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Hamberger Judit                          Az amerikai elnök Varsóban

Az előzmények

Az új amerikai elnök viszonyulása Közép-Európához már az indulásnál sem volt 
bizalomkeltő. Beiktatása után revideálta a korábban beindított rakétavédelmi 
programot, amelynek része lett volna a védelmi rendszer Lengyelország és 

Csehország területén kiépítendő része is. Obama semmisnek nyilvánította azt a szerződést, 
amely a rendszer elemeinek telepítést szentesítette. E döntés éppen Moszkva kívánsága 
szerint történt. Ezt amerikai illetékesek többször cáfolták, de a WikiLeaks erre vonatkozó 
anyagai – tehát a diplomáciai táviratok – is igazolták: Obama számára a rendszer 
kiépítésének lemondásában éppen a „moszkvai vétó” volt a meghatározó.1

Így tehát a térség országai, Lengyelországgal az élen, bizalmatlanná váltak.2 E jelekből 
arra következtettek, hogy az új amerikai elnöknek nem fontos e térség, s annak biztonsága. 
Arra következtettek, hogy biztonsági érdekeiket Obama feláldozza az Oroszországgal 
való „resetelt viszony” oltárán.3

2009. július 18-án neves közép-európai politikusok4 nyílt levelet küldtek a januárban 
hivatalba lépett új amerikai elnöknek, Obamának, amelyben arra kérték, hogy az USA 
adminisztrációja vegye komolyan a világnak ezt a régióját, és problémáit ne kezelje mar-
ginálisként. De Obama a levélre, és főként annak tartalmára, hallgatással válaszolt.

Ezt követte, hogy 2009. szeptember 1-jén, a második világháború kitörésének 70. év-
fordulóján5 rendezett ünnepségen az amerikai elnök – furcsa módon – nem vett részt. Ezzel 
nemcsak keserűséget okozott, hanem ahhoz is hozzájárult, hogy a lengyel társadalomban 
eleddig oly jellemző USA-párti reményeknek szárnyát szegje, a lengyeleket szkeptikussá 
tegye, és az addig stabilan kitartó lengyel (stratégiai-politikai és társadalmi) atlantizmus 
alapjait is megingassa.6 Pedig az új tagok közül a NATO-ban is Lengyelország a leglojá-
lisabb és legmegbízhatóbb, legkitartóbb szövetségese. Ezt maga Obama is megerősítette 
egy, a lengyel sajtónak 2010 novemberében adott interjúban.7

1 Ráadásul, mindezt annak a napnak (1939. szeptember 17.) az évfordulóján jelentette be, amelyiken a 
szovjet Vörös Hadsereg – a Molotov–Ribbentrop-paktum titkos záradékának megfelelően – elfoglalta 
Lengyelország keleti végeit. Ezért az ilyesmire amúgy is nagyon érzékeny lengyelek közül ezt sokan 
provokációnak tekintették.

2 Marcin Bosacki: „USA–Polska. Koniec romansu”. Gazeta Wyborcza, http://wyborcza.
pl/1,76842,6982169,USA_Polska__Koniec_romansu.html 2009. augusztus 31.

3 Paweł Wroński: „Komorowski na odsiecz Obamie”. Gazeta Wyborcza, http://wyborcza.
pl/1,76842,8782561,Komorowski_na_odsiecz_Obamie.html, 2010. december 8.

4 Több mint húszan, pl. a volt lengyel külügyminiszter, Adam Daniel Rotfeld, a volt lengyel elnök, 
Lech Wałęsa, a volt cseh elnök, Václav Havel, a volt lengyel elnök, Aleksander Kwaśniewski, a volt 
és jelenlegi cseh miniszter, Alexandr Vondra, Emil Constantinescu volt román elnök, Michal Kováč 
volt szlovák elnök, Valdas Adamkus volt litván államfő és mások. Az akkori lengyel elnök, Lech 
Kaczyński és a lengyel kormányfő, Donald Tusk támogatásáról biztosította őket.

5 A hitleri Németország 1939-ben ezen a napon támadta meg Lengyelországot.
6 Jacek Przybylski: „Błędy wobec Polski”. Rzeczpospolita, http://www.rp.pl/artykul/107684,664542_

Bledy_wobec_Polski.html, 2011. május 26.
7 Bartosz Węglarczyk: „Polacy mają to coś”. Gazeta Wyborcza, http://wyborcza.

pl/1,76842,8689529,Polacy_maja_to_cos.html, 2010. november 20.
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Az amerikai elnök varsói útjáról már 2011. január elején szó volt. Már akkor valószí-
nűnek tartották, hogy a közép-kelet-európai elnökök csúcstalálkozóján ő is jelen lesz. Már 
akkor úgy kezelték a látogatást, mint ami politikailag megerősíti Lengyelországot.

1989 óta Obamáé a hetedik amerikai elnöki látogatás Lengyelországban. George W. 
Bush járt náluk a legtöbbször: háromszor látogatott el hozzájuk. Obama, aki már több-
ször halasztotta el a kijelölt időpontot, most jutott el oda először. (A 2010. április 10-i 
szmolenszki tragédia után az elnök temetésére is elígérkezett, de végül az izlandi tűzhányó 
hamufelhője miatt azon sem vett részt). Most tehát – inkább szimbolikus kiengesztelés-
ként, mintsem tényleges, konkrét eredmények ígéretével – végül mégiscsak megvalósult 
a látogatás. A közép-európai elnökök 17. csúcstalálkozójára érkezett Varsóba, és még egy 
éjszakát is eltöltött a lengyel fővárosban.

A látogAtás céljA és témái

A látogatás előzetesében megjelölt célokat és ügyeket három fő témakörben foglalták 
össze:

- a lengyel rendszerváltás és demokráciaépítés húszéves tapasztalatainak átadása az 
arab országoknak és a keleti szomszédoknak;

- a biztonsági és katonai kérdések;
- a gazdasági és energetikai kapcsolatok és együttműködés.

A demokráciaépítés és demokráciaterjesztés ügye

A látogatás fő jelszava „a demokrácia promóciója” volt. Obama arra késztette 
és biztatta a lengyeleket, hogy eredményesen véghezvitt rendszerváltásuk, 
sikeresen felépített demokráciájuk „építési technológiáját” adják át másoknak is. 

Ezt a többször és több formában megfogalmazott kérést az teszi érdekessé, hogy tudjuk: 
az amerikai demokráciaexport és demokrácia-promóció már „kimerítette a lehetőségeit” 
– most próbálkozzanak vele a frissen demokratikussá vált országok és társadalmak, s 
használják fel saját tapasztalataikat. Lengyelország már rendelkezik némi gyakorlattal, 
hiszen keleti szomszédjai, különösen Ukrajna és Belarusz irányába régóta tesz 
erőfeszítéseket, és legutóbb még Észak-Afrikában is próbálkozott – ami „nagyon az USA 
kedvére való”. Obama szívesen támogatja ezeket a kezdeményezéseket és erőfeszítéseket. 
Ezt Varsóban azzal erősítette meg, hogy kijelentette: „egyik ország a másikra kívülről 
nem kényszerítheti rá a változtatást, de támogathatja azt”.8

Ez az igény, ez a kérés volt a fő mozgatója annak a közös vacsorának is, amelyen 
Obama mint fő díszvendég, a közép-, kelet-, és délkelet-európai országok húsz államfőjé-
nek kíséretében vett részt.9 A csúcstalálkozónak nappal a varsói királyi vár, este az elnöki 

8 Paweł Wroński: „22 godziny Obamy”. Gazeta Wyborcza, http://wyborcza.pl/1,75248,9688025,22_
godziny_Obamy__PODSUMOWANIE_.html, 2011. május 30.

9 Ez volt a közép-európai államfők 17. találkozója. Jelen volt többek között a német, az osztrák, az 
olasz, a cseh, a magyar, a szlovák, az ukrán államfő és a baltiak is, de nem volt ott például a szerb és 
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palota adott otthont, házigazdája pedig a lengyel államfő, Bronisław Komorowski volt. 
Az érintett országok vezetői egy teljes napig, több szekcióban tárgyaltak arról, hogyan 
adhatnák át húszéves rendszerváltó és demokratizáló tapasztalataikat Európa keleti felé-
nek, a Balkánnak, Észak-Afrikának és a Közel-Keletnek. Az esti munkavacsorán pedig 
igyekeztek összefoglalni a lehetőségekre vonatkozó javaslataikat, hogy azokat átadják 
Obamának.10

Lengyelországi tartózkodásának első jelentős programján, az államfők vacsoráján 
azonban az amerikai elnök nem kapott egységes választ. Arra számított, hogy lesz közös, 
egyeztetett javaslatuk arra, hogyan lehetne megalapozni az észak-afrikai demokratizálási 
folyamatot – de térségünk országainak nem volt erre vonatkozó közös víziója. Obama az 
egység helyett megtapasztalhatta a különbségeket és nézeteltéréseket; annál is inkább, 
mert a vacsorán már nem mindegyik államfő vett részt, aki a nappali eszmecserén ott 
volt.11

Az amerikai elnök a vacsorán és később is többször emlegette, hogy Lengyelország 
a térség vezető államává nőheti ki magát. Azt mondta, hogy az USA-ból úgy tekintenek 
Lengyelországra, mint a demokrácia és a piacgazdaság kiváló modelljére, olyan min-
tára, amelyet sokan követhetnek. A lengyelek voltak (főként) az 1970-es évek végétől 
– a Szolidaritás szakszervezet létrehozása és annak működése révén – a szabadságért, a 
demokráciáért és a függetlenségért folytatott küzdelem élharcosai. Ezért a leghatározot-
tabban őket kérte arra, hogy tapasztalataikkal segítsék keleti szomszédjaikat és az arab 
világ „rendszerváltásait”. Az amerikai elnök tehát tisztelgett egyet a lengyelek szabadság-
harcos hagyományai előtt, és arra koncentrált, hogy bevonja őket a máshol is szükséges 
demokráciaépítésbe. Arról is tájékoztatta őket, hogy ezt az USA a maga részéről milyen 
mechanizmusok, pénzek és szakértői támogatások segítségével képzeli el. Cserébe azt 
kérte tőlük, hogy adják át a jogállamiság és az európai demokratikus társadalmi beren-
dezkedés újjáépítésében szerzett tapasztalataikat – mindazt, ami Közép-Európát kihúzta 
a szocialista zűrzavarból.

A témára vonatkozó értékelések hangsúlyozták: Obama látogatása azt is jelzi, hogy 
az USA hajlandó kötelezettséget vállalni a keleti szomszédság demokratizálásának folya-
matában (főként Belaruszban). Ennek fejében azt várja a lengyelektől – az EU következő 
féléves soros elnökségének irányítóitól –, hogy segítsenek az arab országok rendszerváltá-
si folyamatában, az észak-afrikai országok reformjainak bevezetésében. Az arab országok 
ügyében Washington inkább a kulisszák mögött akar tevékenykedni, Lengyelországot 
pedig szövetségesként szeretné előtérbe tolni. Ehhez az elgondoláshoz az ötletet Lech 
Wałęsa korábbi tunéziai missziója adta Obamának.

a román államfő. Az utóbbiak azért, mert nem akartak egy asztalhoz ülni az általuk el nem ismert 
Koszovó új elnöknőjével.

10 PAP: „Spotkania Komorowskiego w kuluarach szczytu przywódców państw Europy Środkowej”. 
Gazeta Prawna, http://www.gazetaprawna.pl/drukowanie/518290, 2011. május 27.

11 Az elnökök vacsorája a lengyel elnök irányításával abban a teremben folyt le, ahol 1955-ben aláírták a 
Varsói Szerződést, és ahol 1989-ben a rendszerváltás megkezdésének jelentős aktusát, a kerekasztal-
tárgyalásokat is tartották. mm, aw, PAP: „Barack Obama w Polsce: Jestem zaszczycony gościnnością 
Polaków”. Gazeta Wyborcza, http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80271,9680644,Barack_
Obama_w_Polsce__Jestem_zaszczycony_goscinnoscia.html, 2011. május 27.
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Itt jegyezendő meg, hogy nemcsak Lengyelországban, hanem máshol is feltűnést kel-
tett a Nobel-békedíjas korábbi államfő, a Szolidaritás egyik alapítója és legendás vezére, 
Lech Wałęsa távolmaradása. Más elfoglaltságra hivatkozva, de valójában nemet mon-
dott az amerikai elnökkel való találkozóra. Nem akart találkozni „kollégájával”, a szintén 
Nobel-békedíjas amerikai elnökkel, inkább olaszországi programját választotta. Ezt ké-
sőbb azzal indokolta, hogy „nem volt miről beszélgetnie vele”, s hogy „a végeredmény 
úgysem lett volna más, mint egy szép fénykép”.12 Ezzel jelezte véleményét, mely szerint 
úgysem tárgyalnak meg semmit, ami fontos, és nem is döntenek semmiről, ami fontos. 
Távolmaradásának tényleges oka 2009-re vezethető vissza, amikor a közép-európai or-
szágok néhány vezető politikusa az említett nyílt levélben kérte az elnöki funkciójában 
éppen induló, és az orosz kelet irányában „reset-politikát” folytató Obamát, hogy az USA 
ne vegye le a kezét a térségről, annak biztonságáról és jövőjéről. Mivel akkor Obama ezt 
a kérést válaszra sem méltatta, most Wałęsának alkalma nyílt arra, hogy az akkori eluta-
sítást „visszaadja”.13

Az amerikai elnök többször kiemelte Lengyelországnak a térségben betöltött vezető 
szerepét, és különösen azt, hogy a rendszerváltás idején a demokratikus harcok élére állt. 
Azt is megerősítette, hogy nagyra tartja a lengyelek eddigi teljesítményét. Hangoztatta 
Lengyelország stratégiai jelentőségét a régióban, és megköszönte a lengyel katonák-
nak, hogy folyamatosan és becsülettel teljesítik a vállalt feladatot Afganisztánban, 
Irakban és másutt is. Az EU tagországaként jelentős gazdasági és politikai teljesítményt 
nyújtó házigazdáknak ez a dicséret láthatóan jólesett. Nemcsak kormányzati, hanem el-
lenzéki politikusok is – illemtudóan vagy reménykedve – kifejezték elégedettségüket, 
amiért az amerikai elnök a térséget nem hagyja magára, s fontos szerepet tulajdonít 
Lengyelországnak.

Lengyel elemzők ezzel összefüggésben felvetették, hogy hazájuk a térségben és az 
EU-ban is a nagyokhoz tartozik, és mint ilyennek, kötelessége figyelni a kisebb országok 
érveire, érzékenységére. Lengyelország tehát Obamától impulzusokat kapott arra, hogy 
az EU keretében a nagyobb súlyú országok között érezze magát, és felelősségvállalását is 
eszerint értelmezze. Az amerikai elnök indíttatására egyesek azt kezdték firtatni, hogy a 
térség mennyire fogadná el őket vezető országként.14

Az amerikai elnök látogatásának a demokratikus rendszerváltások támogatásának 
ügyében volt néhány konkrét eredménye:15

- A két ország Közös Mentori Missziót hoz létre Tunézia megsegítésére, melynek 
keretében a szabad piacgazdaság és demokrácia kiépítésének szakértői Tunéziába 
járnak majd, és segíteni fogják az országot az átalakításban.

12 PAP: „Wałęsa: z Obamą nie było o czym dyskutować”. Gazeta Wyborcza, http://wyborcza.
pl/1,76842,9685758,Walesa__z_Obama_nie_bylo_o_czym_dyskutowac.html, 2011. május 29.

13 Bár más okból, de nemcsak a Szolidaritás legendás alakja mondott nemet a találkozóra, hanem a len-
gyel gazdasági reform atyja, a kevésbé legendás, de meghatározó személyiség, Leszek Balcerowicz 
is, akinek viszont a gazdasági transzformációról vannak fundamentális tapasztalatai.

14 Marcin Szymaniak: „Wizyta i szczyt o wymiarze europejskim. Rozmowa z Januszem Reiterem, 
prezesem Centrum Stosunków Międzynarodowych”. Rzeczpospolita, http://www.rp.pl/
artykul/659422,664543_Wizyta_i_szczyt_o_wymiarze_europejskim.html, 2011. május 26.

15 Bartosz Węglarczyk: „Co ustalono podczas wizyty prezydenta Obamy [PODSUMOWANIE]”. 
Gazeta Wyborcza, http://wyborcza.pl/1,75477,9684598,Co_ustalono_podczas_wizyty_prezydenta_
Obamy__PODSUMOWANIE_.html 2011. május 28.
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- Belaruszra vonatkozóan Obama elnök támogatja a lengyel törekvéseket és az EU 
szigorúbb szankcióit, amelyekkel a Lukasenko-rezsimet akarják büntetni. Az USA 
pénzzel járul hozzá a Nemzetközi Szolidaritás Lengyel Alapjához, amely a polgá-
ri társadalom kiépítését célozza a beloruszoknál. A Gubernátorok Tanácsa, amely 
az USA-ban többek között az Amerika Hangját irányítja, a lengyel Bielsat nevű, 
Belaruszba sugározó rádióadóval közös programokat készít majd.

- Moldovával kapcsolatosan abban egyeztek meg, hogy a két ország közös munkacso-
portot hoz létre a moldovai demokratikus átalakulás támogatására.

A biztonsági és védelmi ügyek

Az elnökök szintjén a lengyel–amerikai tárgyalások témáját leggyakrabban a 
katonai és védelmi kérdések jelentik. Ezek között a legaktuálisabb a lengyel egy-
ségek fokozatos kivonása Afganisztánból. 2010 őszén abban egyeztek meg, hogy 

Lengyelország 2012-ben kivonja onnan állományát, és katonai jelenlétét iskolai és oktatá-
si misszióra váltja át. Ugyanekkor merült fel az is, hogy az USA hadserege 2013-tól több 
F-16-os vadászgépet és néhány C-130-as Hercules típusú szállítógépet állomásoztathat 
lengyel repülőtereken.

Komorowski elnök egyik nyilatkozatában,16 amelyben arról beszélt, hogy mit vár 
Obama látogatásától, a védelmi ügyekre vonatkozóan elmondta, hogy országa szeretné, 
ha az amerikai fél – a NATO rakétavédelmi rendszerével összefüggésben – megerősítené a 
további katonai együttműködésre irányuló hajlandóságát. Két, különböző súlyú, tervbe vett 
katonai bázisról van szó: az egyik 2013-tól, a másik 2018-tól működne Lengyelországban. 
Ezeknek a megerősítését várták az amerikai elnöktől.

A legtöbb szó a 2013-tól esedékes bázisról esett. A lengyel fél azt várta, hogy an-
nak tényét az amerikai elnök megerősíti. Remélték, hogy elfogadja az üggyel kapcsolatos 
szerződést, amelynek kidolgozása – a kormányok szintjén – a finiséhez érkezett. Az eddig 
alá nem írt megállapodás arról szól, hogyan fog Lengyelország területén állomásozni az a 
– nem nagy, kb. 20 fős – amerikai egység, amely a légierő kötelékében a légteret ellenőrzi, 
Herculeseket működtet, s egyúttal részt vesz a NATO különféle operatív feladataiban. Az 
F-16-osok a balti államok légterének felügyeletéért felelősek. Ezek olyan vadászrepülő 
egységek, amelyek az olaszországi avianói bázisról érkeznek, és 2013-tól rendszeresen 
gyakorlatoznak majd Lengyelország légterében. Nem állandó állomásozásról van szó, ha-
nem rotációs rendszerű, alkalmankénti jelenlétről: a lengyel védelmi miniszter, Bogdan 
Klich szerint17 évente négy ilyen alkalommal számolnak. A műveletekben a lengyel piló-
ták is részt vesznek majd. A lengyel fél abban reménykedik, hogy ezeknek az amerikai 
katonáknak a létszáma évről évre nőni fog.

16 pap, pen: „Czego Komorowski oczekuje po wizycie Obamy”. Gazeta Wyborcza, http://wyborcza.
pl/1,75478,9676158,Czego_Komorowski_oczekuje_po_wizycie_Obamy.html, 2011. május 27.

17 pen: „Klich: Amerykańskie F-16 będą przylatywać do Polski od 2013 r.”. Gazeta Wyborcza, http://
wyborcza.pl/1,76842,9675938,Klich__Amerykanskie_F_16_beda_przylatywac_do_Polski.html, 
2011. május 27.
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A 2018-tól működtetendő katonai bázissal kapcsolatosan Obamának arról is biztosí-
tania kellett volna vendéglátóit, hogy a rakétavédelmi rendszer elemeinek lengyelországi 
elhelyezése ügyében a Kreml nem rendelkezik vétójoggal. Az új koncepció szerint ugyan-
is Lengyelországban 2018-tól SM3-as mobil elfogó rakétákat telepítenek majd.18 Az 
amerikai elnök azonban csak azt erősítette meg szóban, hogy a rakétaelhárító rendszer 
felépítésének tervei továbbra is aktuálisak. De hozzátette, hogy ezzel kapcsolatban együtt 
kell működniük Oroszországgal. Lengyelországban adott egyetlen interjújában19 pedig 
megerősítette, hogy a rakétavédelmi rendszerrel kapcsolatos döntésben Moszkvának sza-
va és súlya van.

Obama visszafogta a lengyel elvárásokat, ami a lengyel elnök nyilatkozatából is ki-
olvasható. Komorowski utólag azt adta az olvasók tudtára, hogy az USA-val a katonai 
viszonyrendszerük „folyamatban van”, és óva intett mindenkit attól, hogy „messzemenő, 
alaptalan elvárásokat fogalmazzanak meg”.20

A látogatás után a lengyel kormány szóvivője elmondta,21 hogy a katonai együttmű-
ködést lefektető és szabályozó szerződések valójában már hosszabb ideje készen vannak, 
tartalmukat már korábban, a védelmi és a külügyminisztériumban is egyeztették. Ez ér-
vényes mind az amerikai–lengyel bilaterális, mind a NATO kereteiben megvalósítandó 
együttműködésre. Már csak a technikai részletek megbeszélése maradt hátra. Obama 
elnök látogatása azért volt fontos, mert legfelső politikai szinten és szimbolikusan is 
deklarálta az amerikai katonák lengyelországi jelenlétét. Ugyanez érvényes a rakétaelhá-
rító rendszer projektjére is, amely a NATO verziójában fog megvalósulni Lengyelország 
területén.

A lengyel várakozások katonai és védelmi téren tehát nem teljesültek. Nem írták alá, és 
nem fogadták el azt a közös memorandumot, amely már kész volt Obama látogatása előtt 
is. Az amerikai elnök távozása után a védelmi miniszter nem is akart erről nyilatkozni, 
így helyette a külügyminiszter nyugtatgatta az okokról kérdezősködőket azzal, hogy ezt 
hagyják a katonákra, és hogy valószínűleg jövőre megkezdődik az ügy tényleges lebonyo-
lítása. A vezérkari főnök (Mieczysław Cieniuch tábornok) arra számít, hogy az amerikai 
légierő egységének állandó lengyelországi állomásozása hozzájárul majd a lengyel piló-
ták képzéséhez, akik így tanulják meg az amerikai gépek kezelését és kiszolgálását.22

Az amerikai elnök varsói látogatása tehát nem hozott nagy súlyú vagy stratégiai jelle-
gű döntéseket. Biztonsági és védelmi ügyekben is csak szimbolikus gesztusok születtek. 

18 Jacek Przybylski – Wojciech Lorenz: „Zatrzeć niedobre wrażenie”. Rzeczpospolita, http://www.rp.pl/
artykul/659422,664506_Zatrzec_niedobre_wrazenie_.html 2011. május 26.

19 Igor Janke: „Obama: Polska może być światowym liderem”. Salon 24, http://www.rp.pl/
artykul/659422,665283_Obama_dla_Salon24_pl__Polska_moze_byc_swiatowym_liderem.html, 
2011. május 28.

20 Paweł Wroński: „22 godziny Obamy [PODSUMOWANIE]”. Gazeta Wyborcza, http://wyborcza.
pl/1,75248,9688025,22_godziny_Obamy__PODSUMOWANIE_.html, 2011. május 30.

21 rik, PAP: „Graś: Treść umowy wojskowej z USA właściwie jest już uzgodniona”. Gazeta Wyborcza, 
http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,81048,9686046,Gras_o_umowie_ws__obecnosci_
wojskowej_USA_w_Polsce.html

22 Darek Zalewski: Nie ma porozumienia ws. stacjonowania wojsk USA. Gazeta Wyborcza, 2011. 
május 28. http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,9685325,Nie_ma_porozumienia_ws__
stacjonowania_wojsk_USA.html, 2011. május 29.
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Gyakorlati eredménye technikai jellegű volt. A lengyel–amerikai viszonyt illetően Obama 
elnöksége óta a bizonytalanság és a bizalmatlanság gyökerezett meg a lengyelek tudatá-
ban. A korábbi lelkes és feltétlen lengyel „atlantizmusnak” vége. Az USA a lengyelek 
szemében sokat veszített szövetségesi megbízhatóságából.

A katonai és biztonsági együttműködésben elért, technikai jellegű eredmények a 
következők:

-  2012-ben megkezdik az amerikai kis légierőegység (kb. húsz személy) 
Lengyelországba telepítését. Feladata az lesz, hogy 2013-tól a lengyel pilótákat ké-
pezze az F-16-os és C-130-as Hercules gépek irányítására és kiszolgálására.

-  A két ország védelmi minisztériumai nyilatkozatot írtak alá, amely a fegyvergyártó 
cégek számára könnyebbé teszi az egymás piacára jutást.

-  Idén júliusban, a lengyelországi hadgyakorlaton részt vesznek kaliforniai F-16-osok 
is, amelyek az „Euro 2012” idején ellenőrizni fogják a légteret.

-  Obama megerősítette, hogy 2018-ban már Lengyelországban lesznek a rakétavédel-
mi rendszer földi elemei, vagyis a kilövőállások.

-  A Pentagon támogatni fogja a lengyel speciális erők modernizációját abból a célból, 
hogy 2014-ben Lengyelország már az USA Speciális Operációs Irányító szervének 
teljes jogú tagja lehessen.

A terrorizmus elleni harc ügyében a két fél befejezte a potenciális terroristákra vo-
natkozó információk cseréjéről szóló szerződésnek az egyeztetését. Ennek részletei nem 
ismertek.

A súlyos bűntettek elleni együttműködést illetően most tárgyalnak egy olyan szerződés-
ről, amely a két ország titkosszolgálatainak ilyen irányú együttműködését szabályozza.23

Ezt a két szerződést a lengyelek csak akkor akarják aláírni, ha már az USA feloldotta 
a lengyelekkel szembeni vízumkötelezettséget.

A gazdasági és energetikai együttműködés kérdései

Sokan állítják, hogy Obamát főleg az energetikai lehetőségek vitték Lengyelországba. 
Ezek között is leginkább az a tény, hogy az ország területének egyharmada alatt 
– az előrejelzések szerint – Európa leghatalmasabb palagázkészlete terül el.24 

A minden eddigit felülmúló mennyiségű palagáz (vagy más néven: nem konvencioná-
lis gáz) tartalékainak ígérete 2010 óta kiemelt téma a lengyeleknél. Az Európában több 
éve gáz után kutató amerikai és kanadai cégek (Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips, 
Marathon Oil) 2010-ben hozták nyilvánosságra, hogy Lengyelországban rekord nagyságú 
készletre lehet számítani. A végleges adatokat csak 2011 őszén adják közre, de a hatalmas 
mennyiség valószínűsége már most igen nagy.

A jelek szerint háromszáz évre elegendő földgázkészlet húzódik meg az ország 
alatt, ami amerikai prognózis szerint 5,3 billió köbmétert tesz ki. Ez eddig Európában 

23 Węglarczyk: „Co ustalono podczas…”, i. m.
24 „Wizyta Obamy w Polsce: przyjechał po gaz łupkowy”. Gazeta Prawna, http://www.gazetaprawna.

pl/drukowanie/517978, 2011. május 27.
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a legnagyobb készlet: egész Európát el tudnák látni földgázzal. Ha az előrejelzések 
beigazolódnak, és a nagyon költséges és környezetromboló kitermelést olcsóbbá és kör-
nyezetkímélőbbé lehet tenni, akkor nemcsak Lengyelország gazdasági pozíciói változnak 
meg jelentősen, hanem a régió energetikai erőviszonyai is. Nemcsak az oroszországi gáz-
szállításoktól, hanem a szénbányászattól is függetlenné válnának.

A palagáz, amelyet nagyon nehezen, és rendkívüli költségek árán lehet csak kitermel-
ni, nemcsak a lengyelek és az oroszok fantáziáját izgatja, hanem az amerikaiakét és az 
EU nagy államaiét is. A kitermelés azonban olyan speciális technológiát és annyira sok 
pénzt igényel, hogy azzal csak a hatalmas amerikai és kanadai konszernek rendelkeznek. 
A lengyeleknek ezért az amerikai technológiára és pénzre van szükségük.

Lengyelország lesz az első európai ország, ahol az amerikaiak tesztelhetik techno-
lógiájukat, ezért elnökük látogatásának egyik témája az volt, hogy milyen feltételekkel 
jönnek az óriáscégek a lengyelekhez. Nem a részletekről tárgyaltak, hanem az amerikai 
befektetések lengyelországi garanciáiról. Obama arra kért biztosítékot, hogy ha a cég-
óriások százmillió dollárokat befektetnek itt a palagáz kitermelésébe, akkor a lengyel 
fél nem fogja magát alávetni Párizs és Berlin nyomásának, amely arra irányul, hogy itt 
is betiltsák a palagáz kitermelését csakúgy, ahogy ezt otthon teszik. Sajtóértekezletén 
többek között azt mondta, hogy az USA a palagáz kitermelésének technológiájában élen 
jár, és most nagy lehetőség nyílik arra, hogy Lengyelországban kísérletezzék ki és töké-
letesítsék azt. Így a jövendő együttműködés lényege, hogy a lengyel fél használhatja az 
amerikai technológiát, az amerikai konszernek pedig biztosak lehetnek abban, hogy – az 
EU környezetvédelmi szabályainak megfelelően – dolgozhatnak a gáz kitermelésén, és 
részesedhetnek belőle.25

Donald Tusk lengyel miniszterelnök a palagáz ügyében folytatott megbeszélést úgy 
értékelte, hogy az USA komolyan fontolgatja a velük való együttműködést. A tárgyalás 
témáját a technológiai és politikai együttműködésben, a közös befektetésben jelölte meg.26 
Szerinte Lengyelország adja a terepet és a gázkészletet, az USA pedig a kutatáshoz és a 
kitermeléshez szükséges technológiát. Obama a környezetvédelmet szigorúan figyelembe 
vevő kitermelést hangsúlyozta.

Komorowski lengyel elnök a palagáz ügyét27 elsősorban „bizniszként” fogja fel, 
és azt szeretné, ha minél kevesebb lenne benne a politika. Eddig sem volt lelkes híve 
a hazai gázkitermelésnek, ezért hangsúlyozta, hogy egyelőre csak hét fúrást végeztek 
Lengyelországban, s ez még nem elég ahhoz, hogy „előre igyanak a medve bőrére”. 
A gáz-nagyhatalommá válás eshetőségét kelletlenül kezelő elnök azokra a kérdésekre, 
amelyek az orosz–lengyel viszony emiatt várható alakulását firtatták, azt válaszolta, hogy 
mind a lengyel, mind az amerikai állam pragmatikus viszonyt épített ki Oroszországgal, 
és együtt akar működni vele. (Ezt Obama elnök is hasonló értelemben erősítette meg.) 

25 Jerzy Dudek: „Gaz łupkowy: bez przełomu po wizycie Obamy”. Rzeczpospolita, http://www.rp.pl/
artykul/666246.html, 2011. május 31.

26 jb; PAP: „Tusk o gazie łupkowym: »Przełom«. Ale konkretów zabrakło”. Gazeta Wyborcza, http://
wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80271,9684175,Tusk_o_gazie_lupkowym___apos__apos_
Przelom_apos__apos__.html, 2011. május 28.

27 pap, pen: „Czego Komorowski oczekuje po wizycie Obamy”. Gazeta Wyborcza, http://wyborcza.
pl/1,75478,9676158,Czego_Komorowski_oczekuje_po_wizycie_Obamy.html, 2011. május 27.
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A lengyelországi amerikai érdekeltségek összefüggéseit a lengyel elnök úgy látja, hogy az 
USA a technológiai exportban offenzívára készül, amelynek hazája kiváló terepe lehet.

Az USA azonban nemcsak a lengyelországi palagáz kitermelésében érdekelt, hanem 
a készülő atomerőművek építésében is: a lengyel energetikai koncepciónak az atom-
erőművek építésére vonatkozó része iránt szintén kiemelt figyelmet tanúsít. Varsó az 
oroszországi energetikai függés enyhítésének majd felszámolásának tervében előtérbe 
helyezte az atomerőművek építését. Náluk még egy sem működik, ám – szomszédjaik-
nak köszönhetően – körbe vannak véve orosz típusú és orosz gyártású atomerőművekkel. 
A lengyel energetikai stratégák 2010-ben határozták el végérvényesen, hogy atomerő-
műveket fognak építeni; összesen hármat vettek tervbe. A befektetésért az USA elnöke 
azoknak az amerikai cégeknek az érdekében lobbizott, amelyek a franciákkal és a japá-
nokkal versenyeznek majd (Westinghouse, GE Hitachi, Areva).28 A Lengyel Energetikai 
Csoport (Polska Grupa Energetyczna) ősszel hirdeti meg a versenyt az első atomerő-
mű megépítésére (befejezésének várható ideje 2020, míg a másodiké 2030). A befektetés 
nagysága 10 milliárd euró körül mozog.

A szépreményű energetikai együttműködés közös érdekeken alapszik, és az ener-
giatermelés technológiájának átadásában a megújítható energiák (nap-, szél-, bioenergia) 
területére is koncentrál. Ezzel kapcsolatosan nagy tervek formálódnak. Az első lépés 
az őszre tervezett lengyel–amerikai gazdasági csúcstalálkozó. Tusk lengyel kormányfő 
azt javasolta Obamának, hogy az innovációk támogatására hozzanak létre közös alapot, 
amely az új technológiákat népszerűsítené és terjesztené.29

Ami az egyéb amerikai gazdasági érdekeltségeket illeti, az Amerikai Gazdasági 
Kamara (AmCham) Lengyelországban működő részlegének adatai szerint az USA 
cégeinek kumulált lengyelországi befektetései 20 milliárd dollárt tesznek ki. Az amerikai 
tőke jelentős szerepet játszott a lengyel gazdaság átalakításában: az 1990-es évek közepén 
az összes külföldi befektetés 14 százalékát tette ki. Mostanában ez jelentősen, a felére 
csökkent. Az amerikai cégek – melyek közül a legnagyobbak: a General Motors és a 
CMC – Lengyelországban kb. 180.000 embert foglalkoztatnak. A kereskedelmi forgalom 
értéke fokozatosan nő: 2010-ben 7,3 milliárd dollár értékű volt.30

A gazdasági együttműködést illetően most abban állapodtak meg, hogy idén ősszel 
a két ország gazdasági minisztériumi és más kormányzati képviselői kerekasztal-
tárgyalásokat kezdenek, amelyek eredményét jelentésben fektetik le arra vonatkozóan, 
hogy milyen jogi szabályokat és procedúrákat kell módosítani ahhoz, hogy a két ország 
üzleti szférája szorosabban együttműködhessen.31

28 a.ła., adw: „Amerykanie czekają na łupki i elektrownię atomową w Polsce”. Rzeczpospolita, http://
www.rp.pl/artykul/26,665168_Amerykanie_czekaja_na_lupki_i_elektrownie_atomowa_w_Polsce.
html, 2011. május 28.

29 Wroński: „22 godziny Obamy…”, i. m.
30 a.ła., adw: Amerykanie czekają…”, i. m.
31 Węglarczyk: „Co ustalono podczas…”, i. m.
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Egyéb ügyek

A vízumok kérdése

Lengyelország és az USA között még mindig vízumkötelezettség áll fenn, amit 
a lengyelek nagyon sérelmeznek, különös tekintettel arra az áldozatvállalásra, 
amit, az USA mellett kitartva, tanúsítanak. A közemberek dühösen és ingerülten 

emlegetik, hogy ők fizetnek a legdrágábban – lengyel katonák vérével – az amerikai szö-
vetségért, az USA mégis másodrendű polgárokként kezeli őket.

Obama tavaly decemberben megígérte a lengyel elnöknek,32 hogy ezt a 
vízumkötelezettséget még az ő elnöksége idején eltörlik. Ezt az ígéretét most is 
megerősítette. Többen javasolták, hogy a lengyelek ne várjanak tőle sokat ebben a 
kérdésben, mert az ügy bonyolult, és megoldása több időt vesz igénybe. Nem valószínű, 
hogy az eddigi szabályokat módosítják, vagy kivételt tesznek Lengyelországgal, mert 
az még mindig nem teljesíti a formális követelményeket (azt, hogy a visszautasított 
vízumkérelmek aránya ne lépje túl a 3%-ot – pedig még ma is minden tizedik kérelmet 
elutasítják).

Obama az első amerikai elnök, aki tevékenyen részt kíván venni Lengyelország vízum-
kötelezettségének felszámolásában. De a vízumengedélyek szabályairól a Kongresszus 
dönt, amelyet most a republikánusok uralnak, akik „haragban vannak” az elnöki admi-
nisztrációval. Ennek ellenére a lengyel vízumkötelezettség eltörlését hajlandók támogatni, 
ám ezen az elnöknek személyesen is dolgoznia kell.33 Ezért Obama csatlakozni fog azokhoz 
a kongresszusi képviselőkhöz és szenátorokhoz (közöttük többen is lengyel származású-
ak), akik a vízumkényszer szabályát módosítani kívánják. Azt ígérte, ő maga fogja erre 
kérni a Kongresszust: azt javasolja, hogy ne az elutasított vízumok, hanem az érvényesek 
határidejének betartási vagy átlépési százalékos arányát vegyék figyelembe.34

A lengyel kormányszóvivő nyilatkozata35 alapján arra lehet következtetni, hogy a 
vízum kérdésében a lengyel fél a megoldás minden terhét, feladatát az amerikai félre 
hárította. Azzal érveltek, hogy az USA érdeke, hogy lengyel szövetségesét partnerként 
és szövetségesként kezelje ebben az ügyben is. Most az amerikai félen a sor, hogy saját 
szabályait ennek érdekében módosítsa. Ha ez nem valósul meg, akkor rohamosan elveszíti 
eddigi népszerűségét a lengyelek között, akik egyénileg a leggyakrabban ebben az ügy-
ben konfrontálódnak az USA-ból velük szemben megnyilvánuló diszkriminációval.

32 pap, pen: „Czego Komorowski…”, i. m.
33 Mariusz Zawadzki: „Co powie Obama w Polsce”. Gazeta Wyborcza, http://wyborcza.

pl/1,75478,9639519,Co_powie_Obama_w_Polsce.html, 2011. május 21.
34 Przybylski–Lorenz: i. m.
35 rik, PAP: „Graś: Treść umowy wojskowej z USA właściwie jest już uzgodniona”. Gazeta Wyborcza, 

http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,81048,9686046,Gras_o_umowie_ws__obecnosci_
wojskowej_USA_w_Polsce.html, 2011. május 29.
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A Oroszországhoz fűződő viszony

Amióta Obama nyíltan kifejezi, hogy a térségre vonatkozó, a lengyeleket is érintő 
stratégiai és biztonsági ügyekben számára az orosz igények a meghatározóak, sokan 
becsapva érzik magukat. Az amerikai elnök most mindezt lengyel területen (interjúban36 
és sajtóértekezleten) is megerősítette. Újra közhírré tette, hogy neki az oroszok érdekei 
és nézetei a fontosak, amit Európának ezen a tájékán tudomásul kell venni. Ez érvényes 
a rakétavédelmi rendszerre („ez olyan téma, amelyben együtt kell működnünk az 
oroszokkal”), a lengyel–orosz viszonyra („Medvegyev orosz elnök itt komoly partner”), 
valamint a külső veszélyeztetettségre („közös a külső veszély”) és a stratégiai egyensúlyra 
(„ami az oroszoknak is fontos”) egyaránt.37

Obama az Oroszország irányába gyakorolt „reset-politikát” jó megoldásnak, 
eredményes stratégiának tartja. Azt mondta, hogy ezt a lengyel politika irányítói és a 
találkozón részt vett elnökök is megerősítették, mert mindannyian kifejezték, hogy a 
térség most biztonságosabb, hiszen Oroszország kevésbé agresszív, nyugati irányultsága 
határozottabb, mint volt néhány évvel ezelőtt, és sokkal együttműködőbb, mint korábban. 
A fegyverzetcsökkentés miatt a térség biztonsága is erősödött, és kevesebb a régión belüli 
feszültség. Az amerikai elnök nemcsak a saját orosz-politikáját dicsérte meg, hanem az 
új lengyel kormányét is, amikor kifejezte afölötti örömét, hogy a lengyel–orosz viszony 
is javult. Úgy vélte, hogy ez nagyrészt az ő reset-politikájának köszönhető, ami által 
a nemzetközi biztonságérzet is megerősödött. A lengyel elnök, Komorowski pedig 
egy interjúban úgy vélekedett, hogy „senkinek sem érdeke az orosz–lengyel viszony 
elmérgesítése”.38

Obama azt, hogy Oroszország fontos partner, a lengyel elnökkel folytatott tárgyalásai 
utáni sajtóértekezleten is megerősítette.39 Bevallása szerint „mélyen és őszintén” 
beszéltek a Moszkvához fűződő viszonyukról. Örömmel nyugtázta, hogy a lengyel–
orosz kapcsolatokban pozitív áttörés következett be. Külön hangsúlyozta, hogy a mostani 
lengyel vezető politikai elit pragmatikusan viszonyul Oroszországhoz, ami az ő dolgát 
is megkönnyíti. Jelezte azt is, hogy a továbbiakban is kompromisszumokra készül 
Oroszországgal ott, ahol ez lehetséges: például a terrorizmus ellen folytatott harcban, 
vagy Afganisztánban, a hatalom helyi erőknek való átadásában. Medvegyev elnök ebben 
is partner, ezért „a rakétavédelmi rendszerre vonatkozó tárgyalásokba be kell vonni 
Oroszországot is”. Vannak olyan közös külső fenyegetettségek, amelyek az oroszok 
számára is fontosak, s bevonásuk nem zavarja meg a stratégiai egyensúlyt.40

36 Igor Janke: „Obama: Polska może być światowym liderem”. Rzeczpospolita – Salon 24, http://www.
rp.pl/artykul/659422,665283_Obama_dla_Salon24_pl__Polska_moze_byc_swiatowym_liderem.
html, 2011. május 28.

37 PAP, pmaj: „Obama: przemiany czynią z Polski lidera w Europie”. Rzeczpospolita, http://www.rp.pl/
artykul/665303.html, 2011. május 28.

38 Wroński: „22 godziny Obamy…”, i. m.
39 jb, PAP: „Obama: Polska wyrasta na głównego przywódcę regionu”. Gazeta Wyborcza, http://

wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80271,9683340,Obama__Polska_wyrasta_na_glownego_
przywodce_regionu.html, 2011. május 28.

40 PAP: „Co Obama obiecał Tuskowi w czasie wizyty w Polsce?”. Gazeta Prawna, http://www.
gazetaprawna.pl/drukowanie/518378, 2011. május 28.
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A szmolenszki tragédia kivizsgálásának ügye

A lengyel politikai elit, és a társadalom azon része, amely elégedetlen a 2010. április 
10-én, a szmolenszki repülőtéren bekövetkezett tragédia kivizsgálásának állapotával, 
abban reménykedett, hogy Obama lehetővé teszi, hogy hozzájussanak a tragédiáról 
készült amerikai felvételekhez, és hogy az USA a maga ismereteivel és lehetőségeivel 
segíteni fogja a lengyel kétségek eloszlatását. Vannak politikusok és politikai erők, 
amelyek azt szeretnék, ha az ügyben nemzetközi vizsgálat indulna, amelyben az USA 
kulcsszerepet játszana. Tény, hogy ezt a lengyel kormánynak kellene kezdeményeznie, ám 
erre mindeddig nem volt hajlandó. Ettől a látogatástól sokan remélték, hogy kormányuk 
mégiscsak felkéri az USA-t, hogy indítson vizsgálatot. Annál is inkább, mert Obama a 
katasztrófa áldozatainak egyes hozzátartozóival külön találkozott, sőt, az emlékművüknél 
is koszorúzott.

Az elért „eredmény” értékelései egymástól eltérőek. Az egyik fél azt hangsúlyozza, 
hogy az ügy kivizsgálásának szükségessége Obamán keresztül, nemzetközi szinten is 
bejutott a köztudatba; a másik épp az ellenkezőjét állítja: Obama azt akarja, hogy az 
ügyben a lengyelek már ne „rágják egymást”, fogjanak össze, és ne osszák meg saját 
társadalmukat.41

Obama csak azokkal a hozzátartozókkal találkozott, akiknek szerettei a tragédiában 
magas rangú NATO-tisztekként haltak meg. A kb. tizenöt perces találkozón részt vett az 
elhunyt lengyel államfő leánya, valamint ikertestvére, Jarosław Kaczyński is. Az utóbbi 
egy emlékeztetőt adott át az amerikai elnöknek a szmolenszki katasztrófa ügyéről abban 
a reményben, hogy ezáltal az ügy nemzetközi színtérre kerül. Azt szeretné elérni, hogy 
az USA részvételével kezdjenek NATO-vizsgálatot vagy nyomozást. Egyelőre nem lehet 
tudni, hogy az USA elkötelezi-e magát a szmolenszki tragédia ügyében. Mivel azonban 
ezt eddig sem tette meg, és a lengyel kormány most sem kérte fel őt erre, feltételezhető, 
hogy ez így is marad. Ráadásul, az említett interjúban Obama majdnem egyértelműen 
elhárította magától, hogy ebben az ügyben szerepet vállaljon.42

A zsidó vagyonok ügye

Sokan gondolták, hogy az amerikai elnök tárgyalási témái között lesz az egykori len-
gyelországi zsidóság43 elkobzott vagyonával kapcsolatosan felmerült kártérítési vagy 
visszaszolgáltatási igények érvényesítése. A lengyel kormány ugyanis, a gazdasági reform 
következő lépéseként, nagy volumenű reprivatizációra készül. Ennek törvénytervezetét 
elkészítették, és az el is jutott a Szejmbe, ám vitáját – éppen a felmerült zsidó kártérítési 
igények miatt – egyelőre elnapolták. Tusk miniszterelnök arra hivatkozott, hogy az ország 
gazdasági helyzete nem engedi meg az elkobzott zsidó vagyonok miatti kártérítést.44

41 red.: „Polscy politycy wiedzą lepiej, co Obama myśli o Smoleńsku”. Gazeta Wyborcza, http://
wyborcza.pl/1,75478,9686448,Polscy_politycy_wiedza_lepiej__co_Obama_mysli_o_Smolensku.
html, 2011. május 29.

42 Wroński: „22 godziny Obamy…”, i. m.
43 A két háború között hárommillióan voltak, s közülük csak néhány ezer élte túl a Holocaustot; a túlélők 

többsége emigrált.
44 PAP: „Tusk: biorę odpowiedzialność za zatrzymanie na razie ustawy reprywatyzacyjnej”. Gazeta 

Hamberger Judit        A magyar államfő és a magyar kormányfő Szlovákiában

           MKI-tanulmányok 14



A kérdés felvetését az elkobzott zsidó vagyonokkal foglalkozó nemzetközi zsidó 
szervezetek kérték Obamától. Indokuk lényege az volt, hogy Lengyelország sem ren-
dezheti el történelmének ezt a lapját anélkül, hogy az ügyet ne tisztázná. Ez minden 
közép-európai országban jelentős problémákat generál, de mindegyikénél nagyobbat ép-
pen Lengyelországban, ahol a térségbeli zsidóság a legnagyobb számban élt.45

Nyilvános források alapján nem tudható, hogy Obama ez ügyben gyakorolt-e 
nyomást a lengyel állam- és kormányfőre, de azt megígérte, hogy két év múlva újra el-
látogat Lengyelországba, mégpedig egész családjával, amikor a Lengyelországi Zsidók 
Történetének Múzeumát nyitják majd meg, s amelynek alapkőletételében most részt 
vett.46

A CIA titkos börtöneinek kérdése

A látogatás idejére két tüntetést szerveztek. Az egyik csoportosulás a szmolenszki 
katasztrófa nemzetközi szintű – USA által vezetett – kivizsgálását kérte, a másik, a 
lengyelországi Helsinki Alapítvány arra akarta kérni az amerikai elnököt, hogy járjon 
közbe a lengyel kormánynál abban az ügyben, amely az állítólagos lengyelországi titkos 
CIA-börtönök vizsgálatának engedélyezésére vonatkozik.47 A CIA titkos börtöneinek 
kérdésében Lengyelországban negyedik éve folynak a találgatások és titkos vizsgálatok: 
a 2002–2003-ban ott fogva tartottak ügyéről van szó. A lengyel főügyész, Andrzej Seremet 
szerint a vizsgálat nem lehet nyilvános, mert államérdek forog kockán, s ez magasabb 
szempont, mint a társadalom joga az információhoz. Éppen ezért sem szivárgott ki 
semmilyen információ arról, hogy volt-e szó erről az ügyről.48

A látogAtás értékelése

Nemcsak az utólagos, hanem már az előzetes értékelések is hangsúlyozták, hogy a 
látogatás szimbolikus, konkrét eredményei csekélyek, jelentősebb hozadéka leg-
feljebb később lehet. Ezt az általános vélekedést egyesek keserűen és elégedetlenül, 

mások megnyugtatásként és elégedetten hangoztatták. Az előbbiek arra összpontosítot-
tak, hogy a látogatásnak nem volt sok értelme, az utóbbiak pedig arra, hogy a látogatás 

Wyborcza, http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,9241138,Tusk__biore_odpowiedzialnosc_za_
zatrzymanie_na_razie.html, 2011. március 11.

45 wg, PAP: „Rabin Schudrich: odmowa zwrotu własności jest niemoralna”. Gazeta Wyborcza, 
http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80708,9252616,Rabin_Schudrich__odmowa_zwrotu_
wlasnosci_jest_niemoralna.html, 2011. március 14.

46 aw, PAP: „Obama obiecał, że wróci do Warszawy w 2013 r. Z córkami”. Gazeta Wyborcza, http://
wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80271,9681930,Dyrektorka_MHZP__Prezydent_Obama_
obiecal__ze_odwiedzi.html, 2011. május 27.

47 Paweł Wroński: „Kaczyński u Komorowskiego, czyli Obama łagodzi obyczaje”. Gazeta Wyborcza, 
http://wyborcza.pl/1,75478,9667176,Kaczynski_u_Komorowskiego__czyli_Obama_lagodzi_
obyczaje.html, 2011. május 26.

48 ła, IAR: „Tajne więzienia CIA w Polsce: odnaleziono ‘książkę ruchową’ z lotniska w Szymanach”. 
Gazeta Wyborcza, http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80708,8837954,Tajne_wiezienia_
CIA_w_Polsce__odnaleziono__ksiazke.html, 2010. december 17.
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tényének is örülhetnek. Az előbbiek azt látják, hogy semmilyen eredménye nem volt, az 
utóbbiak nagyra értékelik az amerikai elnök szimbolikus gesztusait és kijelentéseit.

Tény, az hogy sokan voltak, akik az amerikai elnök értésére adták: nem lelkesednek 
a politikájáért. Például azzal, hogy az elnök fogadására és üdvözlésére nem vonultak ki 
tömegesen az utcákra. A korábbi atlantista lelkesedés is alábbhagyott, helyette a csaló-
dottság erősödik. A szkepszist növeli az a tény is, hogy éppen a lengyelek azok, akiket az 
USA vízumszabályozással korlátoz. Azt pedig, hogy az elnök felesége az európai látogatás 
során minden országban ott volt a férje oldalán, csak éppen náluk nem, annak jelzéseként 
értelmezik, hogy az amerikai elnök számára Lengyelország nem igazán fontos.49 Daniel 
Rotfeld volt lengyel külügyminiszter szerint Obama – a korábbi európai állomásaitól elté-
rően – „elfelejtett” szólni Lengyelország és a térség társadalmaihoz.50

Nem segített az sem, hogy Obama sokat hangoztatta a két ország közötti stratégiai 
partnerség erejét. Ezt tette egyetlen lengyelországi interjújában51 is: tagadta, hogy az 
amerikai–lengyel viszony a stratégiai partnerség erejéből veszített volna. Sőt, szerinte épp 
ellenkezőleg: a biztonsági kérdésekre irányuló együttműködésük még soha nem volt olyan 
jó, mint most. Azt állította, hogy a két fél erős szövetségese egymásnak, a NATO talaján 
is. Arról biztosított mindenkit, hogy Lengyelország az USA számára kulcsfontosságú 
szövetséges marad, s hogy az országot, mint a NATO tagját, ugyanúgy megilletik a 
biztonsági garanciák, mint a többi tagállamot, mert közös a biztonság és közös a védelem. 
Ezt azonban lengyel tárgyaló partnerei nem hitték el neki teljes meggyőződéssel.52

A nemzetközi értékelésekben fellelhető hangsúlyok jelezték, hogy kit mi érdekelt, 
kinek mi volt a fontos. A németek például53 a lengyel atlantizmus gyengülését érzékelték: 
azt, hogy már nem lelkesültek úgy, ahogy korábban, más amerikai elnökök látogatása 
alkalmával, s hogy a közép-európaiak és Obama nem igazán találták meg egymáshoz 
az utat. Azt is észrevették, hogy a lengyel politikai elit most uralkodó része már inkább 
EU-párti, mint atlantista, és inkább tevékenykedik brüsszeli, mint washingtoni szem-
pontok szerint. (Ehhez hozzáteendő, hogy az atlantista politikai elit „magja” odaveszett 
Szmolenszknél.)

Az USA-ban megszületett értékelések54 az energetikai és a katonai együttműködés 
megerősítésére vonatkozó elemeket hangsúlyozták. Felfigyeltek arra, hogy a lengyel 
miniszterelnök a biztonsági garanciákat és azt emelte ki, hogy Obama megerősítette: 
Lengyelország biztonságát az USA garantálja. Amerikai értékelések szerint Obama 

49 Jacek Przybylski: „Błędy wobec Polski”. Rzeczpospolita, http://www.rp.pl/artykul/107684,664542_
Bledy_wobec_Polski.html, 2011. május 26.

50 Adam Daniel Rotfeld volt az egyik lengyel kezdeményezője annak az említett nyílt levélnek, amelyet 
közép-európai politikusok Obamához írtak 2009 közepén. PAP: „Rotfeld: wizyta Obamy w Polsce 
potrzebna, ale zabrakło wyraźnego sygnału do społeczeństw regionu”. Gazeta Prawna, http://www.
gazetaprawna.pl/drukowanie/518393, 2011. május 28.

51 Janke: „Obama...”, i. m.
52 PAP: „Co Obama obiecał…”, i. m.
53 PAP: „»Spiegel«: Obama czuł się w Warszawie trochę nie na miejscu”. Gazeta Wyborcza, http://

wyborcza.pl/1,75248,9686828,_Spiegel___Obama_czul_sie_w_Warszawie_troche_nie_na.html, 
2011. május 29.

54 rik, PAP: „Krótkie migawki – tak amerykańskie media relacjonowały wizytę Obamy w Warszawie”. 
Gazeta Wyborcza, http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80277,9685553,Krotkie_migawki___
tak_amerykanskie_media_relacjonowaly.html, 2011. május 29.
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lengyelországi látogatásának voltak tartalmi és szimbolikus elemei, de a legfontosabbak 
közé tartozott a NATO-szövetség megerősítése. A látogatás leginkább hangoztatott 
jellemzői: a katonai együttműködés megerősítése és az arab államok demokratikus 
átalakításában való modell értékű mintaadás.

Az utólagos értékelések sugallják az amerikaiak és a németek közötti „versengést a 
lengyelekért”, különösen annak fényében, hogy – a jelek szerint – Lengyelország az ener-
getikai stratégia szempontjából felértékelődik.

Az orosz értékelések55 Obamának azokat a megnyilvánulásait tartották fontosaknak, 
amelyek az oroszokhoz fűződő stratégiai érdekeltséget és a velük való partneri együtt-
működést erősítették meg: hogy a rakétavédelmi rendszert az oroszokkal egyetértésben, 
velük partnerségben kell kiépíteni; hogy Oroszországgal azért kell együttműködni, mert 
közös a külső fenyegetettség, s mert a stratégiai egyensúly nélkülük, vagy ellenükben, 
felborul.

Többen feltették a kérdést, hogy valójában miért is látogatott el az amerikai elnök 
Lengyelországba? A felmerülő okok között nemcsak az elnök varsói programjának témái 
szerepeltek, hanem az is, hogy az USA-ban sok a lengyel származású szavazópolgár. 
A külhoni lengyelek legnagyobb szervezete, a Polonia becslései szerint 10,6 millió len-
gyel származású személy él az Egyesült Államokban. Chicago, ahogy erről most maga 
Obama is vallott, Varsó után a második legnagyobb lengyel város.56

Úgy ítéljük meg, hogy az amerikai elnököt elsősorban az energetika ügyei késztették 
arra, hogy kitérőt tegyen Lengyelország felé. Egyéb megfontolásai csak ez után 
következnek a sorban. A látogatás hangneme és a tény, hogy többségében deklarációkból 
és szimbolikus gesztusokból állt, arra enged következtetni, hogy meg akarta nyugtatni a 
lengyeleket. Arról akarta biztosítani őket, hogy az USA és annak elnöke nem feledkezett 
meg róluk, és hogy a továbbiakban is számít rájuk. Meg akarta erősíteni, hogy az USA 
Kelet-Közép-Európáról nem mondott le, számára ennek a térségnek is van jelentősége. 
Hogy ezt ki hitte el neki, azt nehéz lenne megállapítani. De a látogatás nem győzte meg 
a lengyeleket arról, hogy 2009-ben Obama nem az orosz igényeknek tett eleget, amikor 
ténylegesen visszavonta a hathatós biztonsági garanciákat abból a térségből, amelyet 
Moszkva a saját befolyási övezetének tart.

2011. június 8.

55 IAR, PAP, d: „Media o wizycie: Łupki, polski model i naciski na Białoruś”. Gazeta Wyborcza, http://
wyborcza.pl/1,75478,9685754,Media_o_wizycie__Lupki__polski_model_i_naciski_na.html, 2011. 
május 29.

56 Látogatása során Obama többször emlegette, hogy Chicagóból származik, ahol olyan sok lengyel 
él, hogy aki ott él velük, annak egy kicsit lengyellé is kell válnia, így ő maga is egy kicsit lengyellé 
vált.
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