


Tomasz Bielecki 
Po co Macronowi  

trójkąt weimarski?

/ 19 października 2020 /



„Starą” Unię sprzed rozszerzenia na Europę Środkowo-Wschodnią czę-
sto dzielono na część bliższą Paryżowi (w uproszczeniu to unijne Południe) 
oraz drugą powiązaną gospodarczo z Berlinem, do czego ponadto dochodził 
Londyn uznawany za głównego obrońcę wolnego rynku przed zapędami 
francuskiego interwencjonizmu państwowego. Rozszerzeniowy boom z lat 
2004-07 był przez wielu Francuzów postrzegany jako powiększenie części 
UE bliższej Berlinowi. A zawiązany w latach 90. trójkąt weimarski nigdy na 
dobre nie zakorzenił się jako trwały format wewnątrzunijny, choć Polska 
– również na długo przez pomysłami trójmorskimi – miewała ambicje, by 
w ramach tego trójkąta reprezentować interesy młodszej części Unii.

Ostatnie duże przedsięwzięcie, które można by wpisać w trójkąt 
weimarski, to wspólna misja szefów dyplomacji w Kijowie w 2014 r. Jed-
nak tuż potem ciężar rozmów o sytuacji na Ukrainie przeniósł się na format 
normandzki (Ukraina, Francja, Niemcy, Rosja), a Berlin – bo już nie Paryż – 
samodzielnie zobowiązał się wówczas informować i konsultować się z Po-
lakami w tematach ukraińskich. Wprawdzie ściślejsze więzy z politycznie 

Duża bierność Polski na forum UE,  
trwanie przy złotym oraz uwikłanie 
w spór o praworządność mocno 
utrudniają Warszawie wspólne daleko-
siężne inicjatywy z Berlinem i Paryżem. 
Pomimo to Polska, wraz z resztą 
naszego regionu Unii, stała się polem 
rosnącego zainteresowania Francuzów.



4Tomasz Bielecki / Po co Macronowi trójkąt weimarski?

zaniedbaną przez Francuzów „młodszą” częścią Unii próbował w pewnym 
momencie budować François Hollande, ale dopiero Emmanuel Macron – 
również w ramach wewnątrzunijnej rekompozycji po brexicie – zaczął dość 
konsekwentnie penetrować politycznie Europę Środkowo-Wschodnią. Te 
działania obejmują też Polskę, największy kraj tego regionu, pomimo za-
drażnień po krytyce Macrona wobec łamania praworządności („Europa to 
nie supermarket” w 2017 r.) i poparcia dla powiązania wypłat z budżetu UE 
z przestrzeganiem państwa prawa.

Francja w ślad za Niemcami stawia na „szufladkowe” podejście do Pol-
ski, w którym spory praworządnościowe (chętnie spychane na brukselskie 
instytucje UE) nie muszą zupełnie skażać współpracy w innych tematach 
unijnych. Stąd ostrożne próby reaktywacji trójkąta weimarskiego – stycz-
niowe spotkanie ministrów ds. europejskich Francji, Niemiec i Polski oraz 
lutowa wizyta Macrona w Warszawie, a także wstępne plany co do szczytu 
weimarskiego, które udaremniła pandemia. Pozostawanie Polski poza eu-
rostrefą oraz – potęgowana sporami z Brukselą o sądownictwo – niechęć 
Warszawy do zacieśnienia integracji (czy też koordynacji) unijnej sprawia-
ją, że teraz w trójkącie Francja-Niemcy-Polska raczej nie mogą powstawać 
strategiczne inicjatywy co do przyszłości Unii. Pomimo to w ostatnich kil-
kunastu miesiącach Berlin oraz – to Macronowa nowość – Paryż poszukiwał 
wsparcia Polski w promowaniu korekt w unijnej polityce konkurencji (były 
nawet wspólne pisma ministrów trzech krajów do komisarz UE Margrethe 
Vestager w tej kwestii). Celem miałoby być wsparcie dla odnowionej po-
lityki przemysłowej Unii, ale to na razie współdziałanie trzech krajów na 
bardzo ogólnym poziomie. A w dodatku promowane przy tej okazji przez 
Francuzów pojęcie „autonomii strategicznej Unii”, często odczytywane 
amerykańskosceptycznie, wywołuje ogromną niechęć w Warszawie. 

Między Brukselą i USA
Bardzo silne oparcie się Polski na sojuszu z Ameryką (również pod 

prezydenturą Donalda Trumpa), stan pewnego strategicznego zawiesze-
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nia Niemiec nieskorych do zmierzenia się ze słabnącym zaangażowaniem 
USA w sprawy Europy, a jednocześnie dość stanowcze – a zdaniem polskich 
krytyków – zbyt ochocze podejmowanie się przez Paryż kreślenia planów 
„poamerykańskiej” Europy to jedna z głównych niespójności pomiędzy 
trzema krajami weimarskimi. Spektakularne zerwanie przez Polskę kon-
traktu na francuskie śmigłowce Caracal w 2016 r. było nie tylko uderzeniem 
w poprawne międzynarodowe relacje z Paryżem, ale też – pytanie, czy na 
ile wówczas przemyślaną – rezygnacją z mocnego włączenia się w projekt 
konsolidacji europejskiego przemysłu zbrojeniowego, co z punktu widzenia 
Paryża i Berlina ma być elementem nowej „unii obronnej” w ramach UE. 
To pomysł krytykowany – a czasem wprost zwalczany – przez Waszyngton 
z obaw o interesy amerykańskiego przemysłu, co w branży zbrojeniowej za-
wsze powiązane z polityką obronną czy wręcz zagraniczną. Dlatego Polska 
w kwestii „unii obronnej” mocno balansuje i jest znacznie bliżej Niemiec 
najbardziej zainteresowanych czysto przemysłowym wymiarem tego pro-
jektu, niż Francji z jej ideami autonomii albo suwerenności strategicznej 
Europy. Warszawa i Berlin podkreślają potrzebę wzmacniania obronności 
europejskiej czy po prostu tylko jej komplementarność wobec NATO.

Pomimo dość stanowczych deklaracji Paryża i Berlina po otruciu Alek-
sieja Nawalnego oraz odmowy uznania prawomocnego mandatu prezydenc-
kiego Aleksandra Łukaszenki różnicą – to nie jest żadna nowość – pozostaje 
stosunek do poradzieckiego Wschodu. Macron, czy to z niechęci do uzna-
nia swej porażki czy to z wierności dla swych bardzo dalekosiężnych wizji, 
nadal broni swych prób nowego strategicznego dialogu z Moskwą. Z kolei 
Berlin przy całym już nieskrywanym rozczarowaniu Rosją trwa – wbrew 
Polsce – przy symbolu swej Ostpolitk, czyli budowie Nord Stream II. Nie-
gdyś projektu broniono w imię idei „modernizacji Rosji poprzez zbliżenie 
gospodarcze”, a teraz pozostaje „nawet w czasie zimnej wojny trwała współ-
praca energetyczna z ZSRR”. Choć w gazociąg zaangażowany jest francu-
ski koncern, to Paryż – to decyzja niedoceniana w Polsce – ku zaskoczeniu 
Niemiec odblokował w 2019 r. prace nad poprawką w unijnej dyrektywie 
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gazowej, by – wbrew ówczesnym zabiegom niemieckiej dyplomacji – objąć 
NSII nowymi przepisami UE utrudniającymi życie Gazpromowi, choć – to 
byłoby idealne dla Polski czy krajów bałtyckich – bez zahamowania budowy.

Klimat: Polski hamulcowy?
Polityka klimatyczna UE to obecnie kolejny przykład rozkładu napięć 

w ramach trójkąta – najambitniejsze działania promuje Paryż, najbardziej 
oporna jest Polska, a Niemcy, same ociągające się do późnej wiosny 2019 
r. ze zgodą na neutralność klimatyczną w 2050 r., prezentują – oceniając 
z punktu widzenia Warszawy – stanowisko „bardziej umiarkowane”. To 
jednak tematyka, w której sporą rolę odgrywa nie tylko trójkąt, lecz także 
nieformalny „format” największych krajów Unii. Projekt unijnego Fundu-
szu Odbudowy, mocno skrojonego pod zielone i cyfrowe inwestycje, był 
tworzony ostatniej wiosny w Brukseli przy dość mocnych konsultacjach 
Komisji Europejskiej z Niemcami, Francją, czyli jego rzeczywistymi pomy-
słodawcami, a także Włochami, Hiszpanią oraz Polską. Działo się tak w myśl 
negocjacyjnej zasady, że gdy zgodzą się najwięksi, łatwiej będzie przeko-
nać resztę Unii. Paryż, choć poirytowany polskim hamulcowym, rozumie, 
że choćby z racji jej wielkości nie da się osiągnąć neutralności klimatycznej 
Unii bez lojalnej współpracy ze strony Polski.
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