne dzielnice Polski i ich rzeki główne 
Ryc. 11. Historyczne kraje Rumunii 
Ryc. 12. Schemat pasowego układu państw w Europie 
Ryc. 13. Pomostowe i przejściowe położenie Polski 
Ryc. 14. Ograniczenie terytorium Polski przez bariery naturalne 
Ryc. 15. Etapy jednoczenia ziem rumuńskich w latach 1829-1919 
Ryc. 16. Traktaty dwustronne państw Europy Środkowej i NATO do 1993 r. 
Ryc. 17. Ugrupowania regionalne w Europie Środkowej w 1993 r. 
Ryc. 18. Potencjalne źródła konfliktów w bliskim sąsiedztwie Rumunii po 2004 r. 
Ryc. 19. Strefy nieformalnych wpływów w Europie w 1998 r. 
Ryc. 20. Proces rozszerzenia NATO w Europie w latach 1999-2004 
Ryc. 21. Proces rozszerzenia Unii Europejskiej w latach 1995-2004 
Ryc. 22. Euroregiony na granicach Polski w nowym podziale administracyjnym kraju 
Ryc. 23. Powiązania lokalne pomiędzy gminami węgierskimi i rumuńskimi w euroregionach 

„Carpatica" i „Dunăre-Cr iş -Mureş-T isa" w 2000 r. 
Ryc. 24. Współpraca transgraniczna w tworzonym euroregionie „Bihor-Hajdu-Bihar" 
Ryc. 25. Euroregiony na pograniczu Rumunii 
Ryc. 26. Przestrzenne zróżnicowanie inwestycji zagranicznych w Polsce 
Ryc. 27. Przestrzenne zróżnicowanie inwestycji zagranicznych w Rumunii 
Ryc. 28. II Rzeczypospolita i jej jednostki administracyjne w 1923 r. 
Ryc. 29. Podział administracyjny Polski w 1945 r. 
Ryc. 30. Planowany podział administracyjny Polski na 29 województw zgodny z Planem Krajowym I 
Ryc. 31. Podział administracyjny Polski na 17 województw z lat 1950-1974 
Ryc. 32. Podział administracyjny Polski z 1975 r. 
Ryc. 33. Podział Polski na makroregiony gospodarcze 1995 r. 
Ryc. 34. Nowy podział administracyjny kraju na 16 województw z 1 stycznia 1999 r. 
Ryc. 35. Podział administracyjny Rumunii w 1888 r. 
Ryc. 36. Podział administracyjny Siedmiogrodu i Bukowiny w 1910 r. 
Ryc. 37. Podział administracyjny Rumunii z 1916 r. 
Ryc. 38. Podział administracyjny Rumunii z 1931 r. 
Ryc. 39. Podział administracyjny Rumunii w 1940 r. 
Ryc. 40. Podział administracyjny Rumunii z 1950 r. 
Ryc. 41. Podziały administracyjne Rumunii z 1952 r. i 1956 r. 
Ryc. 42. Podział administracyjny Rumunii w 1968 r. 
Ryc. 43. Podział administracyjny Rumunii w 2000 r. 
Ryc. 44. Regiony statystyczne w Rumunii w 1999 r. 
Ryc. 45. Struktura etniczna ludności Polski w 1995 r. 
Ryc. 46. Struktura etniczna ludności Rumunii w 1992 r. 
Ryc. 47. Przestrzenne zróżnicowanie przestępczości w Polsce w latach 1999-2000 
Ryc. 48. Przestrzenne zróżnicowanie przestępczości w Rumunii w 1998 r. 
Ryc. 49. Schemat dyfuzji standardów demokratycznych dla Polski 
Ryc. 50. Schemat dyfuzji standardów demokratycznych dla Rumunii 
Ryc. 51. Schemat południkowego przechodzenia standardów demokratycznych w Europie 

Środkowej i na Bałkanach 

152 



Spis tab l ic 

Tab. 1. Klasyfikacja niektórych typów dyfuzji wg R. Domańskiego 
Tab. 2. Zasięg przestrzenny Europy Środkowej w koncepcjach geopolitycznych 1914-1939 
Tab. 3. Zmiana zasięgu przestrzennego Europy Środkowej w latach 1900-2010 
Tab. 4. Dzielnice historyczne i jednostki hydrograficzne na ziemiach polskich 
Tab. 5. Historyczne dzielnice i ziemie Polski Piastów 
Tab. 6. Dzielnice historyczne, jednostki orograficzne i hydrograficzne na ziemiach rumuńskich 
Tab. 7. Zmiany przynależności ziem rumuńskich w latach 1829-1945 
Tab. 8. Euroregiony na granicach Polski w 2000 r. 
Tab. 9. Euroregiony na granicach Rumunii w 2004 r. 
Tab. 10. Polska i Rumunia w 2003 r. 
Tab. 11. Największe inwestycje zagraniczne w Polsce i w Rumunii do 1997 r. w min USD 
Tab. 12. Podział administracyjny ll Rzeczypospolitej w kwietniu 1939 r. 
Tab. 13. Bilans strat i zysków terytorium Polski po 1945 r. 
Tab. 14. Powierzchnia i ludność nowych województw w 2000 r. 
Tab. 15. Podział węgierskiego Siedmiogrodu na początku XX w. na komitaty 
Tab. 16. Podział administracyjny Rumunii z 1938 r. 
Tab. 17. Regiunea (województwa) rumuńskie z 1950 r. i z 1952 r. 
Tab. 18. Podziały administracyjne Rumunii z 1960 r. i z 1968 r. 
Tab. 19. Podział administracyjny Rumuni na judeţ w 1981 r. i planowany w 1996 r. 
Tab. 20. Podział Rumunii na regiony statystyczne 
Tab. 21. Skład narodowościowy ludności Polski w latach 1954-1995 
Tab. 22. Skład narodowościowy ludności Rumunii w latach 1956-1992 
Tab. 23. Przestępczość w Polsce w latach 1989-2000 
Tab. 24. Poziom przestępczości w Polsce w 1999 r. i w 2000 r. (w tys. i na 100 tys. mieszkań-

ców) 
Tab. 25. Przestępczość w aglomeracji Trójmiasta w latach 1997-1998 w przeliczeniu na 100 tys. 

mieszkańców 
Tab. 26. Zmiany poziomu przestępczości w regionach w Rumunii w latach 1990-1998 (w tys. 

i na 100 tys. mieszkańców) 
Tab. 27. Zmiany poziomu przestępczości w judeţ w Rumunii w latach 1990-1998 (w tys. i na 

100 tys. mieszkańców) 
Tab. 28. Podział Polski na jednostki administracyjne i samorządowe 
Tab. 29. Ponadregionalne ośrodki władzy w Polsce 
Tab. 30. Podział krain rumuńskich i węgierskich przed utworzeniem „România Mare" 
Tab. 31. Podział administracyjny Rumunii 31.12.1998 r. 
Tab. 32. Ponadregionalne ośrodki administracyjne Rumunii w latach 1919-2000 
Tab. 33. Geograficzne i geopolityczne ograniczenia i ułatwienia w dyfuzji standardów demokra-

tycznych 



Literatura 

Adamczuk F., Z. Przybyła (red.), 1994, Problemy współpracy ekonomicznej regionów trans-
granicznych, Warszawa. 

Agnew J.A., 2000, Global political geographies beyond geopolitics. „International Studies Re-
view", no. 2. 

Albert A., 1989, Najnowsza historia Polski 1918-1980, Londyn. 
Ancei J., 1936, Geopolitique, Paris. 
Ancei J., 1938, Geographie des frontieres, Paris. 
„Anuarul Statistic al României 1999", Bukareszt. 
Arnold S., 1929, Geografia historyczna Jej zadania i metody, „Przegląd Historyczny", t. 10. 
Aronson E. i inni, 1997, Psychologia społeczna, Poznań. 
Ash T.G., Mitteleuropa?, 1990, „Res Publica", nr 1. 
Baczwarow M., 1999, Geopolitika - terminologiczen spravocznik, Sofia. 
Bałtowski M. (red.), Euroregion Bug. Regiony, euroregiony, rozwój regionalny, t. 4, Lublin. 
Banister C.F., 1981, Transport in Romania: a British perspective, „Transport Reviews", no. 1. 
Barbag J., 1968, Współczesne problemy geografii politycznej, „Przegląd Geograficzny", nr 1. 
Barbag J., 1971, Zarys geografii politycznej, Warszawa. 
Barbag J., 1987, Geografia polityczna ogólna, Warszawa. 
Barbier B., 1993, Mitteleuropa. Definicja geograficzna, „Przegląd Geograficzny", nr 3 - 4 . 
Bauko T., Gurzo I., 1998, Regional research/regional development: a case study of borderland 

region along the Hungarian - Romanian state boindary in Hungary, [w:] M. Koter, 
K. Heffner (eds.), Borderlands or transborder regions - geographical, social and polit-
ical problems, Opole-Łódź. 

Berezowski S., 1964, Wstęp do regionalizacji gospodarczej, Warszawa. 
Bernatowicz G., 1994, Nowy europejski regionalizm, „Sprawy Międzynarodowe", nr 3. 
Bobbio N., 1989, Democracy and Dictatorship: The Nature and Limits of State Power, University 

of Minnesota Press, Minneapolis. 
Bodocan V., 1998, Geografie politica, Cluj Napoca. 
Bollen K.A., 1993, Liberal democracy. Validity and method - factors in cross-national measures, 

„American Journal of Political Science", no. 37. 
Bollen K.A., Jackman R., 1985, Political democracy and the size distribution of income, 

„American Sociological Review", no. 50. 
Borys T., Panasiewicz Z., 1994, Euroregion Neisse-Nisa-Nysa. Podstawowe informacje, Jelenia 

Góra. 
Borys T., Panasiewicz Z., 1998, Panorama euroreginów, Zielona Góra. 
Bottoms A.E., Wiles P., 1996, Explanations of crime and place, [w:] J. Muncie, E. McLaughlin, 

M. Langan (eds.), Criminological perspectives: A Reader, Sage, London. 
Braghina C., 2000, Foreign direct investments in post-communist Romania, [w:] D. Phinnemore 

(eds.), Post-communist Romania, Hope Press, Liverpool. 
Braudel F., 1977, Morze Śródziemne i świat śródziemnomorski w epoce Filipa II, Gdańsk. 
Brestoiu H., 1993, Prin invazia „eurocarpathica" direct spre „Ungaria Mare", Vremea. 
Brown L.A., 1965, A Bibliography of Spatial Diffusion, „Discussion Paper", 5. 
Buszko J., 1981, Historia Polski 1864-1948, Warszawa. 
Byczkowski J., 1976, Mniejszości narodowe w Europie, Opole. 
CESTAT. Statistical Bulletin 1998/4, 1999, Warszawa. 
Chilczuk M., 1963, Sieć ośrodków więzi społeczno-gospodarczej wsi w Polsce, „Prace Geogra-

ficzne", Instytut Geografii PAN, nr 45. 
Chojnicki Z. (red.), 2004, Geografia wobec problemów teraźniejszości i przyszłości, Poznań. 
Chojnicki Z., 1996, Region w ujęciu geograficzno-systemowym, [w:] T. Czyz (red.), Podstawy 

regionalizacji geograficznej, Poznań. 
Chojnicki Z., 1999, Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii, Poznań. 
Christaller W., 1933, Die Zentralen Orte in Suddeutschland. Eine ókonomisch - geographie 

Untersuchung Ober die Gesetzmăsigkeit der Vorbreitung und Entwicklung der 
Siedlungen mit stădtischen Funktionen, Jena . 

Ciesielski Cz., Piasecki B., Podoski K., Sobociński A., 1989, Nauka o polityce, Gdańsk. 

154 



Claval P., 1977, Les aspects modernes de la geographie politique, Paris. 
Claval P., 1994, Geopolitique et geostrategie, Paris. 
Cohen S.B.. 1963, Geography and Politics in a World Divided, New York. 
Cohen S.B., 1983, Nowa mapa równowagi geopolitycznej, Zeszyty IG PAN, nr 4. 
Cohen S.B.. Rosenthal C.D., 1971, A geographical model for political analysis, „Geographical 

Review'', no. 1. 
p 

Costach ie S., 2000, A geographical study of human populations and settlements in Bessarabia, 
[w:] D. Phinnemore (eds.), Post-communist Romania, Hope Press, Liverpool. 

Czubiński A., 1992, Dzieje najnowsze Polski, Poznań. 
Davis M.H., 1992, Fortress Los Angeles: The Militarization of Urban Space, [w:] M. Sorkin, 

(eds.), Variations on Theme Park: The new American city and the End of Public Space, 
Hill and Wang, New York. 

Davis M.H.. 1999, Empatia. O umiejętności współodczuwania, Gdańsk. 
Davis N., 1991, Boże igrzysko. Historia Polski, Kraków. 
Deica P., Alexandrescu V., 1995, Transfrontiers in Europe: The Carpathian Euroregion, „Revue 

Roumaine de Geographie", t. 39. 
Deica P., Alexandrescu V., 1997, Romania's geopolitical, position within the present interna-

tional context, „Revue Roumaine de Geographie", t. 41. 
Deutsch K.W., 1963, The Nerves of Government - Models of Communication and Control, New 

York. 
Dickinson R.E., 1951, The West European City, London. 
Dobraca L.f 1994, Reflections geographiques sur la minorite des Tsiganes en Roumanie, 

„Revue Roumaine de Geographie", t. 38. 
Dobraca L., 1997, Cross-Border relations in the Giurgiu - Ruse Danube sector. Geographical 

remarks, „Revenue Roumaine de Geographie", Bucureşti, t. 41. 
Domański R., 1978, Geografia ekonomiczna, PWN, Warszawa-Poznań. 
D u m a D., 2001. The policy of Euro - Atlantic Organisations in Central and Southeast Europe. 

Editura Dacia, Cluj-Napoca. 
Dziewoński K., 1967, Teoria regionu ekonomicznego, „Przegląd Geograficzny", t. 39. 
Dziewoński K., Wejchert K., 1947, Zagadnienia osadnicze, [w:] Planowanie przestrzenne. Plan 

Krajowy I, Warszawa. 
Eberhardt P., 1993, Polska granica wschodnia 1939-1945, Warszawa. 
Eberhard t P., 1994, Problematyka tzw. euroregionów na wschodnim pograniczu Polski, [w:] 

Węzłowe problemy współpracy przygranicznej, Warszawa. 
Eberhardt P., 1994, Przemiany narodowościowe na Białorusi, Warszawa. 
Eberhardt P., 1994, Przemiany narodowościowe na Ukrainie w XX wieku, Warszawa. 
Eberhard t P., 1996, Między Rosją a Niemcami. Przemiany narodowościowe w Europie Środ-

kowej, Warszawa. 
Edroiu N., Puşcaş V., 1996, The Hungarians of Romania, Cluj-Napoca. 
Elek K., Muszka J., 1999, Satu Mare and Szabolcs-Szatmar-Bereg. Counties common regional 

development programme for cross-border cooperation, Satu Mare. 
Enyedi G., 1989, Hungary in East Central Europe, Pecs. 
Geography and national Power, 1958, US Navai Institute, Annapolis. 
Gleditsch K.S., Ward M.D., 2000. War and Peace in Time and Space: The Role of 

Democratization, „International Studies Quarterly", no. 44. 
Hagerstrand T., 1952, The Propagation of Innowation Wawes, „Lund Studies in Geography", 

Series B, 4. 
Hăgerstrand T., 1957, Migration and Area, [w:] T. Hăgerstrand, B. Odeving (eds.), Migration in 

Sweden. „Lund Studies in Geography", Series 
Hagerstrand T., 1965, A Monte Carlo Approach to Diffusion, „European Journal of Sociology", 

no. 2 (6). 
Hăgerstrand T., 1966, Aspects of the Spatial Structure of Social Communication and the 

Diffusion of Innovation, „Papers of the Regional Science Association", no. 16. 
Hartshorne R., 1950, The Functional Approach in Political Geography, „Annals of the 

Association of American Geographers", t. 40, no. 2. 
Haushofer A., 1951, Allgemeine politische Geographie und Geopolitik, Heidelberg. 

155 



Heffner K., 1995, Ethnic transformation of Opole Silesia, [w:] K. Heffner, V. Klemencic (eds.), 
Small regions in united Europe. Macroregional and social policy, Instytut Śląski, Opole. 

Held D., 1991, Political Theory Today, Stanford University Press, Stanford. 
Hennig R., Geopolitik, Leipzig-Berl in. 
Historia Polski w liczbach. Ludność. Terytorium, 1994, Warszawa. 
Hołyst B., 1994, Kryminologia, Warszawa. 
Huntington B.E., 1945, Mansprings of Civilization, New York. 
Huntington S.P., 1991, The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth-Century, Uni-

versity of Oklahoma Press, Norman. 
Ilieş A., 1998, Etnie, confesiune şi comportament electoral în Crişana şi Maramureş, Dacia, Cluj-

-Napoca. 
Ilieş A., 1999, Elemente de Geografie Politica, Oradea. 
Ilieş A., 2004, Romania. Euroregiuni, Editura Universitati din Oradea, Oradea. 
Ilieş A., Horga I., 2001, Co-operation and efects on border's Romania - Hungary, [w:] M. Koter, 

K. Heffner (eds.), Changing role of border areas and regional policies, Łódź-Opole. 
Ilieş A., Wendt J. (eds.), 2001, Political Geography Studies in Central and Eastern Europe, Oradea. 
Ilieş A., Wendt J. (eds.), 2003, Europe between Millenniums, „Political Geography Studies", 

Editura Universitati din Oradea, Oradea. 
Iordan I., 1996, Reorganizarea teritorial-administrativă a României, România Liberă, supliment 

„Aldine", Bucureşti. 
Jankowski Cz., 1914, Polska etnograficzna, Warszawa. 
Johnson R.J., Gregory D., Pratt G., Watts M., 2000, The dictionary of human geography, 

Oxford-Maiden. 
Jupp V., 1993, Methods of Criminological Research, Routledge, London. 
Kaczmarek T. (red.), 1986, Problemy patologii społecznej, Wrocław. 
Kałuski S., 1994, Rzeki a granice polityczne, [w:] Rzeki. Kultura - cywilizacja - historia, Kato-

wice, t. 3. 
Kiełczewska-Zaleska M., 1946, O podstawy geograficzne Polski, Poznań. 
Kiełczewska-Zaleska M., Grodek A., 1945, Odra-Nysa, najlepsza granica Polski, Poznań. 
King Ch., 2000, Post-Communism: Transition, comparison and the end of „Eastern Europe 

„World Politics", no. 53. 
Kitowski J., 2000, Eastern borders of European integration processes, Rzeszów. 
Kitowski J., 2001, Spatial dimension of socio-economic transformation processes in Central and 

Eastern Europe on the turn of the 20th century, Rzeszów. 
Kitowski J., Zioło Z. (red.), 1995, Przemiany struktur spoleczno-gospodarczych obszarów przy-

granicznych, W a r s z a w a - K r a k ó w - R z e s z ó w . 
Kjellen R., 1917, Der Staat ais Lebenform, Leipzig. 
Koden iec B., 1999, Euroregiony w nowym podziale terytorialnym Polski, W r o c ł a w . 
Kołodziejski J., System terytorialny państwa, 1993, Gdańsk. 
Kołosow W.A., 1998, Politiczeskaja geografia, prabliemy i metody, St. Petersburg; Kołosow 

W.A., Mironenko N.S., 2000, Geopolitika i politiczeskaja geografia, Moskwa. 
Komornicki T., 1999, Granice Polski. Analiza zmian przenikalności w latach 1990-1996, 

Warszawa. 
Kopstein J.S., Reilly D.A., 2000, Geographic diffusion and the transformation of the postcom-

munist world, „World Politics", no. 53. 
Koter M. (eds.), 1994, Inner division, „Region and Regionalism", no. 1, Łódź-Opole. 
Koter M. (eds.), 1995, Social and political aspects, „Region and Regionalism", no. 2, Łódź-Opole. 
Koter M., 1994, Geographical classifications of ethnic minorities, „Geographia Slovenica", no. 24. 
Koter M., 1997, Kresy państwowe - geneza i właściwości w świetle doświadczeń geografii poli-

tycznej, [w:] Kresy - pojęcie i rzeczywistość, Warszawa. 
Koter M., Heffner K. (eds.), 1998, Borderlands or transborder regions - geographical, social and 

political problems, „Region and Regionalism", no. 3, Łódź-Opole. 
Koter M., Heffner K. (eds.), 1999, Multicultural regions and cities, „Region and Regionalism", no. 4, 

Łódź-Opole. 
Koter M., Heffner K. (eds.), 2001, Changing role of border areas and regional polities, „Region 

and Regionalism", no. 5, Łódź-Opole. 

1 5 6 



Kovacs Z., 1990, The development of the Hungarian urban network after the First World War, 
with special reference to border areas, Fóldrajzi Kozlemenyek, t. XXXVIII, 1 - 2 . 

Kremky-Saloni J., 1973, Geografia ekonomiczna Rumunii, Warszawa. 
Kukliński A., 1975, Przestrzeń w polityce i planowaniu, „Przegląd Geograficzny", nr 1. 
Kukliński A., 1998, Baltic Europe in View of Global Change, [w:] Competition and Cooperation 

of Baltic Regions of Denmark, Germany and Poland, Sopot. 
Kukliński A., Leszczycki S. (red.), 1975, Podział terytorialny kraju, Warszawa. 
Kunka T., 1992. Mniejszości narodowe w Polsce, „Geografia w Szkole", nr 3. 
Kwaśniewski J., 1991, Patologia społeczna. Wybrane problemy, Warszawa. 
Kwilecki A., 1963, Mniejszości narodowe w Polsce Ludowej, [w:] „Kultura i Społeczeństwo", nr 4. 
Labuda G., 1974, Polska granica zachodnia. Tysiąc lat dziejów politycznych, Poznań. 
Langrod J.S., 1930, Ze studiów nad podziałem administracyjnym państwa, [w:] Kraków stolicą 

kresów południowo-zachodnich, Kraków. 
Leksykon państw świata, 94/95, 1996, Harenberg Lexikon, Warszawa-Dortmund. 
Leszczycki S., 1946, Geograficzne podstawy Polski współczesnej, Poznań. 
Lijewski T., 1986, Geografia transportu Polski, Warszawa. 
Lipset S.M., 1991, Some social requisites of democracy: Economic development and political 

legitimacy, „American Political Science Review", no. 53. 
Lipset S.M., 1994, The social requisites of democracy revisited, „American Sociological Re-

view", no. 59. 
Lipset S.M., Seong K.R., Torres J.C., 1993, ^ comparative analysis of the social requisites of 

democracy, „International Social Science Journal", no. 16. 
Lisowski A., 2004, Geografia społeczno-ekonomiczna a nauki społeczne, [w:] Z. Chojnicki 

(red.), Geografia wobec problemów teraźniejszości i przyszłości, Poznań. 
Litwin J., 1956, Szkice krytyczne o determinizmie geograficznym i geopolityce, Warszawa. 
Loboda J., 1973, Rozwój telewizji w Polsce, „Acta Universitatis Wratislaviensis", nr 191. 
Loboda J., 1974a, Niektóre geograficzne problemy dyfuzji innowacji, „Przegląd Geograficzny", 

nr 46. 
Loboda J., 1974b, Modele dyfuzji i profile krzywej innowacji, „Acta Universitatis Wratislawien-

sis", B, 237. 
Loboda J., 1977, Modele dyfuzji w badaniach geograficznych, [w:] Z. Chojnicki (red.), Metody 

ilościowe i modele w geografii, W a r s z a w a . 
Loboda J., 1983, Rozwój koncepcji i modeli przestrzennej dyfuzji innowacji, „Studia 

Geograficzne", nr 37, Wrocław. 
Loth J., 1925, Państwo Polskie w oświetleniu geografii politycznej, „Studia społeczne i gospo-

darcze", Warszawa. 
Mackinder H.J., 1904, The Geographical Pivot of History, „Geographical Journal", no. 23. 
Mackinder H.J., 1919, Democratical Ideals and Reality. A Study in the Politics of Reconstruction, 

London. 
Madajczyk Cz., 1970, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, t. II, Warszawa. 
Maguire M., 1994, Crime Statistics, Patterns and trends: Changing perceptions and their 

Immplications, [w:] M. Maguire, R. Morgan, R. Reiner (eds.), The Oxford handbook of 
Criminology, Claredon Press, Oxford. 

Mahan A.T., 1890, The Influence of of Sea Power Upon History, 1660-1783, Boston. 
Mahan A.T., 1900, The Problem of Asia, Boston. 
Malendowski W., Ratajczak M., 1998, Euroregiony. Pierwszy krok do integracji europejskiej, 

Wrocław. 
Malendowski W., Szczepaniak M., 2000, Rola euroregionów w procesie integracji europejskiej, 

[w:] W. Malendowski, M. Szczepaniak (red.), Euroregiony. Mosty do Europy bez 
granic, Warszawa. 

Manula S., 1992, The Vienna Award and its demographical consequences, [w:] Studies on the 
historical demography of Romania, Center for Transylvanian Studies, Cluj-Napoca. 

Marszał T. (red.), 1997, Geografia społeczno-ekonomiczna w Uniwersytecie Łódzkim, Lódź. 
Maryański A., 1973, Rumunia, Warszawa. 
Maryański A., 1974, Problemy ludnościowe krajów socjalistycznych, Warszawa. 
Meyer H.C., 1955, Mitteleuropa in German Thought and Actions 1815-1945, The Hague. 

157 



Miros K., Euroregion „Nysa", 1994. [w:] Węzłowe problemy współpracy przygranicznejIGiPZ 
PAN, Biuletyn nr 5, Warszawa. 

Moczulski L., 1999, Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Warszawa. 
Mrzygłód T., 1958, Planowanie regionalne, Warszawa. 
Mync A., Szul R., (red.), 1999, Rola granicy i współpracy transgranicznej w rozwoju regionalnym 

i lokalnym, Warszawa. 
Nałkowski W., 1913, Terytorjum Polski historycznej jako indywidualność geograficzna. Warszawa. 
Nałkowski W., 1914, Materjały do geografji ziem dawnej Polski, Warszawa. 
Naumann F., 1945, Mitteleuropa, Berlin. 
O'Loughlin J., 1989, World power competition and local conflicts in the Third World, [w:] R.J. 

Johnston, P.J. Taylor (eds.), A World in Crisis: Geographical Perspectives, Basil 
Blackwell, Oxford. 

O'Loughlin J., 1997, Geography and Democracy: The Spatial Diffusion of Political and Civil 
Rights, Institute of Behavioral Science and Department of Geography, Boulder. 

O'Loughlin J., 2000, Ordering the „Crush Zone": Geopolitical games in post-Cold War Eastern 
Europe, „Geopolitics", no. 4. 

O'Loughlin J., 2003, Geography and Democracy. The Spatial Diffusion of Political and Civil 
Rights, Institute of Behavioral Science and Department of Geography, University of 
Colorado, maszynopis. 

O'Loughlin J., Ward M.D., Lofdahl C.L., Cohen J.S., Brown D.S., Reilly D., Gleditsch K.S., Shin 
M., 1998, The Diffusion of Democracy, 1946-1994, „Annals of the Association of 
American Geographers", vol. 88, no. 4. 

Osękowski Cz., Szczegóła H., 1998, Euroregiony na pograniczu polsko-niemieckim, Zielona Góra. 
Osękowsk i Cz., Szczegóła H., 1999, Pogranicze polsko-niemieckie w okresie transformacji, 

Zielona Góra. 
Ossowski S., 1984, O ojczyźnie i narodzie, Warszawa. 
Otok S., 1996, Geografia polityczna, Warszawa. 
Otremba T., 1997, Wyżyna Polska. O zachowaniu całości i niepodległości Polski, Wydawnictwo 

Regnum, Gdańsk. 
Pajewski J., 1959, „Mitteleuropa". Studia z dziejów imperializmu niemieckiego w dobie pierwszej 

wojny światowej, Poznań. 
Palmowski T., 2000, Rola regionów transgranicznych w procesie integracji Europy Bałtyckiej, 

Gdańsk. 
Parker G., 1998, Geopolitics. Past, Present and Future, London. 
Parucki Z., 1967, Geografia polityczna i wojenna, Warszawa. 
Parysek J., 1998, Nowy podział terytorialny kraju, czyli o co w ogóle chodzi?, „Kwartalnik 

Geograficzny", nr 5. 
Pawłowski S., 1936, Polska współczesna, W a r s z a w a - L w ó w . 
Pawłowski S., Bystroń J.S., Peretiakowicz A., 1928, Polska współczesna. Geografia polityczna. 

Kultura duchowa, „Wiadomości Prawno-Polityczne", Lwów-Warszawa. 
Piaśnik F., 1959, Perspektywy sytemu osiedleńczego na obszarach wiejskich, „Kwartalnik 

Architektury i Urbanistyki", z. 3 - 4 . 
Pietkiewicz S., 1946, O granicy państwowej i jej przeprowadzaniu, „Przegląd Geograficzny", 

t. XX. 
Piskozub A., 1968, Gniazdo orła białego, Warszawa. 
Piskozub A., 1987, Dziedzictwo polskiej przestrzeni, Ossolineum, Wrocław. 
Piskozub A., 1994, Między historiozofią a geozofią, Gdańsk. 
Piskozub A., 1995, Polska w cywilizacji zachodniej, Gdańsk. 
Planavova-Latanowicz J. (red.), Dokumenty dotyczące przystąpienia do Unii Europejskiej 

Austrii, Finlandii i Szwecji, 1998, CE UW, Warszawa. 
Podoski K., 1963, Perspektywy rozwoju sieci osadniczej w województwie gdańskim na tle 

przemian osadnictwa w Polsce, „Prace i Materiały" Rady Naukowo-Ekonomicznej przy 
Prezydium WRN w Gdańsku, nr 4. 

Podział administracyjny kraju. Poglądy i opinie, 1984, Biuletyn KPZK PAN, nr 126, Warszawa. 
Podział administracyjny państwa, 1929, Warszawa. 
Polska - Polacy - Mniejszości narodowe, 1992, Ossolineum, Wrocław. 

1 5 8 



Pop G.P., 1991, The national structure of Romanian's population, [w:] „Studia Universitatis 
Babeş-Bolyai. Geograhia", Ciuj-Napoca, t. XXXVi, nr 2. 

Popovici I., 1993, Karpatskii euroregion: Kroki utverjdenia, „Novinki Zakarpaia", no. 92. 
Przegląd Rządowy, 1997, nr 10, Warszawa. 
Przestrzeń i polityka. Z dziejów niemieckiej myśli politycznej, 2000, Poznań. 
Ratzel F., 1891, Antropogeographie: Die geographische Verbreitung der Menschen, Stuttgart. 
Ratzei F., 1896, Uber die Gesetze des raumlischen Wachstums der Staaten, „Petermans 

Mitteilungen", t. 42. 
Ratzel F., 1897, Uber Geographie, Munchen. 
Ratzel F., 1901, Der Lebensraum. Eine biogeographische Studie, Tubingen. 
Rice E.E., 1990, Wars of the Third Kind: Conflict in Underdeveloped Countries, London-Los 

Angeles-Berkeley. 
Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2001, 2001, GUS, Warszawa. 
Romer E., 1901, Rola rzek w historii i geografii narodów, Lwów. 
Romer E., 1906, Ziemia. Geografia fizyczna ziem polskich, [w:] Polska. Obrazy i opisy, Lwów. 
Romer E., 1912, Przyrodzone podstawy Polski historycznej, Lwów. 
Romer E., 1916, Geograficzno-statystyczny atlas Polski, Warszawa-Kraków. 
Romer E., 1919, Polacy na kresach pomorskich i pojeziernych, Lwów. 
Romer E., 1939, Ziemia i państwo. Kilka zagadnień geopolitycznych, Warszawa-Lwów. 
Romer E., 1939, Ziemia i państwo. Kilka zagadnień geopolitycznych, Lwów-Warszawa. 
Romer E., 1989, Pamiętnik paryski 1918-1919, Wrocław. 
Rościszewski M. (red.), 1993, Współczesna geografia polityczna, Warszawa. 
Rościszewski M., 1992, Polska na wspólnej mapie geopolitycznej świata, „Roczniki Socjologii 

Wsi", nr 24. 
Rościszewski M., 1994, Geopolityczne uwarunkowania polskiej granicy wschodniej, [w:] Węzło-

we problemy współpracy przygranicznej, Biuletyn nr 5, Warszawa. 
Rościszewski M., 1997, Polska granica wschodnia, Warszawa. 
Rykiel Z., 2001, Krytyka teorii regionu społeczno-ekonomicznego, Białystok. 
Sageata R., 2002, Structuri de cooperate transfrontaliera. Euroregiunea Giurgiu-Ruse., Editura 

Universitaria, Craiova. 
Sageata R., 2003, Romania si Europa regiunilor - premise pentru o viitoare integrare, „Geopo-

litca", no. 1 -2 . 
Sanguin A.-L., 1993, Geographie politique, geopolitique, geostrategie: domaines, pratiques, 

friches, Paris. 
Sauer C.O., 1952, Agricultural origins and dispersal, „American Geographical Society", New York. 
Schulc E., 1996, Polityka bezpieczeństwa w Europie u progu XXI wieku, „Przegląd Zachodni", nr 3. 
Short J.R., 1993, An introduction to political geography, London-New York. 
Sieger R., 1924, Unterschiede zwischen dem Wachstum der Staaten und dem der Nation en, 

„Zeitschrift fur Geopolitik", no. 2. 
Sławik K., 1994, Patologie społeczne HI Rzeczypospolitej, Katowice. 
Ślusarczyk J., 1993, Granice Polski w tysiącleciu, Toruń. 
Smoleński J., 1926, Przyrodzony obszar Polski i jego granice w świetle nowoczesnych 

poglądów, „Przegląd Geograficzny". 
Smoleński J., 1931, W sprawie ewolucji geografii politycznej, „Przegląd Geograficzny", t. 11. 
Smoleński J., 1934, Geopolityczne bariery nadmorskie, „Przegląd Geograficzny", t. 14. 
Sobczak L., 1982, Mniejszości narodowe w Polsce, „Czasopismo Geograficzne", nr 2. 
Speake J., 2000, Empirical approaches to the study of urban crime, [w:] D. Phinnemore (eds.), 

Post-communist Romania, Hope Press, Liverpool. 
Spykman N.J., 1942, American Strategy in World Politics, New York. 
Spykman N.J., 1944, The Geography of the Peace, New York. 
Srokowski S., 1931, Geografia gospodarcza Polski, Warszawa. 
Stasiak A., Miros K. (red.), 1995, Polska i jej współdziałanie transgraniczne z sąsiadami\ 

Warszawa. 
Sujkowski A., 1921, Geografia ziem dawnej Polski, Warszawa. 
Suli-Zakar I., 1991, Studiul socio-geografic al. Regiunilor slab dezvoltate aşezate in aria fron-

tierei maghiaro-romane, „Analele Universitar", Oradea. 

1 5 9 



Supan A., 1922, Leitlinien der allgemeinen politischen Geographie, Leipzig. 
Świętochowska U., 1995, Systemowe rozwiązania w zakresie zapobiegania i ograniczania 

patologii społecznejGdańsk. 
Świętochowska U., 2001, Patologie cywilizacji współczesnej, Toruń. 
Szczepaniak M., 2000, Fundacja Karpacka - przykład pozarządowego wspomagania 

wielostronnej współpracy transgranicznej, [w:] W. Malendowski, M. Szczepaniak 
(red.), Euroregiony. Mosty do Europy bez granic, Warszawa. 

Tarnowski J., 1946, Jakie powinny być zachodnie granice Polski?, Szczecin. 
Taylor G., 1937, Environment, race and nation, Toronto. 
Taylor P.J., 1993, Political geography. World economy, Nation - state and Locality, London. 
Thual F., 1996, Methodes de la geopolitique, Paris. 
Toczyski W. (red.), Instytucje i programy współpracy bałtyckiej, 1998, Gdańsk. 
Tomaszewski J., 1991, Mniejszości narodowe w Polsce w XX wieku, Warszawa. 
Topolski J., 1968, Metodologia historii, Warszawa. 
Toth J., 1990, Historical and todays socio-economica conditions of regionalism in Hungary, 

Pecs. 
Tufescu V., 1992, Romanians and ethnic minorities in transilvania, „Revue Roumaine de 

Geographie", t. 36. 
Tufescu V., Herbst C., 1969, The new administrative-teritorial organization of Romania, 

„Revenue Roumaine de Geographie", vol. 13, nr 1. 
Turnock D., 1981, Developing of modern transport system in the Eastern Carpathians, „Revue 

Roumaine de Geographie", no. 25. 
Umiastowski R., 1921, Terytorium Polski pod względem wojskowym. Warszawa. 
Umiastowski R., 1924, Geografia wojenna Rzeczypospolitej i ziem ościennych, Warszawa. 
Umiastowski R., 1925, Granice polityczne, naturalne i obronne w czasach pokoju i wojny, 

Kraków. 
V a n h a n e n T., 1984, The Emergence of Democracy: A Comparative Study of 119 States, 

1859-1979, Finnish Society of Sciences and Letters, Helsinki. 
Vanhanen T., 1997, Prospects of Democracy: A Study of 172 Countries, Crane Russak, New 

York. 
Wendt J. (eds.), 2001, Baltic Europe on the eve of third millenium, „Coastal Regions", no. 3, 

Gdańsk. 
Wendt J., 1994, Geopolityczne uwarunkowania położenia Polski w pracach W. Nałkowskiego 

i E. Romera, Materiały 43 Ogólnopolskiego Zjazdu PTG, Lublin. 
Wendt J., 1998, Communication connections between Poland, Lithuania, Kaliningrad Region 

and Belorussia, [w:] M. Koter, K. Heffner (eds.), Borderlands or Transborder regions -
geographical, social and political problems, Opole-Łódź. 

Wendt J., 1998, Współpraca regionalna Polski w Europie Środkowej, 1998, [w:] „Studia 
Europejskie", nr 8. 

Wendt J., 1999, Geopolityczne aspekty tranzytu w Europie Środkowej, IGiPZ PAN, Warszawa. 
Wendt J., 1999, Political regionalization of East Prussia, [w:] Multicultural regions and cities, 

„Region and Regionalism", no. 4, Łódź-Opole. 
Wendt J., 2001, Central Europe - myth or reality?, [w:] J. Kitowski (eds.), Spatial dimension of 

socio-economic transformation processes in Central and Eastern Europe on the turn 
of the 20th century, Rzeszów. 

Wendt J., 2001, Geografia władzy w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk. 
Wendt J., 2001, Przestrzenne zróżnicowanie przestępczości w Gdańsku, [w:] I. Łęcka (red.), 

Geografia różnorodności - różnorodność w geografii, Warszawa. 
Wendt J., 2002, Diffusion du processus democratique de /'Union Europeenne a I'Europe cen-

trale: comparison de la Pologne et de la Roumanie, in Mosella, tome XXVII, no. 3 -4 . 
Wendt J., 2003, Diffusion of Euroregions in Poland and Romania, [in:] Ilieş A., Wendt J. (eds.), 

Europe between Milleniums. Political Geography Studies, Universitatea din Oradea, 
Oradea. 

Wendt J., 2003, The demography of Romanians in Bessarabia and north of Bucovina, [in:] M. 
Koter, K. Heffner (eds.), The Role of Ethnic Minorieties in Border Region, „Region and 
Regionalism", no 6, Łódź-Opole. 

160 



Wendt J., 2003, Uwarunkowania komunikacyjne dyfuzji systemów demokratycznych w Polsce 
i w Rumunii, [w:] T. Lijewski, J. Kitowski (red.), Prace Komisji Geografii Komunikacji 
PTG, t. IX, Warszawa-Rzeszów. 

Wendt J., Hies A. (eds.), Chosen problems of Political Geography in Central Europe, Gdańsk. 
Wendt J., Raczyński M., 1999, Granice Polski w XX wieku, „Kwartalnik Geograficzny", nr 11. 
Wendt J., Rzyski S., 1999, Konflikt w Kosowie, „Kwartalnik Geograficzny", nr 9. 
Wierzycka Ł., Hołuszko M., Rzepliński A., 1993, Uwagi o mniejszościach narodowych w Polsce. 

Osiągnięcia i porażki w ochronie ich praw. Społeczeństwo otwarte, Warszawa. 
Wódz J., 1973, Zjawiska patologii społecznej a sankcje społeczne i prawne, Warszawa. 
Wojewódzka wyliczanka, 1998, „Najwyższy Czas", nr 4. 
Województwa, powiaty, gminy, 1998, „Rzeczypospolita", nr 186 (5046). 
Wolff-Powęska A., 1979, Doktryna geopolityki w Niemczech, Poznań. 
Wróbel A., 1965, Pojęcie regionu ekonomicznego a teoria geografii, IG PAN, „Prace 

Geograficzne", nr 48, Warszawa. 
Zaleski J., 1995, Miejsce Polski w Europie Bałtyckiej, [w:] Cz. Ciesielski (red.), Ku Europie 

Bałtyckiej, Gdańsk. 
Zaremba P., 1960, Obszary stykowe w planowaniu przestrzennym na przykładzie regionu Piły, 

Poznań. 
Zierhoffer A., 1947, Problem zachodniej granicy Polski w świetle geografii politycznej, „Przegląd 

Zachodni", t. 3. 
Zupancić J., 1999, Slovenei v Avstriji, Geographica Slovenica, Ljubjana. 
Zwier iew J.M., 1994, Formulation of infrastructure of the free economic zone Jantar as an ele-

ment of activization of over-the-border cooperation [w:] A. Stasiak, T. Komornicki 
(red.), Problemy współpracy przygranicznej pomiędzy Polską i Obwodem 
Kaliningradzkim, IGiPZ PAN, Biuletyn nr 6, Warszawa. 

Żabko-Potopowicz A., 1938, Rolnictwo w Polsce, Warszawa. 



SUMMARY 

Historical and political conditions in the diffusion and perception 
processes of democratic standards 

When we try to analyse all the factors which can influence on the penetration and perception 
processes of democratic standards we may notice that there are not only factors which are con-
ducive to the diffusion phenomenon but also neutral ones. We can also find factors, which - in 
some way - limit the process of democratic ideas' interpenetration. Some historical and political 
factors belong to the above mentioned ones. However, the substantial role among the factors, 
are geopolitical and geographical elements - according to the researches made recently. The 
historical factors contain the tradition of democratic systems performing, which in both countries 
(Poland & Romania) - in comparison to the Western Europe - does not play any important role. 

In Polish case we may recall the tradition of nobleman's of I Polish Republic. However, the 
tradition included only the so called "noble nation", which - in fact - caused so strong rise of the 
nobility and the magnates that it made the central authority reduced and in result of it destroyed 
the country. In addition, in the period of II Polish Republic, the very short time of democratic 
authority, being in danger of Polish-Soviet War, ended by the May Coup d'Etat of Marshal 
Piłsudski who brought the authoritarian government into practise. Of course, some external 
features of democracy stayed - the parliament's votes included the opposition - but on the other 
hand the electoral law limited the rights of votes. What is more, a camp of isolation was created 
in Bereza (Bereza Kartuska - an isolation camp for political prisoners), and the very powerful 
role of the president who was only responsible in front of the God and the History were in a clear 
contradiction. 

In Romania, the process of creating the country authority went in a different way - in com-
parison to Poland. The United Duchy of Moldowa and Walachia, which proclaimed its inde-
pendence in 1877, was transformed into The Romanian Kingdom and thereby consolidated the 
way of authority performance by the central head. Undoubtedly, the creation of Polish country 
on the ethnic areas, with a large amount of national minorities but with a dominant Polish nation 
influenced on the diffusion process. However, in Romanian case, the fact of South Dubrogea 
incorporation by Romania in 1913, and occupation in South Bucovina, Bessarabia and 
Transilvania in 1918-1920 needed a strong central authority in order to keep unity and harmo-
ny in the country. During the interwar period, the fate of both the countries went in similar way. 
In Poland, in 1926, the authoritarian system was brought into practise and in Romania, the king 
II Charles took the authority and introduced the dictatorial system. The dictatorial system con-
tinued until the end of the Second World War. After the Second World War, neither in Poland 
nor in Romania the condition for democratic system developing was real. Both the countries 
were under huge influences of the USSR and the rest of multi partial votes, the possibility of 
opposition's existence were very quickly liquidated when the socialistic parties took the power. 

The change of the political system in both countries is the most important factor. The newly 
created system of authority came to Poland and Romania from superior authority. The political 
group, which took over the system - in Poland after the "round table", and in Romania after the 
bloody revolution - made a decision to introduce a democratic system in their countries. In 
Poland and Romania some factors of democratic systems were introduced of the nature of 
a command, therefore their formal diffusion went according to hierarchic set of administrative 
centres. However, the researches present that geopolitical and geographical factors have an 
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influence on the spatial differentiation and on the perception of some chosen democracy sys-
tem's features. 

The building of fully democratic country and society was only possible after the year 1989. 
This year brought an independent interior and exterior policy, free election, liberalisation of 
economy, self-government's creation and NATO accession (1999) and the end of negotiation 
about UE accession (2002). In Romanian case it was the year of invitation to NATO member-
ship and the promise of European Commission to join UE (in 2007). As we read the above date 
we can say that Poland has stabilised its democratic system and strengthened the economy 
quicker than Romania has. In 1999, a new self-government reform was introduced in Poland. 
The reform, which was strongly criticised, gave a huge responsibility to the self-governments 
and caused the de-centralisation of the authority. In Romania the process is still taking place in 
a very slow rate and the local authorities are still depended on the centra! authority. 

There is another factor, which can confirm that the democratic standards have been taking 
place quicker in Poland. The external investment decision are much more higher in Poland -
about 60 mld to 2001 - in comparison to Romania - about 6 mld to 2001 either when we talk 
about the sum or in re-count into a citizen. The thesis that Poland is on the higher level of 
democracy can also confirm the fact of a crime level, in Poland in 1990 there were 1440 crimes 
per 100 thousand citizens and in Romania, in the same year 422 crimes per 100 thousand citi-
zens. But in the years 1990-1998 we can notice a clear rise of the crimes. In 1998, in Poland it 
was 2775 crimes a 100 thousand citizens and in Romania 1774. The huge dynamic of the 
crimes can testify that the level of democracy is getting higher and the economical changes are 
taking place (a wide range of economical offences has come to existence). When we compare 
Poland and Romania we can observe that not only the political factors but also successful 
process of transformation had an influence on creating and consolidating the democratically 
standards. However, in Poland, thanks to the constantly internal and economical policy which 
have deep leading, the process of democratisation happens quicker than in Romania. 

Facilities and limits in the diffusion and perception process of democratic standards 

The geopolitical and some geographical factors are among the agents who influence on 
democratic standards making the process easier or more difficult. 

There are four groups of factors, which belong to the main facilities and limits in the process 
of penetration and consolidation of democratic standards. The first one is connected with the 
geopolitical location of the country, historical circumstances of its borders and the external pol-
icy of the country. The second one involves the relations between the dominant nations of the 
country and the minorities settled in the country. The internal policy of the country, its territorial 
organisation and administrative divisions and the level of economy liberalisation belong to the 
next group of factors. The last group contains the geographical factors, the sculpture of the 
earth's surface and natural barriers, which - in spite of the improvement of communications -
have an influence on the development of transport net. As well it makes difficulties in the 
process of infectious diffusion, taking place during the direct contacts. 

There are some relations between neighbour countries, very often connected with the old and 
even new conflicts, which unfavourably influence on the process of democratic standard's pen-
etration. There is a kind of fear against the co-operation's development or even the lack of pos-
sible co-operation. The co-operation, which is made by order of the superior authority - very 
often met, while we talk about local euroregions, structures-plays a negative role. The factors, 
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Tab.1. Geographical and geopolitical limits and facilities in diffusion of democratic standards 

The l imits in diffusion process The facil i t ies in diffusion process 

Territorial enlargement Lack of territorial claims 

Unfavourable relations between the countries 
in neighbourhood 

Co-operation between the countr ies 
in neighbourhood 

Lack of transborder co-operat ion Co-operation among transborder regions 

Problems when crossing the countr ies' borders Facilities when crossing the countries' borders 

Proceeding f rom superior authori ty euroregions' 
creation 

Proceeding f rom the ranks euroregions' creation 
creation 

Homogenise structure of nationalities National minori t ies performing on the both sides 
of the borders 

Discr iminat ion of national minori t ies High level of autonomy for the national minori t ies 

Negative stereotypes focuses to national minori t ies Positive stereotypes focuses to national minori t ies 

Advanced level of polit ical and economical system 
transformat ion 

Low level of economical and structural 
t ransformat ion 

Low level of external investit ion High level of external investit ion 

Development of administrative structure Flattening of administrat ive structure 

Weakness of transport net Very well developed transport net 

Orographic and hydrographic barriers Lack of orographic and hydrographic barriers 

S o u r c e : Own elaboration. 

which really limit the perception of democratic standards, are the difficulties while crossing the 
borders. Visas needed to Belarusian, when they want to come to Poland and some difficulties, 
while citizens of other countries need to get a work permit (for example: Germans in compari-
son to legally work Poles in Germany). 

The problem of borders regulation and lack of territorial claims among the countries in neigh-
bourhood are the facilities of the factor's group. The penetration of the democratic standards are 
made easier by the multidirected co-operation between such countries, the cultural exchanges, cre-
ating of transborder commons, and by the way easy transborder movements, which let have direct 
contacts and meet new system solutions and get new democratic ideas to make the diffusion. 

The next group of limits is the factors connected with the ethnic structure of the country's cit-
izens. The homogenise structure, very frequently with a low level of tolerance for any differ-
ences, make the democratic standard perception more difficult. The same role-plays the formal 
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policy of the country, which discriminate the national minorities and often create negative ethnic 
stereotypes. All the mentioned factors have influence on slowing down the process of ideas' 
penetration what is frequently understood as a making the position of the ethnic minorities 
stronger. We can observe it especially among the neighbour countries which have different level 
of life and when the country — the sources of the diffusion helps politically or economically 
national minorities which are settled in neighbour country (Hungarian government policy to 
Hungarian ethnic minority lived in Romania). 

The ethnic minorities could be a factor, which may make the penetration of new ideas easier. 
It can only happen on condition of creating a high level of autonomy (cultural and lingual) among 
such group thanks to which the intensive rise of personal contacts between people - the 
sources of diffusion - and the citizens of the country - the aim of the diffusion - can take place. 
To reach such situation we need to have ethnic minorities on both sides of the borders, strong 
law system with ethnic minorities' rights and creating positive stereotypes, which focuses to 
national minorities. 

The third group of factors, which make the penetration process and the democratic standards 
more difficult, is the internal policy of the country. First of all, it is the organising solution and the 
level of advanced economical and social transformation. When we talk about the pressed diffu-
sion, the structure of the administrative authority plays the main role, the real level of seif-gover-
ness and the hierarchic structure of the administrative centres which introduce the democratic 
structure on the administrative levels. A low level of external investition connected with the level 
of economy liberalisation and the trust of external investors to the country (which is linked with 
a high level of corruption, not clear procedure of adjudication and the level of economy licence) 
are the barriers in this group of factors. There is also another barrier in the process of demo-
cratic standards penetration. It is the improvement of democratic structure which - on the one 
side-make the implementation of structure and democratic procedures more difficult, but - on 
the other hand - it is slowing down the transmission and accepting the democratic standards by 
the units of lower level. 

The flatness of the administrative structure, advanced level of organisation transformation but 
with the differences between the country - the sources of the diffusion and the country - the aim 
of it and liberal economy are the factors which make the penetration of democratic standards easier. 
Two-level or three-level administrative division makes the process of transmitting and controlling 
democracy standards easier. The liberal economy policy creates the rise of external investition, 
which are the best sources of standards and democratic procedures similarly to the clearness 
while making economical decisions and threading all the economy subjects in the same way. 

The last group of factors contains the elements which limit the innovation diffusion is the level 
of transport net development, which depends on the sculpture of the earth's surface and the 
hydrographic net. When we compare Poland and Romania, Poland has absolutely better natu-
ral circumstances to develop the transport net. However, Romania despite the improvement of 
transport conditions, the natural conditions, especially the sculpture of the earth's surface, has 
a great influence on the density of the communications nets (the car ways and rail). It can some-
times make the communications difficult but equally it can transform the innovations in a direct 
contact. It is obvious that a dense transport net, high level of motorization rate, the lack of na-
tural barriers in the communications net influence on transmitting new democratic standards in 
the part of Europe. We should also consider the role of the media (TV, radio net), and tele-
communication nets (wireless and wire) which - at the present level of advanced technology -
do not have any influence. 
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The schema ol the democratic standards' diffusion and perception 
in the countries of Central Europe and Balkans 

Beyond the historical and political factors, which take part in the spatial differentiation of the 
democratic standard perception, we can find some geopolitical conditions like e.g. the geopoliti-
cal location, and its internal ethnic differentiation. The general factors which can influence on the 
diffusion process may be divided into two categories: egzogenic and endogenic. The first ones 
include the external policy of the country, the membership in international organisations, eurore-
gions performing and standard's transmissions by the media. The endogenic factors are the 
internal policy of the country, its ethnic structure, the level of self-governess, administrative 
structure and the facilities in transborder co-operation. The geopolitical conditions had the main 
influence on the perception and spatial differentiation of democratic standards penetration in 
Poland. When we analyse the geographical factors we can notice that at present times they play 
only the role of barrier or make the democratic standard's diffusion easier taking place during 
the infectious diffusion while the transport systems are transmitted. 

Pict. 1. The schema of the democratic standard's 

diffusion in Poland 

Pict. 2. The schema of democratic standard's 

diffusion for Romania 

S o u r c e : Own elaboration. 

In the process of diffusion and consolidating the democratic standards in Poland, the 
strongest influence is - when we consider the numbers of factors - in the West direction con-
sidering the standard perception in Germany. However, in the case of the rest four countries, 
which are in Polish neighbourhood the diffusion process of democratic standards and its per-
ception take place in practise. When we talk about Slovakia we must say that this country rep-
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resents a low level of attractiveness for Poland. In addition we can say that the level of eco-
nomical development together with the tourists and transborder movements make the level of 
perception low while considering the Slovakian democratic standards. 

In Romanian case the process of democratic standards' penetration is the strongest on the 
Hungarian border, considering the economical and political attractiveness. In this case, the par-
ticipation of Hungarian minorities, euroregional co-operation, and lack of easy communications 
play a quite important role. The last one, considering either the transport or the mass media 
influence-especially Hungarian programmes in Romanian TV. A similar level of political and eco-
nomical transformation of Bulgaria makes the democratic standards penetration to Romania, 
which is in fact in the same situation as Bulgaria, is weaker. There is a kind of lack of a clear 
influence from Serbia, Ukraine and Moldavia, which are on the lower level of economy devel-
opment. The countries also have a low level of political attractiveness, when we compare them 
to Romania. It is true, that the range of researches which include Polish and Romanian condi-
tions can not surly state that in the case of the rest of the Central Europe countries the process 
of penetration and acceptance will always continue according to the presented above condi-
tions. However, we can state, that when considering similar factors, it will take place in similar 
way to processes in Poland and Romania. 

Pict. 3. The schema of the meridian passage of democratic standards in Central Europe 

and in the Balkans 

Summary 

S o u r c e : Own elaboration. 
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In the process of democratic standards perception and acceptance we can indicate some 
constant dependence, which influence on the diffusion phenomenon thanks to the facilities and 
the limits. First of all we have to notice, that the acceptance of democratic standards comes from 
the country which is on a higher level of development to the rest of the countries. It is also good 
to notice that there is a belting set of the phenomenon - in some way similar to the model of F. 
Ratzel -which take place mainly from the west to the east. It only differs in the case of north and 
south parts of the region (Finland and Greece). When we fulfil some conditions connected with 
the different level of the country economy and its level of transformation, we may state that in 
Polish and Romanian cases the process of democratic standards' diffusion take place only in 
condition of mentioned in this work factors. So we can say that a similar phenomenon will take 
place in the rest part of the region. 

CONCLUSION 

The above presented schema creally shows four group of countries which are on different 
level of democratic system 's perception and different power of its penetration to the countries 
which are located in the neighbourhood. 

I. To the first group of the countries, which are the sources of diffusions, belongs Austria, 
Germany, Italy, Finland, Greece, Turkey. The countries mostly belong to UE (apart from 
Turkey, which has a status of a neutral country). The countries have the strongest influence 
on the process of the democratic standards' diffusion of the next group of countries, which 
are the aims of the direct diffusions taking place through the direct contacts and historical, 
political, communications and geopolitical factors mentioned in this work. 

II. The second group are the countries in neighbourhood with the countries from the first group, 
first of ail the countries which have joined NATO and countries which have been invited to 
NATO and also countries which got the access to UE like Poland, Estonia, Czech, Slovakia, 
Hungary and Slovenia. 

III. The third group is the countries, which have just finished the negotiation connected with the 
UE enlargement and have been invited to the North Atlantic Pact. A contact with the coun-
tries, which are the sources of the diffusions through the democratic standards' penetration 
via the countries, belonged to the second group because they do not have a direct border 
with the countries from the first group. 
We can find among them two sub-groups: 

Ill/A - s o m e parts of Russia like: Kaliningradzki and Leningradzki districts and Latvia, 
Lithuania, Croatia, Romania and Bulgaria belong to the first of the sup-groups 

lll/B - the second sub-group contain such countries like Belarus, Ukraine and Macedonia. 

IV. The last group which is on the lowest level of the democratic standards' penetration contains 
the rest parts of Russia (which is in fact a separate sub-group) and Albania, Serbia, Bosnia, 
Moldavia. All countries, which do not take part in neither regional-international organisations 
nor are going to be incorporated to UE or NATO structures. 
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