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się tli.  

Zapobiec nie mogą 
zimie,  

która tuż 
(haiku napisane w ramach 

seminarium dyplomowego) 
 
 

„Słowo „korytarz” jest sztucznym wymysłem” 
(z przemówienia ministra Józefa Becka  

w Sejmie RP 5 maja 1939 r.) 
 
 

„Te same granice, które dziś w skutek patologicznej nieufności wszystkich 
wobec wszystkich obstawione są przez urzędników celnych, posterunki 

żandarmerii oraz policję i przeobraziły się w zasieki z drutu kolczastego, 
wówczas reprezentowały tylko symboliczną linię; przekraczało się ją tak 

samo bez zastanowienia jak południk w Greenwich.” 
(Stefan Zweig, Świat wczorajszy) 
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WSTĘP 
 
Słysząc słowo „korytarz” w odniesieniu do stosunków 

międzynarodowych, szczególnie w Polsce, przypomnimy zapewne 
sobie słynny spór o „korytarz” polski istniejący przed II wojną 
światową. No i właściwie to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o skoja-
rzenia. Bo czym właściwie jest „korytarz” w ramach nauki o sto-
sunkach międzynarodowych i dlaczego warto się nim zajmować? 
Przede wszystkim jest to istna terra incoginita i chociażby z tego 
powodu warto podjąć taki temat, przy okazji zadając sobie pyta-
nie, czy owo milczenie nauk na ten temat nie jest spowodowane 
jakimiś ukrytymi motywami. Podczas kwerendy źródeł, która 
w naturalny sposób poprzedziła pisanie niniejszej pracy, dotarłem 
do momentu, w którym zdałem sobie sprawę, że nie powstało 
(szczególnie w języku polskim) na temat „korytarza” żadne po-
ważniejsze opracowanie za wyjątkiem jednej książki Grzegorza 
Łukomskiego. Jest ona niestety poświęcona raczej historii instytu-
cji „korytarza” polskiego aniżeli głębszej analizie powstania 
i trwania „korytarza” jako fenomenu w stosunkach międzynaro-
dowych1. Brak opracowań na temat „korytarza” łączy się z nie-
określonością tego pojęcia. Mając ją na uwadze, a także wnioski, 
do których doprowadziły mnie badania tej kwestii, zdecydowałem 
się na zapis tego pojęcia w cudzysłowie, ze względu na jego dwu-
znaczny charakter, o czym Czytelnik sam się przekona w czasie 
lektury niniejszej pracy. Daleki jestem od poszukiwania w temacie 
tym kwestii dyskursywnych, przemocy symbolicznej tudzież two-
rzenia teorii spiskowych dlaczego do tej pory nie zajmowano się 
„korytarzem” w sposób kompleksowy. Być może uznano, że temat 

                                                 
1 Znamienne jest również niezwykle subiektywne podejście G. Łukomskiego, 
który to w swojej książce pragnie udowodnić, że „korytarz” polski, niczym 
w słowach ministra Józefa Becka, jest sztucznym wymysłem niemieckiej propa-
gandy. Zob. G. Łukomski, Problem „korytarza” w stosunkach polsko–
niemieckich i na arenie międzynarodowej 1919–1939, Warszawa 2000. 
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jest zamkniętym w jednym przykładzie wątkiem i nie warto go 
podnosić2. 

O tym, że temat „korytarza” pozostaje tematem żywym 
dowiedziałem się z artykułu w „Le Monde Diplomatique Edycja 
Polska” poświęconego obecnym roszczeniom Boliwii odnoszącym 
się do utworzenia „korytarza” Atacama przez terytorium Chile3. 
Choć wtedy, w 2015 roku, nie zwróciłem na to większej uwagi, to 
już rok później, podczas zajęć z prawa międzynarodowego pu-
blicznego w ramach studiów w Instytucie Stosunków Międzyna-
rodowych Uniwersytetu Warszawskiego, temat ten odżył w mojej 
świadomości z całą swoją mocą, dając pierwszy impuls do po-
święcenia pracy licencjackiej właśnie kwestii „korytarza”. Układ 
niniejszej pracy odwzorowuje stadia zainteresowania i stanowi 
jednocześnie metodologię opartą o wydzielone dziedziny, pod 
kątem których można badać instytucję „korytarza”. Wyszedłem od 
perspektywy prawa międzynarodowego i geografii politycznej, 
jako że naturalne wydaje się powiązanie z nimi kwestii „koryta-
rza”. O tym też traktuje rozdział pierwszy. W pierwszych wyobra-
żeniach dotyczących niniejszej pracy miały to być główne osie, 
wokół których poprowadzić miałem swoją narrację. Jednak wraz 
z postępem badań i nie ukrywam – dzięki pewnym szczęśliwym 
zbiegom okoliczności – udało mi się odnaleźć, nazwać i scharak-
teryzować kolejne perspektywy, które zebrałem w rozdziale dru-
gim poświęconym kulturowym aspektom fenomenu „korytarza”. 
W trzecim rozdziale postanowiłem położyć nacisk na możliwe 
odczytanie idei „korytarza” w ramach stosunków międzynarodo-
wych. Kwintesencją całości jest stworzenie modelu „korytarza”, 
który z racji wymogów formalnych, znalazł się we wnioskach 

                                                 
2 Warto jednak zaznaczyć, że sama tylko anglojęzyczna Wikipedia wskazuje na 
dziewięć ewentualnych „korytarzy”, które przypominają „korytarz” polski. Zob. 
hasło: Polish Corridor [w:] „Wikipedia”, (dostęp: 17.06.2017), [URL: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Polish_Corridor#See_also]. 
3 Zob. C. Gouvernur,, Boliwia zapatrzona w morskie fale, „Le Monde Diploma-
tique. Edycja polska”, nr 10/2015. 
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końcowych. Z tego też również powodu nie mogłem przyjrzeć się 
wielu obecnym roszczeniom „korytarzowym”, czego żałuję. Naj-
większy nacisk położyłem na przykład „korytarza” polskiego, 
z racji faktu, że temat ten jest już zamknięty, nie jest on obiektem 
silnych emocji oraz został dobrze przebadany jako sam fakt rosz-
czenia (jednak nie konstruktu). Wspominałem poza tym o sporze 
Boliwii z Chile a w bibliografii podaję dzieła, do których można 
sięgnąć w poszukiwaniu innych przykładów „korytarzy”. 

Od początku pisania pracy byłem pewien, że za „koryta-
rzem” stoi coś więcej niż czysto terytorialne roszczenie. Stąd też 
przyjąłem za hipotezę badawczą, że „korytarz” to coś więcej niż 
tylko relatywnie wąski pas ziemi jednego państwa wbijający się 
niczym klin w ziemie drugiego. Chciałbym przyjąć jednak na 
wstępie, że będzie to robocza definicja, którą sam przyjąłem na 
początku i która ciągle, w trakcie pisania niniejszej pracy, ewolu-
owała. Nie przeszkadzało mi to jednak w myśleniu o „korytarzu” 
jako czymś więcej niż czysto terytorialnym roszczeniu. Przemy-
ślenia te ubrała w słowa i skierowała na tor naukowy książka Mar-
cina Napiórkowskiego Mitologia współczesna4, do której sięgną-
łem przez czysty przypadek i bez której niniejsza praca miałaby 
zupełnie inny kształt. Przykład ten pokazuje, że warto czasami 
sięgnąć poza zakładany od początku schemat badań. Pozawala to 
odświeżyć i otworzyć umysł, zmęczony poszukiwaniami w ra-
mach bardzo wąskiego tematu, ale również może pozwolić spoj-
rzeć na badaną przez nas dziedzinę z zupełnie innego punktu wi-
dzenia. Nie ukrywam oczywiście, że źródła do tej pracy pochodzą 
z wielu różnych dziedzin, co w moim przekonaniu absolutnie nie 
powinno świadczyć o braku spójności i płytkim, pobieżnym zaję-
ciu się tematem, ale raczej o tym, że próbując poznać nieznane 
musimy odwoływać się do tego, co już jest znane oraz o tym, że 
sama nauka o stosunkach międzynarodowych wymaga 

                                                 
4 M. Napiórkowski, Mitologia współczesna, Warszawa 2013. 
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interdyscyplinarnego podejścia. 
Kończąc już słowa wstępu, chciałbym podziękować 

wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania tej pracy. 
Przede wszystkim mgr. Jackowi Kosiarskiemu za inspirację i po-
moc we wstępnej fazie poszukiwania źródeł, rodzinie za przymy-
kanie oka na moje ciągłe nieobecności w domu i znoszenie mnie 
w najgorszym czasie braku weny, dziewczynie za ciągłe dopingo-
wanie mnie i wspieranie mnie w momentach zwątpienia czy złości 
oraz wszystkim moim przyjaciołom z seminarium dyplomowego, 
którzy wnosili cenne uwagi podczas cotygodniowych odczytów 
fragmentów niniejszej pracy 
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ROZDZIAŁ I 
FENOMEN „KORYTARZA” W PERSPEKTYWIE 

PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO 
I GEOGRAFII POLITYCZNEJ 

 
Na samym początku należy zaznaczyć, że nie istnieją żad-

ne międzynarodowe regulacje prawne odnoszące się do idei „ko-
rytarza”. Jest tak z wielu względów. Przede wszystkim nie mamy 
jasnej definicji, czym „korytarz” jest. „Korytarz” nie stanowi wy-
różniającej się jednostki terytorialnej – w teorii pozostaje on inte-
gralną częścią państwa. Możemy mówić o jego nietypowym 
kształcie, osobliwej historii, jego przeznaczeniu i sporach towa-
rzyszących jego przynależności państwowej, jednak nie zmienia to 
faktu, że w ramach prawa międzynarodowego teren ten jest trak-
towany w taki sam sposób, jak inne tereny znajdujące się pod 
władzą tego samego państwa. Drugi argument dotyczy tego, 
w jaki sposób słowo „korytarz” pojawia się w obiegu międzynaro-
dowym. Jest ono używane w kontekście negatywnym przez pań-
stwo, które nie zgadza się z faktyczną przynależnością danego 
terytorium i rości sobie do niego prawo5. W tym znaczeniu, słowo 
ma za zadnie podważenie ustanowionego status quo, czego przy-
kładem może być propaganda w ramach Republiki Weimarskiej 
i III Rzeszy odnosząca się do fragmentu Pomorza Gdańskiego 
przyznanego Polsce podczas wersalskiej konferencji pokojowej6. 
Trzecie wyjaśnienie braku regulacji prawnych może mieć związek 
z badaniami nad enklawami i eksklawami. Kładą one nacisk na 
sam obiekt badawczy, lecz najczęściej nie zauważają szerszego 

                                                 
5 Słowo to – oczywiście – może mieć również zabarwienie neutralne, kiedy 
chcemy podjąć merytoryczne rozważania na temat terytoriów o specyficznym 
charakterze, które ostatecznie zdefiniujemy jako „korytarze”. I takie też podejście 
przyświeca niniejszej pracy. 
6 G. Łukomski, Problem…, dz. cyt., ss. 11-12. 
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kontekstu, jakim może być właśnie utworzenie „korytarza”, co 
może prowadzić do powstania eksklawy.  

W rozdziale tym chciałbym się więc zająć czymś, co nie 
istnieje w teorii prawa międzynarodowego, ale zauważalnie poja-
wia się w praktyce, kiedy mówimy o rzeczywistych stosunkach 
między jednostkami geopolitycznymi7. W tym celu konieczne jest 
omówienie kilku zagadnień z zakresu prawa międzynarodowego 
publicznego, które moim zdaniem są związane z istnieniem „kory-
tarzy”: zarządowi nad „korytarzem” oraz podmiotom podobnym 
do „korytarza”. 

 
ZARZĄD NAD „KORYTARZEM” W ŚWIETLE KATEGORII 
SUWERENNOŚCI  

Suwerenność jest tematem wielu studiów, monografii i ar-
tykułów naukowych. Z pewnością wynika to między innymi ze 
znaczenia pojęcia dla państw, czyli podstawowego aktora stosun-
ków międzynarodowych, jak i z niejednoznaczności tego pojęcia8 
oraz jego ciągłej ewolucji. Od czasów odejścia od myślenia o su-
werenności jako o podstawowym atrybucie monarchy i utożsa-
miania jej z monarszą władzą absolutną, rozumianą jako samo-
władność (niezależność od podmiotów zewnętrznych) i całowład-
ność (regulowanie wszystkich stosunków wewnętrznych), mamy 
                                                 
7 Pomimo, że dalej w pracy będę posługiwać się głównie słowem „państwo”, to 
chciałbym zaznaczyć, że samo pojęcie państwa może być wystarczające, gdyż 
w przypadku sporów terytorialnych, a takimi niewątpliwie są nacechowane „ko-
rytarze”, możemy mieć do czynienia z różnymi terytorialnymi podmiotami prawa 
międzynarodowego. Nie chciałbym jednak wchodzić w spory doktrynalne doty-
czące definicji państwa oraz jego atrybutów, które odróżniają je od pozostałych 
jednostek geopolitycznych, stąd sygnalizuję tylko, że w kontekście „korytarza” 
możemy mówić o zarządzie dokonywanym przez różnorakie jednostki geopoli-
tyczne. 
8 Zob. np. C. Berezowski, Zagadnienia zwierzchnictwa terytorialnego, Warszawa 
1957, ss. 10-13, który rozróżnia „pojęcie suwerenności” cechujące się niezmien-
nością i będące synonimem niezależnej i niepodległej władzy oraz „treść suwe-
renności” cechującej się zmiennością w czasie i oznaczającej „działalność pań-
stwa na arenie międzynarodowej i wykonywani przez państwa ich praw zasadni-
czych”. 
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do czynienia z osłabianiem suwerenności na przestrzeni dziejów 
poprzez: globalizację, rozwój prawa międzynarodowego, powsta-
nie wielu organizacji międzynarodowych, w tym takiej o charakte-
rze uniwersalnym czy wzrost znaczenia aktorów pozapaństwo-
wych w stosunkach międzynarodowych9. Tendencjom tym towa-
rzyszy ciągły wzrost współzależności i przeciwne mu dążenie do 
umocnienia suwerenności10.  

Jednym z problemów związanych z suwerennością, który 
ma wpływ na fenomen „korytarza”, jest kwestia dobrowolnego 
samoograniczenia władztwa terytorialnego przez państwo miej-
scowe. Mimo że suwerenność stanowi obronę odrębności, wolno-
ści, niezawisłości i integralności, należy pamiętać, że państwo ma 
dowolność w jej kształtowaniu. Stąd też pojawiające się w doktry-
nie pytanie: „czy (…) państwo jest suwerenne skoro podlega 
(przede wszystkim z własnej woli) ograniczeniom wynikającym 
z prawa międzynarodowego”11. Wydaje się ono być bezzasadne. 
Poprzez podpisywanie umów międzynarodowych państwo podej-
muje zobowiązania, ale też i prawa, co oznacza, że samodzielnie 
ogranicza swoją swobodę działania mając na uwadze realizację 
swoich celów12. Tak też, nieprzymuszone oddanie części swojego 
terytorium pod ograniczony zarząd podmiotu obcego, choć może 
uszczuplać władztwo państwa miejscowego, to mimo wszystko 
oznacza wyraz jego woli, co jest kwintesencją suwerenności. 
Oczywiście są przykłady (i to nader częste), kiedy państwo jest 
związane przepisami prawa międzynarodowego odgórnie, bez 

                                                 
9 M. Lorenc, Zakres suwerenności państwa we współczesnym świecie, [w:] 
M. Pietraś, K. Marzęda (red.), Późnowestfalski ład międzynarodowy, Lublin 
2008, ss. 357-358. 
10 P. Łaski, Suwerenność i współzależność we współczesnym prawie międzynaro-
dowym, [w:] I. Gawłowicz, I. Wierzchowiecka (red.), Koncepcje suwerenności. 
Zbiór studiów, LexisNexis, Warszawa 2005, s. 43. 
11 J. Kranz, Pojęcie suwerenności we współczesnym prawie międzynarodowym, 
Warszawa 2015, s. 87. 
12 I. Gawłowicz, Nowe wykorzystanie suwerenności jako „signum temporis”, 
[w:] I. Gawłowicz, I. Wierzchowiecka (red.), Koncepcje…, dz. cyt., s. 29. 
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udziału własnej woli (na przykład normy ius cogens). Należy jed-
nak pamiętać, że po pierwsze „państwo oraz prawo międzynaro-
dowe są zjawiskami współzależnymi (…) bez istnienia państw 
trudno sobie wyobrazić istnienie prawa międzynarodowego, 
z kolei współistnienie państw jako bytów suwerennych wymaga 
minimalnego poziomu regulacji międzynarodowoprawnej”13, po 
drugie zaś „celem międzynarodowoprawnej regulacji stają się 
wartości wspólne – poza bezpieczeństwem i dobrobytem, są to 
przykładowo prawa człowieka lub ochrona środowiska”14. Tak też 
wydaje się, że państwo mogłoby samodzielnie zrzec się części 
terytorium i w ten sposób utworzyć „korytarz”, poprzez instytucję 
cesji terytorialnej, ale – co postaram się udowodnić w późniejszej 
części tego podrozdziału – raczej nie jest to możliwe. 

Idąc więc dalej, powinniśmy zastanowić się nad suweren-
nością terytorium określanego mianem „korytarza”. Czy podmiot 
sprawujący zarząd nad tym terenem jest suwerenny? Czy admini-
strowanie tym terytorium przybiera formę suwerenności teryto-
rialnej, czyli władztwa pełnego, czy też zwierzchności terytorial-
nej, czyli zjawiska „wykonywania elementów władzy państwowej 
w imieniu i interesie administrowanego terytorium i jego ludno-
ści”15? Druga forma wykonywania władztwa uznawana za słabszą 
w stosunku do suwerenności terytorialnej16 może być 
legalna i czasowa, ale może też przybrać formę okupacji lub 

                                                 
13 J. Kranz, Pojęcie…, dz. cyt., s. 89. 
14 Tamże, s. 91. Aktualnie mamy wręcz do czynienia z coraz mocniejszym ak-
centowaniem praw człowieka, tak „by przy pomocy prawa międzynarodowego 
(…) chronić państwo, które respektuje prawa człowieka” [tamże, s. 107], co 
można rozumieć, że prawo międzynarodowe adresowane jest do jednostek ludz-
kich, ludów i narodów a nie państw i te podmioty mają być przez nie chronione. 
Zob. także: C. Berezowski, Zagadnienia…, dz. cyt., ss. 27-37. 
15 J. Kranz, Pojęcie…, dz. cyt., ss. 75-76. 
16 Rozróżnienia takiego dokonuje J. Kranz (tamże, s. 75-76), choć należy podkre-
ślić, że zwierzchnictwo terytorialne może być również rozumiane jako władztwo 
terytorialne, zob. np. C. Berezowski, Zagadnienia..., dz. cyt., który z kolei uwa-
ża, że „suwerenność jest specjalnym rodzajem władzy; dlatego pojęcie suweren-
ności jest węższe od pojęcia władzy” (tamże, s. 10). 
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zamierzonego uzależniania terenu od państwa obcego. Nie można 
również zapomnieć, że pomimo posiadania przez państwo miej-
scowe suwerenności terytorialnej nad danym terenem, może być 
ona podważana w ramach działań propagandowych przez państwa 
obce, uznające geopolityczny status quo za przejściowy i zmierza-
jących do jego rewizji17.  

Czy jednak suwerenność zawsze obejmuje pełnię upraw-
nień wykorzystywanych wyłącznie przez suwerena? Niekoniecz-
nie. Wystarczy przypomnieć sobie kazus huty Trail Smelter, jako 
jeden z precedensów do ustanowienia zasady dobrego sąsiedz-
twa18. Jako że w prawie międzynarodowym, a także pewnych 
szczególnych przypadkach mamy do czynienia z mnóstwem ogra-
niczeń suwerenności, stąd zachodzi potrzeba aby je wszystkie ująć 
w zbiorczą kategorię jaką, moim zdaniem, może być instytucja 
eksterytorialności. Na potrzeby tej pracy uznaję eksterytorialność 
za zbiorczą kategorię różnorodnych wyłączeń obszaru spod 
pełnej jurysdykcji państwa miejscowego umocowanych 
w ramach porozumień międzynarodowych19. Z tak zdefiniowaną 
eksterytorialnością spotykamy się niezwykle często. Najczęściej 
mamy z nią do czynienia w ramach niektórych teorii prawa 

                                                 
17 G. Łukomski, Problem…, dz. cyt., ss. 80-81. 
18 „Rozstrzygając spór pomiędzy Kanadą i Stanami Zjednoczonymi na tle szkód, 
jakie powstały na terytorium amerykańskim wskutek emitowania przez prywatną 
hutę kanadyjską dymów miedziowych, trybunał arbitrażowy doszedł do następu-
jącej konkluzji: »zgodnie z zasadami prawa międzynarodowego, jak również 
prawa USA, żadne państwo nie może wykorzystywać lub zezwalać na wykorzy-
stywanie swojego terytorium w sposób powodujący, poprzez trujące dymy, 
szkodę na terytorium innego państwa lub w mieniu osób na nim przebywających, 
jeżeli sprawa ma poważne konsekwencje, a szkoda jest udowodniona w sposób 
jasny i przekonywujący«. Zob. A. Zbaraszewska, Prawnomiędzynarodowa od-
powiedzialność za szkody transgraniczne w środowisku – problem prewencji, 
„Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny”, Rok LXX, zeszyt 2, 2008, 
(dostęp: 07.06.2016), [URL: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/ 
5035/1/09_Anna_Zbaraszewska_Prawnomi%C4%99dzynarodowa%20odpowied
zialno%C5%9B%C4%87%20za%20szkody%20transgraniczne_109–123.pdf]. 
19 Głównym powodem jest niechęć do wchodzenia na grząski grunt sporów 
doktrynalnych dotyczących istnienia tej instytucji. 
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dyplomatycznego czy konsularnego. Objawia się tam w formie 
przywilejów udzielanych na zasadzie wzajemności przedstawicie-
lom państw. Mimo to występują specyficzne miejsca, które mogą 
być uznane za eksterytorialne o charakterze sui generis, jak na 
przykład niektóre obszary opisane w prawie morza, które choć 
należą do państwa wybrzeża (obowiązuje na nich prawo tego pań-
stwa), to może na nich obowiązywać szereg wolności i praw za-
gwarantowanych państwom obcym (prawo nieszkodliwego prze-
pływu, prawo przejścia tranzytowego czy prawo przejścia archipe-
lagowym szklakiem morskim). Mogą to też być terytoria przygra-
niczne, na których niezwykle często obowiązuje specyficzny re-
żim wynikający nie tylko z twardych norm prawa ale również ze 
zwyczajów międzynarodowych, co jest silnie związane z proble-
matyką „korytarzową” i co szerzej opiszę w następnym rozdziale. 
Dodatkowo spotykamy także ograniczenia szczególnego rodzaju, 
jak: demilitaryzacja (przykład Zagłębia Ruhry po I wojnie świa-
towej), neutralizacja (przykład Austrii po II wojnie światowej), 
pobyt obcych sił zbrojnych (przykład amerykańskiej obecności 
w Iraku i silnego wpływania na tamtejszą politykę wewnętrzną), 
dzierżawa (przykład Zakonu Maltańskiego dzierżawiącego od 
Malty fragment terytorium) czy uregulowanie statusu rzek mię-
dzynarodowych lub wspólnych. Co więcej, pojawiają się również 
propozycje mające odnieść ideę eksterytorialności do większych 
fragmentów terytoriów, jak na przykład propozycja Joachima von 
Ribbentropa skierowana do ambasadora RP w Berlinie Józefa 
Lipskiego odnośnie utworzenia eksterytorialnej autostrady i linii 
kolejowej z terytorium III Rzeszy do Prus Wschodnich20 (co ozna-
czałoby stworzenie „korytarza” w postaci wąskiego pasa drogo-
wego i kolejowego przez „korytarz” będący częścią Pomorza 
Gdańskiego i terytorium II RP). Eksterytorialność nie musi 

                                                 
20 M. Kornat, Droga do Gdańska, „Polityka.pl”, 04.11.2009, (dostęp: 
14.02.2017), [URL:http:// www.polityka.pl/tygodnikpolityka/historia/204514,1, 
droga–do–gdanska.read]. 
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oznaczać pełnej utraty suwerenności państwa miejscowego na 
rzecz państwa obcego (gdyż wtedy mielibyśmy do czynienia ze 
zjawiskiem enklawy), lecz raczej zrzeczenie się części uprawnień 
przez państwo miejscowe na rzecz państwa obcego. 

Wraz z eksterytorialnością, która oznacza jedynie wyłą-
czenie spod władzy, może iść (a w przypadkach większych obsza-
rów nawet powinna) kolejna instytucja prawa międzynarodowego, 
czyli umiędzynarodowienie, definiowane jako „poddanie określo-
nego terytorium, rzeki lub kanału ochronie, kontroli lub zarządza-
niu innego państwa lub grupy państw”21. Jego istotą może być 
interes obcego państwa, grupy państw bądź społeczności między-
narodowej. Może ono przybrać formę terytorialną bądź funkcjo-
nalną, z których pierwsza oznacza całkowite przejęcie władzy nad 
obszarem, a druga wiąże się z częściowym ograniczeniem praw 
suwerena i przejęciem ich przez państwo lub państwa obce. Jed-
nym z podtypów tak rozumianego umiędzynarodowienia jest mię-
dzynarodowa administracja terytorialna, czyli zarząd sprawowany 
przez organizację międzynarodową, mogący przybierać formy: 
protektoratów, kondominiów, terytoriów powierniczych, czy ob-
szarów okupowanych22. Aby móc zastosować taką formę władz-
twa w przypadku fenomenu „korytarza”, zasadne byłoby przyjęcie 
założenia, że „korytarz” nie musi oznaczać części terytorium pań-
stwa miejscowego przekazanego pod władzę państwa obcego, ale 
może też znaleźć się pod zarządem społeczności międzynarodowej 
reprezentowanej na przykład przez organizację międzynarodową. 
Problemem w takim przypadku byłaby niestałość takiej jednostki 
geopolitycznej, która znajdowałaby się pod zarządem sine qua non 
tymczasowym (choć oczywiście „tymczasowość” wcale nie musi 
oznaczać krótkiego okresu czasu) i stanowiłaby podmiot 
prawa międzynarodowego sui generis ze względu na bycie 

                                                 
21 I. Topa, Międzynarodowa administracja terytorialna. Prawo–praktyka–
dylematy, Poznań 2012, s. 35. 
22 Tamże, s. 202. 
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reprezentowaną przez zewnętrzną organizację (która na przykład 
sama nie posiadałaby podmiotowości prawnomiędzynarodowej 
lub uzyskałaby ją wyłącznie na czas reprezentowania owego tery-
torium) w zakresie trzech podstawowych uprawnień państw 
w stosunkach międzynarodowych, czyli ius contrahendi, ius lega-
tionis i ius standi23. Dodatkowo, dotykamy w tym miejscu kwestii 
udziału państwa miejscowego w decydowaniu o losie swojego 
terytorium, ponieważ związane z eksterytorialnością umiędzyna-
rodowienie oraz przekazanie terytorium pod administrację mię-
dzynarodową najczęściej nie dzieją się z woli państwa miejscowe-
go. 

Ciekawym przypadkiem stworzenia „korytarza” byłaby 
niewątpliwie secesja części terytorium państwa miejscowego, 
wyrażająca wolę ludności zamieszkującej ten obszar, która na-
stępnie podjęłaby decyzję o przyłączeniu tego terytorium do pań-
stwa obcego. Przykład taki (acz budzący niemałe kontrowersje) 
mieliśmy w związku z referendum na Krymie w 2014 roku, które 
zakończyło się separacją regionu od Ukrainy a następnie jego 
szybkim przyłączeniem do Federacji Rosyjskiej. W takim wypad-
ku istotą sporu, który natychmiast się pojawi, jest legalność takie-
go aktu, objawiająca się w konflikcie pomiędzy prawem do samo-
stanowienia narodów a zasadą integralności państwa. Warto zrobić 
krótką dygresję i prześledzić, jak ten spór analizowany jest w dok-
trynie prawa międzynarodowego, ze względu na późniejszą uży-
teczność w zdefiniowaniu „korytarza”. Według Elżbiety Dyni, 
„naruszeniem zasady integralności terytorialnej może być akt jed-
nego państwa wobec innego. Secesja jako akt dokonany przez 
grupę ludności wobec państwa macierzystego nie narusza zasady 
integralności terytorialnej jako zasady stosunków międzynarodo-
wych. Adresatami zasady poszanowania integralności terytorialnej 
są same państwa i tylko one mogą być podmiotami winnymi jej 

                                                 
23 Tamże, ss. 210-214. 
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naruszenia”24. Stąd też płynie wniosek, że tylko „zmiany teryto-
rialne dokonane w drodze przemocy zewnętrznej są niedopusz-
czalne”25. Sama doktryna prawa międzynarodowego nie zakazuje 
secesji, która jest „ewentualnie dopuszczalna w przypadku, gdy 
miejscowa ludność jest pozbawiona praw, a jej tożsamość i odręb-
ność są poważnie zagrożone”26, na przykład poprzez poważne 
naruszenia praw człowieka. O sukcesie secesji decyduje jednak 
w przeważającej mierze uznanie przez społeczność międzynaro-
dową. Dalszym pytaniem jest to, czy akt secesji prowadzący do 
przyłączenia danego obszaru do państwa obcego jest możliwy 
i znajduje uznanie międzynarodowe? Na pewno w związku z tym 
zaczną pojawiać się wątpliwości o wpływ tego państwa na samą 
secesję, a to może prowadzić do nieuznania aktu secesji przez inne 
państwa, w tym na pewno przez państwo, które utraciło ten teren. 
Brak uznania nie stoi na przeszkodzie, aby takie terytorium fak-
tycznie znalazło się pod władzą państwa obcego, z czym mamy 
aktualnie do czynienia na przykładzie Krymu i zapewne mieliby-
śmy w przypadku utworzonego w taki sposób „korytarza”, gdyż 
społeczność międzynarodowa wydaje się być niechętna akceptacji 
„woli ludu” jako czynnika zmieniającego status quo. 

W tym miejscu, ze względu na niezwykle płynne relacje 
między suwerennością a eksterytorialnością, co starałem się wy-
kazać, słuszne wydaje się być postawienie pytania, w którym mo-
mencie suwerenność terytorialna państwa miejscowego przeradza 
się w eksterytorialność i dalej – w umiędzynarodowienie? Dosko-
nałym przykładem może być kazus Kanału Panamskiego – ame-
rykańskiej dzierżawy od Panamy, która de facto stała się 

                                                 
24 E. Dynia, Uznanie państwa powstałego w drodze secesji, [w:] J. Menkes, 
E. Cała-Wacinkiewicz (red.), Państwo i terytorium w prawie międzynarodowym, 
Warszawa 2015, ss. 39-40 
25 Tamże s. 36. 
26 W. Czapliński, Samostanowienie – secesja – uznanie (uwagi na tle inkorpora-
cji Krymu do Federacji Rosyjskiej, [w:] J. Menkes, E. Cała-Wacinkiewicz (red.), 
Państwo…, dz. cyt., s. 243. 
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amerykańską eksklawą na terytorium Panamy27 i jako taka miała 
wiele wspólnego z fenomenem „korytarza”, czym szerzej zajmę 
się w następnym podrozdziale. Ewolucja statusu prawnego kanału 
rozpoczęła się od traktatów gwarantujących neutralność „Prze-
smyku Panamskiego” i suwerenną kontrolę nad nim ze strony 
państwa miejscowego (wtedy była to Nowa Grenada) w zamian za 
przyznanie Stanom Zjednoczonym prawa drogi lub tranzytu prze-
zeń28. Późniejsze porozumienia zmierzały w kierunku wyłączenia 
kanału spod pełnej suwerenności państwa miejscowego i przejęcia 
nad nim ograniczonej kontroli przez Stany Zjednoczone, czyli 
umiędzynarodowienia. W 1903 roku, kiedy to powstała niepodle-
gła Republika Panamy, doszło do podpisana traktatu dotyczącego 
budowy kanału (tzw. Traktat Hay–Bunau Varilla). W jego ramach 
Stany Zjednoczone otrzymały „na wieczne czasy w celu zbudo-
wania i ochrony rzeczonego kanału, użytkowanie, zajmowanie 
i kontrolę pasa ziemi i dna morskiego mającego dziesięć mil sze-
rokości i rozciągającego się na odległość 5 mil po każdej stronie 
osi kanału, który ma być budowany (…), [a także] wszystkie czę-
ści ziem i wód nieobjętych pasem wyżej opisanym, które by mo-
gły być konieczne i pożyteczne dla budowy, utrzymania, eksplo-
atacji, zapewnienia żywotności i ochrony rzeczonego przedsię-
wzięcia”29. Co więcej, Stany Zjednoczone otrzymały, na mocy 
artykułu 3 rzeczonego traktatu, „wszystkie uprawnienia i całą 
władzę (…), gdyby to do Stanów Zjednoczonych należało 
zwierzchnictwo”30 nad terenami opisanymi powyżej. Choć 
występuje tam tryb warunkowy, to jednak nie możemy mówić 

                                                 
27 I. Kozak, K. Stasiak, W.S. Staszewski, Ewolucja statusu prawnego Kanału 
Panamskiego, [w:] J. Menkes, E. Cała-Wacinkiewicz (red.), Państwo..., dz. cyt., 
s. 300, [cyt. za:] Z. Cybichowski, Prawo międzynarodowe publiczne i prywatne, 
Warszawa 1932, s. 259. 
28 I. Kozak, K. Stasiak, W.S. Staszewski, Ewolucja statusu prawnego Kanału 
Panamskiego, [w:] J. Menkes, E. Cała-Wacinkiewicz (red.), Państwo…, dz. cyt. 
s. 294. 
29 Tamże, s. 300.  
30 Tamże, s. 301. 
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o przekazaniu wyłącznie zwierzchnictwa terytorialnego państwu 
obcemu, przy utrzymaniu suwerenności terytorialnej przez pań-
stwo miejscowe nad wskazanym obszarem. Pomimo że rząd Pa-
namy przekazał wyłącznie „użytkowanie, zajęcie i kontrolę” a nie 
część terytorium, to przede wszystkim stan faktyczny (obecność 
amerykańskiej flagi nad terenem kanału oraz amerykańskich 
wojsk i służb a także kilkukrotne rewizje traktatu i w ostateczności 
podpisanie traktatu o odzyskaniu przez Panamę praw do obszaru 
kanału) wskazywał, że mieliśmy do czynienia z realną utratą su-
werenności nad częścią terytorium przez państwo miejscowe 
i umiędzynarodowieniem w formie przynajmniej funkcjonalnej. 
Nie bez znaczenia w tym przypadku był brak równowagi w rela-
cjach między państwami. To Stany Zjednoczone – potężniejsze na 
każdym polu – które jako jedne z pierwszych uznały Panamę 
w 1903 roku, „dokładały się” do panamskiego budżetu poprzez 
opłaty za przyznanie praw i częściowego władztwa oraz pragnęły 
mieć wpływ na politykę wewnętrzną Panamy, czego dobitnym 
przykładem była inwazja w grudniu 1989 roku i obalenie prezy-
denta Manuela Noriegi.  

Powyższy przykład kieruje nas bezpośrednio do stwier-
dzenia, że „korytarze” często występują w ramach napięcia po-
między państwem miejscowym, które ma suwerenną władzę nad 
terytorium, a państwem obcym wysuwającym roszczenia (których 
słuszność nie ma w tych rozważaniach większego znaczenia) do 
tego terytorium. Warto zauważyć subtelną różnicę, jaka pojawia 
się w tej relacji (zob. tabela 1). Dotyczy ona faktu, czy „korytarz” 
istnieje i czy roszczenia dotyczą jego likwidacji (przykład „koryta-
rza” polskiego w okresie II RP) czy też „korytarz” nie istnieje 
i roszczenia dotyczą jego utworzenia (przykład korytarza Atacama 
dającego Boliwii dostęp do morza kosztem terytorium Chile). 
W obu przypadkach państwo obce ma zupełnie odmienne rosz-
czenia, które zmierzają do tego samego celu, jakim jest ogranicze-
nie lub zniesienie władzy państwa miejscowego nad danym 
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obszarem i ustanowienia nad nim swojej częściowej lub całkowi-
tej władzy. 

 

Tabela 1. Dualizm funkcjonowania instytucji „korytarza” 

 

Państwo A 
(miejscowe) 

(na przykład Polska/ 
Chile) 

Państwo B 
 (obce) 

(na przykład Niemcy/ 
Boliwia) 

„Korytarz” faktyczny 
(„korytarz” fizycznie 
istnieje, na przykład 
„korytarz” Polski) 

Do niego należy 
terytorium „koryta-
rzowe”, które podle-
ga roszczeniom li-
kwidacyjnym 

Domaga się likwida-
cji terytorium „kory-
tarzowego” i objęcia 
go swoim władztwem 
terytorialnym 

„Korytarz” 
domniemany 

(„korytarz” fizycznie 
nie istnieje, na przykład 

„korytarz” Atacama) 

Do niego należy 
terytorium „koryta-
rzowe”, które podle-
ga roszczeniom utwo-
rzeniowym 

Domaga się utworze-
nia terytorium „kory-
tarzowego” i objęcia 
go swoim władztwem 
terytorialnym  

 
ŹRÓDŁO: opracowanie własne 

 
Wracając do początkowych ram prawnych dla istnienia 

Kanału Panamskiego to była to – jak już wspomniałem – dzierża-
wa, która ma nadzwyczaj długą historię i do prawa międzynaro-
dowego została przetransferowana z prawa ziemskiej własności 
prywatnej. Sama kategoria dzierżawy była niegdyś stosowana 
przez mocarstwa w celu zajęcia strategicznych punktów na mapie 
świata. Obecnie używana jest często do tworzenia baz wojsko-
wych, które uzyskują status eksterytorialności31. Warto pamiętać, 
że w przypadku dzierżawy właściciel ziemi nadal jest jej właści-
cielem a państwo dzierżawiące wykonuje tylko część uprawnień 

                                                 
31 M. Sobczyński, Państwa i terytoria zależne. Ujęcie geograficzno–polityczne, 
Toruń 2006, s. 385. 
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suwerennych (w zależności od podpisanej umowy). Możemy więc 
sobie wyobrazić utworzenie „korytarza” w ten sposób, jednak nie 
bez przyczyny żaden z „korytarzy”, który zostałby w taki sposób 
utworzony nie zostałby nazwany „korytarzem”, ponieważ nie 
towarzyszyłaby mu cecha sporu o to terytorium, konstytutywna 
dla istnienia „korytarza”. Z tego samego powodu, nie można 
uznać cesji terytorialnej za instytucję konstytuującą „korytarz”.  

Powyższe przykłady zwracają uwagę na okoliczności 
utworzenia „korytarza”. Po pierwsze, może to się odbyć drogą na 
przykład z udziałem podmiotów trzecich. W tym przypadku pań-
stwa zainteresowane (państwa A i B w tabeli 1) nie mają decydu-
jącego wpływu na utworzenie „korytarza” a mogą wyłącznie 
przedstawiać swoje argumenty. Po drugie może to być następ-
stwem zwycięskiej wojny jednego z zainteresowanych państwa, 
co skutkuje brakiem zgody państwa pokonanego na utworzenie 
części terytorium. W przeciwieństwie do instytucji dzierżawy 
i cesji32 te przypadki skutkują powstaniem sporu międzynarodo-
wego. 

 
 

                                                 
32 Oczywiście, jeżeli założymy, że cesja lub dzierżawa odbyły się zgodnie 
z prawem i wzajemnym poszanowaniem. Oba państwa muszą się trwale zgadzać 
ze stanem faktycznym, który został utworzony na mocy podpisanej umowy 
dzierżawy lub cesji. Jeżeli choć jedno państwo podważy status quo oznaczać to 
będzie pierwszy krok do podważenia umowy. Może to być spowodowane: zmia-
nami (politycznymi i/lub ustrojowymi) w jednym z państw, pierwotnym brakiem 
równości między państwami, czyli na przykład deliktem dokonanym przy podpi-
saniu umowy lub wtórnym brakiem równości między państwami, tzn. jedno 
z państw skorzystało bardziej na dzierżawie lub wymianie albo też jedno 
z państw nagle zaczęło być potężniejsze (w uznaniu drugiego państwa) albo 
jedno z państw zaczęło tracić grunt pod nogami i poczuło się zagrożone. Jeżeli 
tylko taka sytuacja nastąpi, wtedy przy założeniu innych czynników definicyj-
nych, o których wspomniałem dotychczas lub wspomnę później, możemy mówić 
o „korytarzu”. 
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PODOBIEŃSTWO „KORYTARZA” DO INNYCH JEDNOSTEK 
GEOPOLITYCZNYCH  

Dokładne zbadanie tego, co nie zostało jeszcze scharakte-
ryzowane, powinno zawierać odniesienie do tego, co subiektywnie 
może przypominać badany obiekt. Chciałbym przyjąć tu charakte-
rystykę nie tyle „korytarza”, ile sytuacji „korytarzowej”, czyli 
momentu, w którym mamy dwa państwa, z których jedno wyarty-
kułowało roszczenie „korytarzowe” lub też sygnalizuje swój 
sprzeciw wobec status quo, w którym istnieje a nie powinien lub 
nie istnieje a powinien „korytarz”. Pozwoli to na zauważenie, po 
pierwsze, że „korytarz” występuje jako fenomen, a po drugie po-
zwoli później na stworzenie lepszego modelu. Subiektywnie pa-
trząc, w przypadku sytuacji powinniśmy więc mówić o jednost-
kach cechujących się: niewielkim obszarem, niewielką liczbą lud-
ności oraz posiadających specyficzny status międzynarodowo-
prawny. Dodatkowo, w przypadku „korytarza” mamy również do 
czynienia ze specyficznymi relacjami między dwoma państwami 
znajdującymi się w sporze „korytarzowym”. Jedno z nich utraciło 
potęgę, jednak wciąż cieszy się uznawaniem za wielkie, drugie 
jest uznawane za państwo słabsze (na przykładzie „korytarza” 
polskiego) lub jedno choć mniejsze poszukuje przyczyn braku 
potęgi (na przykładzie „korytarza” Atacama). Ponadto należy 
zwrócić uwagę, że roszczenie „korytarzowe” jest bardzo specy-
ficzne, czym jednak zajmę się w rozdziale trzecim.  

 
FENOMEN PAŃSTWA MAŁEGO 

Państwo „małe” jest interesującym przykładem ze wzglę-
du na specyficzne uwarunkowania, którym owa jednostka poli-
tyczna musi stawić czoła aby istnieć na arenie międzynarodowej, 
a także to, że pośród państw „małych” mamy do czynienia ze 
skrajnościami na wielu płaszczyznach. Tak też są państwa biedne, 
uzależnione od pomocy międzynarodowej oraz państwa niezwykle 
bogate, państwa bez większego wpływu na poziomie lokalnym 
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oraz państwa posiadające wpływ na poziomie globalnym itd. 
Głównym problemem, który pojawia się już na samym początku, 
jest brak jednoznacznej definicji państwa „małego”. Według Paw-
ła Borkowskiego, który moim zdaniem proponuje bardzo ciekawe 
rozwiązanie, do problemu definicyjnego należy podejść z trzech 
różnych stron. Po pierwsze, mamy więc koncepcję kryteriów 
obiektywnych, przy których poszukujemy wskaźników i czynni-
ków obliczalnych matematycznie i poprzez stworzenie formuły, 
wyliczamy, które państwo jest „małe” a które nie. Druga koncep-
cja jest opiera się na subiektywnym postrzeganiu „wielkości” za-
równo przez samo państwo (czy czuje się państwem „małym”?) 
jak i innych aktorów ze szczególnym uwzględnieniem tych najpo-
tężniejszych (czy inni aktorzy uznają to państwo za państwo „ma-
łe”?). Według ostatniej koncepcji, zwanej relatywną, możemy 
uznać państwo za „małe” wyłącznie bazując na relacji z innym 
aktorem, ponieważ cechy nie są trwałymi przymiotami lecz są 
efektem wchodzenia w relacje33.  

Większość autorów wybiera pierwsze podejście, kierując 
się koniecznością uzasadniania selekcji państw w sposób maksy-
malnie naukowy (czyli zmatematyzowany). Tak też mamy do 
czynienia ze skomplikowanymi formułami, jak ta Mirosława Suł-
ka34 albo z jednym lub dwoma kryteriami, co bardzo przypomina 
koncepcję subiektywną, ponieważ tylko maskuje uznaniowość 
(choćby samych kryteriów). Inni autorzy w ogólnie nie przyjmują 
założeń definicyjnych, przyjmując zapewne ad hoc dorozumianą 
definicję państwa „małego”. Doskonałym przykładem jest książka 
Stefana Boratyńskiego Obrona suwerenności małych państw 
w praktyce stosunków międzynarodowych 1931–1945, w której 
autor podejmuje bardzo ciekawy problem związany z fenomenem 

                                                 
33 P. J. Borkowski, Małe państwa w świetle teorii integracji, [w:] D. Popławski 
(red.), Małe państwa Europy. Specyfika systemu politycznego i aktywności mię-
dzynarodowej, Warszawa 2009, ss. 35-37. 
34 M. Sułek, Małe państwa europejskie w świetle syntetycznych miar potęgi, [w:] 
D. Popławski (red.), Małe…, dz. cyt. 



FENOMEN „KORYTARZA” TERYTORIALNEGO 
 

28 
 

państw małych, ale nie definiuje obiektu swoich badań, wskazu-
jąc, co można sądzić po spisie treści, że państwo „małe” to pań-
stwo, które nie jest (wielkim) mocarstwem i znajduje się w stanie 
zagrożenia ze strony państw „większych”35.  

Niezależnie jednak od przyjętej koncepcji, „małe” pań-
stwa są uznawane za „małe”, ponieważ „nie mogą polegać wy-
łącznie na swoich możliwościach, które są niewielkie (…) [i] mu-
szą stosować pewne specjalne strategie, które umożliwiają im 
funkcjonowanie w stosunkach międzynarodowych”36 Wśród nich 
można wyróżnić: neutralność, wchodzenie w (ścisłe) relacje 
z innymi państwami o charakterze militarnym, handlowym lub 
politycznym oraz aktywną dyplomację37. Jak widać, są to strategie 
wnikające z kwestii bezpieczeństwa, ponieważ państwa „małe” są 
wrażliwe na wszelkie zmiany nie tylko lokalne, ale i na napięcia 
o charakterze regionalnym czy globalnym. W tym aspekcie są 
podobne do „korytarzy”, które muszą być ciągle monitorowane 
przez państwa miejscowe pod względem napięć z państwem ob-
cym wysuwającym roszczenia, jak i zmian w akceptacji dla obec-
nego status quo przez społeczność międzynarodową. Ponadto, 
kierując się wnioskami płynącymi z lektury wspomnianej wyżej 
książki Boratyńskiego, możemy sądzić, że tak samo jak o losie 
państw „małych” zawsze decydują mocarstwa, które albo je pod-
bijają albo gwarantują im suwerenność, podobnie o losie „koryta-
rzy” mogą decydować nie tylko państwo miejscowe i państwo 
obce wysuwające roszczenia ale również mocarstwa, które decy-
dują o uznaniu dla danej sytuacji geopolitycznej. Potwierdzenie 
dla takiego rozumowania możemy znaleźć już w przypadku „ko-
rytarza” polskiego , który został utworzony na paryskiej konferen-
cji pokojowej po I wojnie światowej, jak można sądzić, za 

                                                 
35 S. Boratyński, Obrona suwerenności małych państw w praktyce stosunków 
międzynarodowych 1931–1945, Warszawa 1959. 
36 M. Sułek, Małe…, [w:] D. Popławski (red.), Małe…, dz. cyt., s. 28. 
37 Zob. tamże, s. 29 oraz B. Balcerowicz, Armie państw małych Europy, [w:] 
D. Popławski (red.), Małe…, dz. cyt., s. 139. 
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przyzwoleniem wielkich mocarstw38. 
Warto też w tym przypadku zauważyć, że kategoria ba-

dawcza państwa „małego”, jego możliwości, wynikających z tej 
„małości” kompleksów może być użyteczna w przypadku przy-
glądania się obu państwom, które toczą spór „korytarzowy”. Cze-
mu używają akurat tego argumentu, który nie dotyczy prawa mię-
dzynarodowego czy samej polityki w sposób bezpośredni? Posta-
ram się do tej kwestii wrócić w rozdziale trzecim. 

 
MIASTA–PAŃSTWA 

Małe państwa mogą być miastami, które są suwerennymi 
podmiotami prawa międzynarodowego a więc charakteryzują się 
państwowością. „Korytarze” zaś w swojej istocie mogą przypomi-
nać miasta–państwa, które zdarzało się, że nie były w pełni suwe-
rennymi podmiotami (przykład wolnych miast Rzeszy, których 
wolność opierała się na tym, że były bezpośrednio podporządko-
wane cesarzowi) i bardzo często toczyły się wokół nich spory 
(przykład Wolnego Miasta Gdańska, który omówię w dalszej czę-
ści tego punktu). Dodatkowo należy zwrócić uwagę na ich szcze-
gólny status, przyznawanie praw szczególnych i ograniczanie lub 
pozbawianie podmiotowości międzynarodowoprawnej. Tradycja 
miast–państw sięga greckich poleis i ogólnie samej starożytności, 
kiedy to istnienie miast będących jednocześnie suwerennymi pań-
stwami było powszechnym zjawiskiem z wielu względów. 

                                                 
38 Wskazywała już na to czternastopunktowa deklaracja prezydenta USA Thoma-
sa Woodrow Wilsona ze stycznia 1918 roku, w której w punkcie trzynastym 
mowa była o utworzeniu państwa polskiego z „wolnym dostępem do morza”. 
Same perturbacje związane z wytyczeniem granic polsko–niemieckich ze szcze-
gólnym uwzględnieniem kwestii „korytarza” opisuje książka G. Łukomskiego 
[tenże, Problem…, dz. cyt., ss. 23-41]. O wpływie wielkich mocarstw Łukomski 
pisze w taki sposób: „A zatem korzystny początkowo dla Polski projekt Komisji 
do Spraw Polskich Rady Najwyższej (…) uległ w wyniku sprzeciwu Wielkiej 
Brytanii (…). Tak więc (…) delegacja polska na konferencję pokojową ustosun-
kowała się do projektu traktatu pokojowego jak do jedynego możliwego do 
zaakceptowania rozwiązania.” [tamże, ss. 35-36]. 
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Wystarczy wspomnieć, że poza Peloponezem mamy do czynienia 
chociażby z miastami jońskimi, Kartaginą czy Rzymem we wcze-
snej fazie rozwoju. Później, w średniowieczu, wraz z rozwojem 
prawa miejskiego, który szedł w parze ze wzrostem liczby miast, 
uwagę zwracają silne ośrodki miejskie, z których wiele zyskiwało 
szerokie kompetencje lub wręcz stawało się niezależnymi podmio-
tami stosunków międzynarodowych. Niewątpliwie emancypację 
miast średniowiecznych wspierał handel oraz idąca za nim potrze-
ba skupiania się w większe związki, celem zwiększenia zysku 
i wzajemnej ochrony interesów, czego najlepszym przykładem był 
Związek Hanzeatycki. Oprócz wolnych miast Rzeszy były to rów-
nież miasta włoskie, a także pojedyncze przypadki w innych pań-
stwach, na przykład na terenie Korony Królestwa Polskiego 
Gdańsk uzyskał daleko idącą autonomię względem władzy kró-
lewskiej i mawiano o nim, że leży „przy Rzeczypospolitej” a nie 
„w Rzeczypospolitej”39. Wiek XIX i towarzyszący mu rozwój idei 
państwa narodowego zapoczątkował kryzys niezależnych miast–
państw, pozbawianie ich niepodległości i poddawanie pod 
zwierzchnictwo większych jednostek geopolitycznych. Od gene-
ralnej reguły tworzenia większego państwa z silną władzą central-
ną kosztem mniejszych organizmów, które dotychczas posiadały 
autonomię bądź suwerenność bywały wyjątki, czego przykładem 
może być Wolne Miasto Kraków.  

Utworzone w 1815 roku, w czasie kongresu wiedeńskiego, 
Wolne Miasto Kraków nie było podmiotem ściśle suwerennym już 
w świetle traktatu dodatkowego z 3 maja 1815 roku, w którym 
pomimo gwarancji „wolności, niepodległości i ścisłej neutralno-
ści”, pojawiła się instytucja „opieki” sprawowanej przez „Trzy 
Dwory Opiekuńcze”, czyli Królestwo Prus, Cesarstwo Austrii oraz 
Imperium Rosyjskie. Nie można mówić w tym wypadku 

                                                 
39 W. Pęksa, Ustrój Wolnego Miasta Krakowa, [w:] P. Hapanowicz, M. Jabłoński 
(red.), Wolne Miasto Kraków 1815–1846. Ludzie – wydarzenia – tradycja, 
Kraków 2015, s. 37. 
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o protektoracie, gdyż choć faktycznie nie istniało prawo legacji, to 
jednak Rzeczpospolita Krakowska podpisała chociażby układ 
handlowy z Królestwem Polskim w 1823 roku40 a poza tym mó-
wimy tu o aż trzech protektorach, a standardem w ramach definicji 
protektoratu jest jeden41. Nie było też Wolne Miasto Kraków pod 
międzynarodowym zarządem terytorialnym w pełnym znaczeniu 
tego terminu, gdyż nie było zarządzane przez organizację między-
narodową lub chociażby reprezentację społeczności międzynaro-
dowej, czego ówczesnym przykładem mogłoby być Święte Przy-
mierze42. Ponadto posiadało szeroki zakres swobód, a prawo tego 
miasta–państwa ustalali sami obywatele (oczywiście na wszystko 
musieli się zgodzić reprezentanci Dworów Opiekuńczych). Naj-
pełniej sytuację tego podmiotu oddaje termin kondominium, choć 
nie bez zastrzeżeń, ponieważ używany on jest przede wszystkim 
w odniesieniu do kolonializmu. Pomimo faktu, że wolność, nie-
podległość i suwerenność były dla Wolnego Miasta Krakowa „pu-
stym frazesem służącym jedynie legitymizacji bezprawia”, ponie-
waż były ściśle reglamentowane przez trzech zaborców (na przy-
kład w 1831 roku wojska rosyjskie wkroczyły na teren Krakowa 
ze względu na powstanie listopadowe, co stanowiło pogwałcenie 
art. 6 traktatu dodatkowego43), to było czymś zdecydowanie lep-
szym dla mieszkańców niż podporządkowanie tego organizmu 
politycznego Cesarstwu Austrii po 1846 roku. Chciałbym jeszcze 

                                                 
40 Ł.T. Stroka, Wolne czy zależne Miasto Kraków, [w:] P. Hapanowicz, 
M. Jabłoński (red.), Wolne…, dz. cyt., s. 19. 
41 Zob. np. M. Sobczyński, Państwa…, dz. cyt., s. 255. 
42 Wobec braku w ówczesnym świecie organizacji międzynarodowych o charak-
terze uniwersalnym, konieczny byłby zarząd dokonywany przez reprezentantów 
społeczności międzynarodowej ażeby móc mówić o działaniu „w interesie jego 
[tj. państwa administrowanego] ludności” [I. Topa, Międzynarodowa…, dz. cyt., 
s 41]. Jako że Dwory Opiekuńcze miały konflikt interesów, ponieważ były jed-
nocześnie zaborcami pozostałych terenów Rzeczpospolitej Obojga Narodów, 
stąd wydaje się, że koniecznym byłoby zaangażowanie pozostałych mocarstw 
XIX–wiecznej Europy. 
43 Ł. T. Stroka, Wolne czy zależne Miasto Kraków, [w:] P. Hapanowicz, 
M. Jabłoński (red.), Wolne…, dz. cyt., s. 20 
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zwrócić uwagę na rzecz istotną, która może mieć znaczenie 
w stosunku do rozważań o fenomenie „korytarza”, mianowicie na 
skomplikowane prawo wewnętrzne Rzeczpospolitej Krakowskiej, 
ze względu na zmiany przynależności państwowej tego obszaru 
przed 1815 rokiem. „Obowiązywały [tu] obok siebie przepisy 
austriackie oraz Kodeks Napoleona, stare archaiczne zwyczajowe 
prawa (…) i nowoczesne ustawodawstwo z XIX wieku”44. „Kory-
tarze” mogą być w podobnej sytuacji, gdyż w przeszłości mogły 
być częścią państwa obcego wysuwającego roszczenia. Stąd na ich 
terenie może istnieć na przykład obecna wśród mieszkańców 
świadomość obowiązywania przepisów prawa dawnego suwerena, 
wykonywanie prawa zgodnie z orzecznictwem sądów państwa 
obcego lub posługiwaniem się dawnymi szczegółowymi przepi-
sami, ze względu na ich brak określenia w doktrynie prawnej 
obecnego państwa miejscowego.  

W XX wieku, mieliśmy do czynienia z niezwykle orygi-
nalnym przypadkiem miasta–państwa, które było niejako punktem 
zapalnym na mapie Europy. Chodzi oczywiście o wspominane już 
Wolne Miasto Gdańsk (WMG). Pomimo starań narodu polskiego 
o włączenie Gdańska w skład przyszłego terytorium Polski wiel-
kie mocarstwa, z Wielką Brytanią na czele45, nie wyraziły na to 
zgody. W ramach traktatu wersalskiego (art. 100–108) utworzono 

                                                 
44 W. Pęksa, Ustrój Wolnego Miasta Krakowa, [w:] P. Hapanowicz, M. Jabłoński 
(red.), Wolne…, dz. cyt., s. 40. 
45 Na fakt, że to Wielka Brytania z Davidem Lloydem Georgem była najbardziej 
nieprzychylna wobec polskich żądań zwraca uwagę m.in. J. Wójcicki [tenże, 
Wolne Miasto Gdańsk 1920–1939, Warszawa 1976, passim], który wręcz traktuje 
ówczesnego premiera Wielkiej Brytanii jako głównego nemezis sprawy polskiej. 
Obraz ten znajduje potwierdzenie również w książce G. Łukomskiego [tenże, 
Problem…, dz. cyt., ss. 25-29]. Wójcicki wyjaśnia stanowisko angielskie 
w kategoriach imperialnych, tj. uzyskania wpływu na obszarze morza Bałtyckie-
go poprzez wydzielenie Gdańska z terytorium Polski [tenże, Wolne…, dz. cyt., 
ss. 17, 51-52] oraz polityką balance of power, w ramach której Niemcy nie mo-
gły zostać zbytnio osłabione, gdyż mogła na tym skorzystać Francja [tamże, 
s. 45]. Zaznacza przy tym, że Lloyd George nie wahał się przed uproszczeniami 
i oszczerstwami [tamże, ss. 45-46]. 



ROZDZIAŁ I – FENOMEN „KORYTARZA” W PERSPEKTYWIE PRAWA (…)  
 

33 
 

niezwykły twór międzynarodowoprawny, który od początku swe-
go istnienia rodził spory. Polska wysuwała pretensje do terytorium 
Gdańska (co wynikało z twierdzenia, że WMG nie jest samodziel-
nym podmiotem prawa międzynarodowego) i w swoim projekcie 
konwencji (porozumienia z WMG wymaganym przez 
art. 104 traktatu wersalskiego) proponowała dalece posuniętą 
zwierzchność państwa polskiego nad Gdańskiem46. Strona nie-
miecka również krytycznie odnosiła się do postanowień wersal-
skich, ale szybko zdała sobie sprawę, że „mocarstwa zachodnie 
skłonne są do ustępstw kosztem Polski”47. Niemcy pozornie zaak-
ceptowały stan faktyczny, choć używali narzędzi soft do wpływa-
nia na politykę WMG poprzez na przykład działania germaniza-
cyjne48. Sami gdańszczanie pozorowali neutralność, otwarcie jed-
nak sprzeciwiali się jakimkolwiek powiązaniom z Polską (na co 
wskazywał chociażby ichniejszy projekt konwencji49), skrycie zaś 
orbitowali w kierunku Niemiec, co znalazło swój wyraz na konfe-
rencji w Weimarze na miesiąc po podpisaniu traktatu wersalskie-
go, na której Heinrich Sahm – przyszły prezydent Senatu WMG – 
zaznaczył, że będzie „walczyć o to, aby uczynić z tego miasta 
silny bastion niemczyzny na wschodzie”50. Wreszcie też Liga Na-
rodów (LN), od początku starała się za wszelką cenę doprowadzić 
do zaistnienia WMG jako odrębnego od Polski podmiotu między-
narodowoprawnego i powoli wycofywała się ze sprawowania 
kompetencji nad tym obszarem (na siedemdziesiąt decyzji Wyso-
kiego Komisarza LN, czterdzieści dziewięć przypadło na lata 
1920–192651), co wiązało się de facto z cichym przyzwoleniem na 
umacnianie żywiołu niemieckiego na terenie tego miasta–państwa.  

                                                 
46 J. Wójcicki, Wolne…, dz. cyt., ss. 63-64. 
47 S. Mikos, Wolne Miasto Gdańsk a Liga Narodów 1920–1939, Gdańsk 1979, 
s. 31. 
48 Tamże, ss. 31-33. 
49 J. Wójcicki, Wolne…, dz. cyt., ss. 64-65. 
50 S. Mikos, Wolne…, dz. cyt., s. 32. 
51 Tamże, s. 347. 
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Polscy badacze często odmawiali państwowości a także 
statusu podmiotu sui generis WMG już w okresie jego istnienia. 
Za przykład może posłużyć Julian Makowski, który konsekwent-
nie odmawiał podmiotowości międzynarodowoprawnej WMG, 
ponieważ uważał, że to Polska rozciągała swoją suwerenność 
(choć ograniczoną) nad tym terytorium, zaś LN była gwarantem 
i opiekunką Gdańska52. Wydaje mi się jednak, że odpowiedni dy-
stans historyczny pozwala mi przyjąć założenie, że WMG pod-
miotem prawa międzynarodowego było. Przykładem może być 
podpisanie konwencji przez Ignacego Paderewskiego w dniu 
18 listopada 1920 roku (antydatowanej na 9 listopada)53, co było 
niejako uznaniem. Należy uważnie przyjrzeć się kwestii podmio-
towości międzynarodowoprawnej Gdańska, która była niezwykle 
oryginalna, ponieważ pierwszy raz mieliśmy do czynienia obsza-
rem znajdującym się pod administracją międzynarodową perma-
nentną (art. 102 traktatu wersalskiego nie określał ram czasowych 
ochrony pełnionej przez LN) i funkcjonalną (LN spełniała wobec 
Gdańska wyłącznie trzy role: protektorki, gwarantki konstytucji 
gdańskiej i instancji rozstrzygającej spory polsko–gdańskie54). Po 
pierwsze, LN uznaje się za quasi–uniwersalną organizację mię-
dzynarodową skupiającą wiele państw, w tym takie, które nie były 
bezpośrednio zaangażowane w spór gdański. Po drugie, wymie-
nione wcześniej uprawnienia LN pozwalają stwierdzić, że WMG 
nie było suwerennym podmiotem55. Pomimo tego nie był to typ 
idealny międzynarodowej administracji terytorialnej, ze względu 
na zagwarantowane traktatowo dodatkowe kompetencje Polski nad 
WMG. Polska miała więc dodatkowe uprawnienia w porównaniu ze 
społecznością międzynarodową, wyrazem której była Liga Narodów.  

                                                 
52 Zob. np. J. Makowski, Prawno–państwowe położenie Wolnego Miasta Gdań-
ska, Warszawa 1923, ss. 37, 40-41 oraz J. Makowski, Zagadnienie państwowości 
W.M. Gdańska, Warszawa 1934, s. 53 
53 J. Wójcicki, Wolne…, dz. cyt., s. 69.  
54 S. Mikos, Wolne…, dz. cyt., s. 24. 
55 I. Topa, Międzynarodowa…, dz. cyt., s. 22. 
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Chciałbym jeszcze wrócić do krytyki państwowości 
WMG, ponieważ wiąże się to z istnieniem „korytarzy”. Oczywi-
ście zasadne było wtedy poszukiwanie argumentów przeczących 
państwowości Gdańska, ze względu na niemiecką propagandę, 
jednak brak uznania dla istnienia podmiotu przez ekspertów 
i obywateli państw zainteresowanych, mimo faktycznego uznania 
w prawie międzynarodowym przez państwa zainteresowane, może 
być nie lada problemem przy kształtowaniu „korytarza”. Stad też, 
możemy mieć do czynienia z ciągłym podważaniem istnienia „ko-
rytarza” lub podważaniem sensowności żądań jego utworzenia. 
Przykładowo, pomimo że fragment Pomorza Gdańskiego przy-
znany Polsce przez traktat wersalski realnie pozostawał pod wła-
dzą Rzeczpospolitej Polskiej, to jednak propaganda niemiecka, 
której twórcami niewątpliwie musieli być niemieccy eksperci 
z wielu dziedzin, podważała ten fakt. Kwestionowanie przybrało 
formę określania tych terenów jako „korytarza” właśnie, co miało 
znamionować jego niepewny terytorialnie charakter, czym szerzej 
zajmę się w kolejnym rozdziale.  

Aktualnie też możemy znaleźć miasta cechujące się szero-
ką autonomią w ramach państwa miejscowego (na przykład 
Hongkong lub Makau) czy wręcz będące odrębnymi państwami 
(na przykład Singapur) Są one ciekawym obiektem badań, ponie-
waż łączą w sobie kategorie miejskości oraz państwowości na 
niewielkim obszarze56. Patrząc z perspektywy fenomenu 

                                                 
56 Zob. B. Barber, Gdyby burmistrzowie rządzili światem. Dysfunkcyjne kraje, 
rozkwitające miasta, Warszawa 2014. Autor wychodzi z założenia, że rolę 
państw w nieodległej przyszłości przejmą miasta, które mają te zaletę, że nie są 
związane kategoriami „suwerenności i narodowości, ideologii i nierówności, 
które historycznie krępują i izolują państwa narodowe w twierdzach »niepodle-
głości« i »autonomii«” [s. 24]. Pisze on, że naturalną drogą rozwoju kosmopoli-
tycznego świata jest powrót do polis, gdyż tylko tam możliwa jest (pożądana 
przez wszystkich?) demokracja mogąca sprostać wyzwaniom globalizacji takim 
jak pluralizmowi i wielokulturowości czy wzrastającej współzależności [ss. 94-
97, 411]. Ponadto, włodarze miast, w przeciwieństwie do przywódców państw, są 
„silnymi osobowościami, silnie utożsamianymi z miastem”, „przekładającymi 
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„korytarza” oprócz powyżej wymienionych elementów, które na-
świetlają pewne cechy „korytarzy”, należy zauważyć, że miasta–
państwa posiadają suwerenność o specyficznym, często pozornym 
charakterze. Podobnie jak „korytarze”, które znajdując się pod 
władzą państwa miejscowego, narażone są na roszczenia państwa 
obcego, ale mogą też być obiektem, na którym pojawia się wymu-
szona współpraca obu państw a państwo obce może posiadać nań 
specjalne przywileje lub uprawnienia. Dodatkowo nie można nie 
zauważyć, że w modelowym przykładzie „korytarza” jakim jest 
„korytarz” polski, miasto–państwo istniało właściwie po sąsiedzku 
w stosunku do terytorium podlegającego roszczeniom „koryta-
rzowym”. 

 
ENKLAWY I EKSKLAWY 

Należy zauważyć, że wiele miast–państw stanowiło i sta-
nowi enklawy na terenie innych, większych państw. Przykładowo 
dwa opisane w poprzednim punkcie przypadki wolnych miast były 
enklawami dla kolejno: Cesarstwa Austrii oraz Rzeczpospolitej 
Polskiej57. Stąd, wydaje mi się konieczne bliższe przyjrzenie się 
kategorii eksklaw i enklaw. Ponadto wychodzę z założenia, że 
enklawy i eksklawy towarzyszą „korytarzom” (eksklawa w postaci 
Prus Wschodnich przy „korytarzu” polskim), należy więc zwrócić 
nań uwagę, szczególnie, że akurat enklawy i eksklawy są dobrze 
omówione zarówno w prawie międzynarodowym, jak i przez ba-
daczy geografii politycznej. Trzeba również zwrócić uwagę na to, 
że cechy charakteryzujące eksklawy są podobne do cech „koryta-
rzy”. Są to między innymi: nietypowy charakter prawny (w sensie 
prawa wewnętrznego państwa macierzystego, które obowiązuje na 

                                                                                                    
pragmatyzm i operatywność nad ideologię i pryncypialność” oraz „osobiste 
zaangażowanie w sprawy miasta” [ss. 24, 107-121].  
57 Akurat w przypadku Wolnego Miasta Gdańska, które miało dostęp do morza, 
możemy mówić raczej o pół-enklawie, którą to kategorię proponuje Z. Rykiel, 
zob. M. Sobczyński, Państwa…, dz. cyt., s. 183, [cyt. za:] Z. Rykiel, Podstawy 
geografii politycznej, Warszawa 2005, ss. 100-101. 
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terenie eksklawy58 ale również w zakresie relacji międzynarodo-
wych59), dyskusyjny stosunek innych podmiotów prawa i wątpli-
wości odnośnie uznania międzynarodowego oraz, o czym nie mo-
żemy zapomnieć, zazwyczaj bogatą historię odrębności w ramach 
historii, ludności, gospodarki, kultury ale i warunków geograficz-
no–przyrodniczych.  

Już na samym początku napotykamy problemy natury de-
finicyjnej. Spory doktrynalne nie są tak ostre i rozbijają się raczej 
o imponderabilia, lecz zasadne wydaje się przytoczenie kilku defi-
nicji, których analiza pozwoli nam na zrozumienie fenomenu en-
klaw i eksklaw (zob. tabela 2).  

Poprzez taki podział definicji (zob. tabela 2), możemy po-
równać trzy główne elementy każdej z nich. Pod każdym wzglę-
dem wyróżnia się definicja zaproponowana przez Jerzego Lotha, 
co wynika z czasu, kiedy powstała, czyli 1925 roku, oraz Zbi-
gniewa Rykiela, w której skupiamy się na kategorii eksterytorial-
ności. J. Loth posługuje się słowem „posiadłość”, co w zestawie-
niu z użytymi w innych definicjach słowami „terytorium” lub 
 

                                                 
58 Eksklawa jako terytorium oddzielone od terytorium państwa macierzystego 
wymaga innego traktowania niż ma to miejsce w ramach innych krajowych 
jednostek administracyjnych. Przykładowo na terenie Obwodu Kaliningradzkie-
go Federacji Rosyjskiej powołano urząd pełnomocnego przedstawiciela prezy-
denta i jest to jedyny taki przypadek na terenie całej Rosji, zob.: K. Sawicki, 
Obwód kaliningradzki FR w ładzie międzynarodowym, Toruń 2013, s. 207.  
59 W tym miejscu możemy mówić o swoistych „trójkątnych” relacjach na linii 
eksklawa–kraj macierzysty–kraj obcy. Na przykład Polska traktuje Obwód kali-
ningradzki jako integralną część Federacji Rosyjskiej i wszelkie relacje z tą 
eksklawą rozwiązuje na linii Warszawa–Moskwa, jednak możemy wyróżnić 
odrębny dział relacji polsko–rosyjskich skupiających się na temacie Obwodu 
kaliningradzkiego. Dział ten nie jest po prostu jednym z wielu działów, gdyż 
skupia się bardzo pragmatycznych kwestiach, takich jak: ruch graniczny, handel, 
migracja siły roboczej, wspólnego wykorzystywania środków unijnych na 
współpracę transgraniczną i jednocześnie ustalenia w jego ramach dotyczą wy-
łącznie Polski i Obwodu kaliningradzkiego a nie Polski i całej Rosji. Dobitnym 
przykładem na takie rozumienie tej relacji jest istnienie Polsko–Rosyjskiej Rady 
ds. Współpracy Regionów Rzeczpospolitej Polskiej z Obwodem Kaliningradz-
kim Federacji Rosyjskiej. Zob.: tamże, s. 564-566. 
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Tabela 2. Wybrane definicje eksklaw 

Autor 
definicji 

Podmiot 
(co?) 

Zdarzenie 
(co się 
stało?) 

Podmiot 
obcy 

(przez 
kogo?) 

Atrybut 
wyróżniający 

Jerzy Loth60 Posiadłości 

Oddzielone 
od 

głównego 
ciała 

państwowe
go 

Posiadłości
ami innych 

państw 

Leżące na tym 
samym 

kontynencie 

Stanisław 
Otok61 

Część 
terytorium 

innego 
państwa 

Otoczone 
ze 

wszystkich 
stron 

Przez 
obszar 
innego 

państwa 

Nie stanowiącą 
suwerennej 
jednostki 

politycznej 

Józef 
Barbag62 

Niewielki 
obszar 
będący 
częścią 

terytorium 
innego 

państwa 

Otoczony 
ze 

wszystkich 
stron 

Przez inne 
państwo 

Nie stanowiący 
jednostki 

politycznej 

Marek 
Sobczyński63 

Terytorium 
Całkowicie 
otoczone 

Przez 
terytorium 

innego 
państwa 

Pozostające 
pod 

suwerennością 
państwa 

                                                 
60 M. Sobczyński, Państwa…, dz. cyt., s. 182, [cyt. za:] J. Loth, Zarys geografii 
politycznej, Kraków 1925, s. 70. 
61 Tamże, [cyt. za:] S. Otok, Geografia polityczna. Geopolityka, ekopolityka, 
globalistyka, Warszawa 2004, s. 76. 
62 Tamże, [cyt. za:] J. Barbag, Zarys geografii politycznej, Warszawa 1971, s. 45. 
63 Tamże, s. 183. 
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Słownik 
Języka 

Polskiego 
PWN64 

Obszar 
państwa 

Otoczony 
ze 

wszystkich 
stron 

Przez 
terytorium 

lądowe 
innego 

państwa 

X 

Zbigniew 
Rykiel65 

Obszar 
Wyłączony 

spod 
jurysdykcji 

Państwa, 
które je 
otacza 

X 

 
ŹRÓDŁO: opracowanie własne 

 
„obszar”, jest pojęciem wyjątkowym, gdyż kojarzy się nie tylko 
z terenem, ale również nieruchomościami na nim się znajdujący-
mi. „Terytorium” jest kategorią prawną i poprzez towarzyszącą 
mu kategorię „granic” w sposób konkretny wskazuje teren, o któ-
rym jest mowa. „Obszar” stanowi zaś kategorię bardziej rozmytą, 
ponieważ choć jest rozgraniczony, to jego granice nie muszą być 
jasno wytyczone i obiektywnie postrzegane, stąd słowo to ma 
charakter najszerszy i uprzedzający względem jeszcze nie miesz-
czących się w ramach „terytorium” przestrzeni. Ciekawe jest też 
użycie przez J. Lotha słowa „oddzielenie”, które raczej ma 
negatywne konotacje, ponieważ sugeruje separację od całości. Tu 
też zauważamy konsekwencję: ogranicza on eksklawy do konty-
nentu, na którym znajduje się państwo macierzyste (co wynika 
zapewne z chęci odróżnienia eksklaw od terytoriów zamorskich, 
które były odłączone od metropolii nie z przyczyn istnienia innych 
państw, lecz naturalnego podziału świata na kontynenty). Dodat-
kowo, wyłącznie definicje SJP PWN oraz Z. Rykiela dopuszczają 

                                                 
64 Hasło: eksklawa, [w:] „Słownik Języka Polskiego PWN”, (dostęp: 
22.04.2017), [URL: http://sjp.pwn.pl/szukaj/eksklawa.html]. 
65 M. Sobczyński, Państwa…, dz. cyt., s. 183, [cyt. za:] Z. Rykiel, Podstawy… 
dz. cyt., ss. 100-101. 
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nazwanie suwerennych podmiotów prawa międzynarodowego, 
jakimi są: Watykan, San Marino i Lesotho mianem eksklaw. Pozo-
stałe definicje stoją na stanowisku, że wyłącznie terytoria istnieją-
cych gdzieś indziej państw mogą być eksklawami. Definicja 
Z. Rykiela, jak możemy zauważyć, jest najszersza dzięki użyciu 
słowa „obszar” i nieograniczaniu podmiotu do fragmentu państwa. 
Otwiera się więc ona na ewentualne zmiany w przyszłości w za-
kresie norm prawa wewnętrznego lub międzynarodowego.  

W wszystkich definicjach zwraca uwagę występujące 
w każdej z nich „okrążenie” terenu przez teren obcego państwa. 
Stąd też cechą konstytutywną eksklaw66 jest bycie oddzielonym od 
terytorium państwa macierzystego przez tereny innego państwa67. 
Czy możemy więc mówić o półeksklawach czy półenklawach, jak 
to czyni Z. Rykiel, wyróżniając w ten sposób eksklawy lub enkla-
wy w sposób niepełny otoczone przez terytorium państwa obcego, 
gdyż posiadające dostęp do morza68? Wydaje mi się, że w ten spo-
sób otwieramy puszkę Pandory i umożliwiamy poszerzanie defini-
cji o kolejne wyjątkowe przypadki, które coraz mniej będą miały 
wspólnego z pierwowzorem. Na potrzeby niniejszej pracy pozwo-
lę sobie jednak przeprowadzić mały eksperyment myślowy, który 
przybliży nam geopolityczne ukształtowanie „korytarza” właśnie 
wychodząc od wyjątku eksklawy zaproponowanego przez 

                                                 
66 Jeżeli zaś przyjmiemy teorię relatywną zaproponowaną przez M. I. Glassnera 
oraz H. de Blija, wtedy będzie to dotyczyć również enklaw. Badacze ci stwierdzi-
li, że stosowanie obu tych pojęć (eksklawa i enklawa) jest uzależnione od punktu 
odniesienia, na przykład Berlin Zachodni był enklawą w stosunku do NRD 
i eksklawą dla RFN. Zob. M. Sobczyński, Państwa…, ss. 182-183, [cyt. za:] 
M. I. Glassner, H. de Blij, Systematic political geography, New York 1989, s. 70.  
67 Możemy wyróżnić dwa rodzaje separacji eksklaw od macierzy. Pierwsza 
najszerzej omówiona to separacja geopolityczna (oddzielenie przez terytorium 
obcego państwa). Druga zaś to separacja fizyczna spowodowana trudnościami 
komunikacyjnymi w dostępie do części terytorium (na przykład austriacki region 
Kleinwalsertal dostępny wyłącznie poprzez terytorium Niemiec). Eksklawy takie 
nazywa się panenklawami, enklawami sytuacyjnymi lub quasi–enklawami. Zob. 
tamże., s. 183.  
68 Zob. Przypis 53, s. 15 niniejszej pracy. 
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Z. Rykiela. Pierwszy przykład to eksklawa znajdująca się poza 
granicami obcego państwa i jednocześnie nie dzieląca granicy 
z państwem macierzystym. Wyłącznie definicja J. Lotha dopusz-
cza istnienie eksklaw jako terytoriów otoczonych przez terytoria 
więcej niż jednego państwa obcego. W przypadku pozostałych 
możemy mówić o wyłącznie jednej konstytutywnej cesze, czyli 
oddzieleniu od państwa macierzystego, czego przykładem jest 
Obwód kaliningradzki. Tak też możemy powiedzieć, że choć 
w naukach określa się ten obszar mianem rosyjskiej eksklawy69, 
jednak niekoniecznie jest to uzasadnione, biorąc pod uwagę więk-
szość z przytoczonych powyżej definicji. Natomiast na pewno 
wydaje się to logiczne, gdyż taki obszar nie stanowi integralnej 
części terytorium żadnego z państw je otaczających, a ponadto 
charakteryzuje się „innością” na poziomie kulturowym i politycz-
nym.  

Zróbmy więc kolejny krok w tym eksperymencie i spró-
bujmy wyobrazić sobie sytuację, w której państwo macierzyste ma 
nietypowy fragment terytorium, który wyróżnia się spośród in-
nych poprzez swój kształt klina niejako wbijającego się w teryto-
rium państwa obcego. Im ten klin jest węższy i głębiej wcina się 
w terytorium państwa obcego, tym bardziej rośnie „osaczenie” 
tego obszaru przez to państwo. W takiej sytuacji absolutnie nie 
mamy do czynienia z eksklawą, ponieważ obszar ten nie charakte-
ryzuje się przynajmniej oddzieleniem od państwa macierzystego. 
Hipotetycznie jednak może on stanowić „nieoddzieloną ekskla-
wę/enklawę”. Na przykład suweren rozciągający swoje prawa nad 
tym obszarem, poprzez porozumienia międzynarodowe (wymu-
szone lub dobrowolne) może zagwarantować pewne prawa szcze-
gólne państwu, przez którego tereny to terytorium jest tak jakby 
otoczone. „Korytarz” może być pod względem kształtu, 

                                                 
69 Niektórzy autorzy, jak M. Chełmniak używają też słowa enklawa, zob. tenże, 
Obwód kaliningradzki FR w Europie: rosyjska enklawa w nowym międzynaro-
dowym ładzie politycznym, Toruń 2009. 
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uwarunkowań międzynarodowoprawnych i kulturowych „niedo-
mkniętym okrążeniem”. Lecz musimy wciąż pamiętać, że nie 
każda taka sytuacja, wynikająca z kształtu terytoriów państw, jest 
sytuacją „korytarzową”. Wymagane jest między innymi istnienie 
sytuacji spornej.  

Fenomen eksklaw jest konieczny do zrozumienia istoty 
„korytarza” również ze względu na to, że utworzenie „korytarza” 
może pociągnąć za sobą utworzenie eksklawy i zazwyczaj eks-
klawy istnieją obok „korytarzy”, o czym pisałem już na początku. 
Przykład Prus Wschodnich pokazuje, że eksklawy mogą być nie-
zwykle trwałe i mogą mieć długą historię. Początkowo terytorium 
to było zamieszkałe przez Prusów, następnie zostało zajęte przez 
zakon krzyżacki (uznający cesarza Świętego Cesarstwa Rzym-
skiego i którego wielki mistrz był zaliczony w poczet książąt Rze-
szy), podlegało procesom germanizacyjnym i w końcu znalazło się 
pod faktyczną kontrolą Rzeszy, zaś po drugiej wojnie światowej 
zostało włączone do ZSRR i po dziś dzień pozostaje terytorium 
rosyjskim. 

 

PODMIOTY SUI GENERIS PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO 
Wszystkie wyżej wspomniane podmioty prawa międzyna-

rodowego nosiły w sobie cechę niezwykłości, szczególności, po-
zostawania nietypowymi. Nie były to jednak podmioty sui generis 
sensu stricto, czyli takie, które przez badaczy prawa międzynaro-
dowego zostały w taki sposób zakwalifikowane ze względu na 
swoją absolutną nietypowość70. Przykładami takich podmiotów są 
Stolica Apostolska oraz zakon maltański.  
                                                 
70 Trudno jest stwierdzić, że istnieje wyodrębniona kategoria podmiotów sui 
generis prawa międzynarodowego. Możemy raczej mówić o czymś na wzór 
worka tudzież kategorii „inne”, do których wrzuca się trudne do zakwalifikowa-
nia podmioty. Wystarczy po prostu, że nie pasują do ogólnie przyjętej definicji 
i pod jakimś względem wydają się niezwykłe, dziwne, trudne do scharakteryzo-
wania. Dodatkową ich cechą jest to, że również w samej kategorii pozostają 
unikatowe – nie powinny one posiadać cech łączących je z innymi podmiotami 
sui generis. To też właśnie czyni je wyjątkowymi. 
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Sprawa Stolicy Apostolskiej wydaje się być niezwykle 
skomplikowana. Przede wszystkim należy podkreślić, co ów ter-
min oznacza: „W prawie międzynarodowym przez Stolicę Apo-
stolską rozumie się instytucję bezterytorialną posiadającą po-
wszechnie uznane przez społeczność międzynarodową atrybuty 
podmiotowości międzynarodowej umożliwiającej uczestniczenie 
jej w stosunkach międzynarodowych”71. Tematem, który rodzi 
najwięcej kontrowersji jest istota podmiotowości Stolicy Apostol-
skiej i Watykanu oraz relacje między nimi. Należy podkreślić, że 
Stolica Apostolska istnieje niezależnie od jej suwerenności teryto-
rialnej72 (czyli Państwa Kościelnego w latach 754–1870 oraz 
Watykanu od 1929 roku). Paweł Bogacki uznaje, że „elementów 
podmiotowości Kościoła, a zatem i podmiotowości jego najwyż-
szych organów władzy można dopatrywać się jeszcze przed edyk-
tem mediolańskim [z 313 roku naszej ery wprowadzającym wol-
ność wyznania na terenie wschodniej i zachodniej części Impe-
rium Rzymskiego – przyp. aut.]”73. Dodatkowo, należy zaznaczyć, 
że w okresie 1870–1929, kiedy papieże określani byli „więźniami 
Watykanu”, Stolica Apostolska nadal posiadała elementy podmio-
towości prawnej, jak np. ius contrahendi (zawierała i utrzymywała 
szczególny rodzaj umów międzynarodowych – konkordaty), 
czynne i bierne prawo legacji (mogła wysyłać nuncjuszy i inter-
nuncjuszy posiadających status przedstawicieli dyplomatycznych 
oraz przyjmować dyplomatów państw obcych)74, a także uczestni-
czyła w sporach międzynarodowych jako mediator75. Jak pisze 
P. Bogacki: „Stolica Apostolska utraciła (…) całe terytorium Pań-
stwa Kościelnego, przez co pozbawiona została suwerenności 
                                                 
71 P. Bogacki,, Stolica Apostolska jako podmiot prawa międzynarodowego, 
Warszawa 2009, s. 37, [cyt. za: J. Czaja, Prawnomiędzynarodowy status Watyka-
nu, Warszawa 1983, s. 34. 
72 Zob. tamże, s. 47. 
73 Tamże. 
74 W. Góralczyk, S. Sawicki, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, 
Warszawa 2015, s. 135.  
75 P. Bogacki, Stolica…, dz. cyt., s. 49. 
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doczesnej, ale zachowała suwerenność duchową [sic!], polegającą 
na wykonywaniu władzy w całym Kościele”76. Jeżeli chodzi 
o relacje Stolicy Apostolskiej i Watykanu, to wyróżnia się dwie 
odrębne koncepcje: monistyczną oraz dualistyczną77. Pierwsza 
z nich zakłada istnienie wyłącznie jednego z wyżej wymienionych 
bytów jako podmiotu międzynarodowoprawnego, co jak stwier-
dzają P. Bogacki oraz Wojciech Góralczyk i Stefan Sawicki78 nie 
jest prawdą. Koncepcja dualistyczna zaś uznaje występowanie 
dwóch odrębnych podmiotów i wydaje się, że koncepcja ta domi-
nuje. Przemawia za nią szereg argumentów z faktem, że Stolica 
Apostolska „jest tytulariuszem zarówno Kościoła katolickiego, jak 
i Państwa Watykańskiego, jako ich wspólny nadrzędny organ (…) 
[przy czym] występuje raz jako tytulariusz podmiotowości 
Kościoła, a raz jako tytulariusz Państwa–Miasta Watykanu”79. 
Oznacza to, że nie możemy mówić o scaleniu obu podmiotów, 
choć zasadne wydaje się użycie słowa „powiązanie”. Według 
W. Góralczyka oraz S. Sawickiego, oba omawiane byty są „ze 
sobą w nierozerwalny sposób związane m.in. osobą papieża (…) 
oraz faktem, że Watykan (…) jest tylko narzędziem i gwarantem 

                                                 
76 Tamże, s. 48. Jeżeli chodzi o pojęcie „suwerenności duchowej”, P. Bogacki 
wyjaśnia je kawałek dalej, pisząc, że „pojęcie to nie występuje jeszcze w doku-
mentach międzynarodowych (…) jest zwykle używane przez autorów katolickich 
(…). O ile przez suwerenność doczesną rozumie się najwyższą władzę posiadaną 
w przez suwerena w porządku doczesnym [sic! – TR], o tyle przez suwerenność 
duchową należy rozumieć najwyższą władzę posiadaną przez Stolicę Apostolską 
w porządku duchowym, czyli władzę papieża w stosunku do wiernych Kościoła 
katolickiego na całym świecie (…). Nie można zatem rozpatrywać zagadnienia 
podmiotowości Stolicy Apostolskiej w stosunkach międzynarodowych w ode-
rwaniu od aspektu wiary [sic! – TR]. Zob. tamże, s. 51. Myślę, że nie będzie 
nadmierną złośliwością stwierdzenie, że książka P. Bogackiego, choć niezwykle 
cenna poznawczo, to pozostaje bogata w takie „kwiatki”, które rozbawią niejed-
nego badacza prawa międzynarodowego.  
77 Tamże, s. 55, [cyt. za:] J. Krukowski, H. Misztal (red.), Kościół i państwo. 
Podstawy relacji prawnych, Lublin 2000, s. 147. 
78 W. Góralczyk, S. Sawicki, Prawo…, dz. cyt. s. 135. 
79 P. Bogacki, Stolica…, dz. cyt., ss. 55-56. 
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swobody wykonywania obowiązków Stolicy Apostolskiej”80. 
Drugim podmiotem sui generis, o których chciałbym wy-

łącznie wspomnieć jest Zakon Kawalerów Maltańskich (ZKM)81. 
Brygida Kuźniak określa go mianem „suwerena bez ziemi”, doda-
jąc, że jest to osoba prawna prawa kościelnego, która korzysta 
z ius tractatuum oraz ius legationis w formie czynnej i biernej, 
utrzymując tym samym stosunki z ponad setką państw82. Kwestią 
sporną w tym przypadku jest posiadanie przez ZKM suwerenno-
ści. Uwagę zwracają liczne uprawnienia Stolicy Apostolskiej wo-
bec Zakonu (pod której opieką się znajduje)83, problematyczne 
władztwo terytorialne (aktualnie Zakon nie wykonuje zwierzch-
nictwa terytorialnego, posiada siedzibę w Rzymie oraz dzierżawi 
od Malty Fort św. Anioła)84 oraz kwestie ludnościowe (ZKM pozo-
staje hierarchiczną strukturą na wzór wojskowy w dodatku trudno też 
mówić o kategorii obywatelstwa, gdy kawalerowie Zakonu podlegają 
prawu państwa obywatelstwa). Te właśnie wątpliwości, budzące 
spory w doktrynie85, czynią z ZKM idealny podmiot sui generis. 

Rozważania te na temat podmiotów, które nie mają zbyt 
wiele wspólnego z fenomenem „korytarza” przeprowadziłem 
w celu unaocznienia, że „korytarz” może być i jest niezwykle 
specyficznym obszarem. Ze Stolicą Apostolską i Zakonem Kawa-
lerów Maltańskich łączy „korytarz” wymykająca się utartym 

                                                 
80 W. Góralczyk, S. Sawicki, Prawo…, dz. cyt. s. 135. Autorzy określają ponadto 
Stolicę Apostolską jako „szczególnego rodzaju organizację bezterytorialną”, zaś 
Watykan jako „niesuwerenną organizację terytorialną”.  
81 Pełna nazwa Zakonu brzmi: Suwerenny Zakon Rycerski Szpitalników 
im. Św. Jana Jerozolimskiego zwany Rosyjskim, zwany Maltańskim. 
82 B. Kuźniak, Zakon Kawalerów Maltańskich – suweren bez ziemi, [w:] 
J. Menkes, E. Cała-Wacinkiewicz (red.), Państwo..., dz. cyt., ss. 367-369.  
83 Tamże, s. 369, [cyt za:] K. Karski, Osoba prawna prawa wewnętrznego jako 
podmiot prawa międzynarodowego, Warszawa 2009, s. 284. 
84 Tamże, s. 370.  
85 Co ciekawe, wśród badaczy prawa międzynarodowego pojawiają się głosy, 
jakoby „pojęcie podmiotowości prawnomiędzynarodowej stanowiło uogólnienie 
naukowe i teorię skonstruowaną ponad istniejącymi normami prawnymi”. Zob. 
Tamże, s. 373, [cyt za:] K. Karski, Osoba…, dz. cyt., s. 18. 
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ujęciom doktrynalnym suwerenność. Poza tym „korytarz” również 
funkcjonuje jako idea, konstrukt, coś nieuchwytnego (o czym też 
będę pisał szerzej w kolejnym rozdziale). Relacje między dwoma 
państwami (obcym i miejscowym) a „korytarzem” są skompliko-
wane i przypominają tym samym (choć na innym poziomie) rela-
cje pomiędzy Stolicą Apostolską a Watykanem czy Stolicą Apo-
stolską a ZKM. W ramach fenomenu „korytarza” odnajdziemy 
również kwestię uznania, choć nie w rozumieniu prawa międzyna-
rodowego. Państwo wysuwające roszczenie pragnie określić ten 
region jako sporny, podważa jest obecną przynależność terytorial-
ną, wysuwa argumenty aby uznać obszar „korytarza” za teren 
sporny. Tymczasem państwo będące obiektem roszczeń uznaje 
status quo i nie chce jego zmiany. Można również wspomnieć 
o ewentualnych dodatkowych uprawnieniach, których domaga się 
państwo obce występujące z roszczeniami na terytorium „koryta-
rza”, a także zwrócić uwagę na fakt, że istnienie „korytarza” łączy 
się z występowaniem w jego okolicach innych nietypowych orga-
nizacji terytorialnych. Na przykład w okolicy „korytarza” polskie-
go mieliśmy do czynienia z Wolnym Miastem Gdańsk oraz Pru-
sami Wschodnimi. To wszystko wskazuje, że „korytarz” stanowi 
terytorium szczególnego rodzaju. 
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ROZDZIAŁ II 
FENOMEN „KORYTARZA” 

W PERSPEKTYWIE KULTUROWEJ 
 

 
W poprzednim rozdziale zaprezentowałem sposoby, jak 

instytucja „korytarza” funkcjonuje w ramach prawa międzynaro-
dowego i geografii politycznej, które uznałem za umożliwiające 
obiektywne opisanie politycznej rzeczywistości międzynarodowej. 
Jako że żadna z tych nauk nie wyróżnia takiej instytucji, możemy 
pomyśleć, że „korytarz” jest urojeniem, fantasmagorią ekspertów, 
którzy są zaprzęgani przez państwa do uzasadniania, dlaczego 
„korytarz” powinien istnieć albo nie powinien (w przypadku „ko-
rytarza” domniemanego [zob. tabela 1]) lub dlaczego „tak na-
prawdę” nie istnieje albo istnieje (w przypadku „korytarza” fak-
tycznego [zob. tabela 1]). Przypuszczenie to nie stanowi żadnego 
nadużycia. Choć „korytarz” nie pojawia się w prawie międzynaro-
dowym, pojawia się on w obiegu akademickim (na przykład pol-
scy i niemieccy prawnicy zajmujący się kwestią „korytarza” pol-
skiego w okresie międzywojennym) i ma implikacje w rzeczywi-
stości, jako owoc pracy naukowców, polityków i propagandystów. 
Nie znajdujemy jednak łącznika między tymi dwoma światami ani 
gruntu dla prowadzenia sporów w postaci obiektywnej przesłanki, 
do której moglibyśmy się odwołać, kiedy chcielibyśmy wystąpić 
z roszczeniem „korytarzowym”. Nie ma wyroków sądów między-
narodowych, nie ma przepisów prawnych. Argumenty obu stron 
w przypadku kwestii „korytarzowej” bazują na czynnikach „mięk-
kich”, jak na przykład historia. 

„Korytarz” będzie dla mnie w tym rozdziale zjawiskiem 
samym w sobie, Witkacowską „czystą formą” pozbawioną treści. 
Chciałbym objaśnić, dlaczego „korytarz” się w ogóle pojawia 
i jakie warunki muszą być spełnione, aby mógł on zaistnieć jako 
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element sporu między państwami. Przede wszystkim odwołam się 
do semiotyki, rozumianej jako „ogólna teoria znaku w procesie 
porozumiewania się ludzi”86, która – w najszerszym rozumieniu – 
zajmuje się społecznymi formami komunikowania się. Z jej po-
mocą przyjrzę się znaczeniu słowa „korytarz”, jego obiegowi, 
czynnikom kształtującym odrębność „korytarzy”, kwestii granic 
i pograniczności oraz wyobrażonemu funkcjonowaniu fenomenu 
„korytarza”. 

 
DEFINICJE I TRANSPOZYCJA POJĘCIA  

Słysząc słowo korytarz, wyobrażamy sobie element archi-
tektoniczny, fragment budynku, którego cechami charakterystycz-
nymi są jego (1) wąskość i (2) prowadzenie do większej ilości 
pomieszczeń. Jest to znaczenie pierwotne, na które wskazuje cho-
ciażby pierwsza definicja SJP PWN87. Korytarz w architekturze 
pełni niezwykle istotną funkcję komunikacyjną. Najczęściej łączy 
on pomieszczenia o różnych funkcjach – sypialnię z salonem, 
kuchnię z łazienką. Można powiedzieć, odwołując się do kulturo-
znawstwa, że zapobiega on mieszaniu się stref, rozdziela je ze 
sobą i jednocześnie umożliwia przechodzenie pomiędzy nimi bez 
zaburzania „porządku” czy „czystości” – posiada więc funkcję 
„przejścia”88. Oczywiście, przy takim założeniu, korytarz nie mo-
że pełnić bogatych funkcji użytkowych, jak toaleta czy bawialnia. 
Nadajemy mu jednak nazwy, które podkreślają jego główną funk-
cję i konkretyzują jego rolę w budynku lub mieszkaniu. Tak też 
korytarz może być przedpokojem (pomieszczenie wewnątrz, nie 
będące pełnoprawnym pomieszczeniem z funkcją, najczęściej 
łączące wejście z resztą budynku lub mieszkania), sienią (po-
mieszczenie przypominające przedpokój, z zaznaczeniem, że 

                                                 
86 Hasło: semiotyka, [w:] „Słownik Języka Polskiego PWN”,, (dostęp: 
04.05.2017), [URL: http://sjp.pwn.pl/sjp/semiotyka;2519895.html]. 
87 Hasło: korytarz, [w:] „Słownik Języka Polskiego PWN”, (dostęp: 15.05.2017), 
[URL: http://sjp.pwn.pl/sjp/korytarz.html]. 
88 Zob. np. A. van Gennep, Obrzędy przejścia, Warszawa 2006.  
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bliżej mu do bycia na zewnątrz niż wewnątrz) czy holem (po-
mieszczenie reprezentacyjne, gość na wejściu ma zobaczyć stan 
posiadania gospodarzy, choć hol może nie posiadać pierwszej 
cechy korytarza, czyli wąskości).  

Na pewno warto sięgnąć dodatkowo do etymologii poję-
cia. W tym miejscu, jakżeby inaczej, mamy do czynienia z pocho-
dzeniem łacińskim89, od czasownika łacińskiego curro, currěre, 
cucurri, cursum oznaczającego „biec, pędzić, spieszyć się; mijać, 
upływać, płynąć; (…) (o wodzie, rzece) toczyć się, płynąć”90. 
Podkreśla to „przejściową” funkcję korytarza. Rzymianie posiada-
li własny odpowiednik naszego korytarza w postaci rzeczownika 
łacińskiego faux, faucis (sing.)/ fauces, faucium (pl.)91, oznaczają-
cego „gardło, szyję, gardziel; wąwóz; cieśninę morską”92, a więc 
było to coś wąskiego, łączącego dwie większe całości.  

Widzimy wyraźnie, dlaczego to właśnie słowo korytarz 
zostało wykorzystane do opisania, na przykład sytuacji geopoli-
tycznej w okolicach Pomorza Gdańskiego w okresie międzywo-
jennym. Do wspominanej już wielokrotnie cechy „korytarza” jako 
niewielkiego, zazwyczaj wąskiego fragmentu terenu, możemy 
dodać ową „przejściowość”, czyli zapewnienie połączenia, bycie 
łącznikiem z czymś większym, na przykład akwenem. Przy okazji 
warto się zastanowić, nad elementem „przejścia”, który w ramach 
„korytarza” niekoniecznie jest zauważalny, ponieważ „przejście” 
w tym wypadku nie jest dobrowolne, lecz staje się wymuszone. 

                                                 
89 Hasło: corridor, [w:] „Wiktionary”,, (dostęp: 15.05.2017), [URL: 
https://pl.wiktionary.org/wiki/corridor#en]. 
90 Hasło: curro, currěre, cucurri, cursum, [w:] J. Mańskowski (red.), Praktyczny 
słownik łacińsko–polski, Warszawa 2008, s. 133. 
91 Fauces powstał w momencie, kiedy dom rzymski rozrósł się o perystyl, do 
którego przeniosło się życie rodzinne, w atrium zaś pozostały: życie towarzyskie 
i interesy, za: J. Jasiński, Dom rzymski, [w:] Imperium Romanum – historia 
antycznego Rzymu, (dostęp: 15.05.2017), [URL: http://www.imperiumromanum 
.edu.pl/kultura/architektura–rzymska/dom–rzymski/]. 
92 Hasło: faux, faucis (sing.)/ fauces, faucium (pl.), [w:] J. Mańskowski (red.), 
Praktyczny…, dz. cyt., s. 178. 
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Państwo samo z siebie nie chce łączyć swojego terytorium z mo-
rzem przy pomocy terenu, który wydaje się nie w pełni należeć do 
tego państwa. Owo „przejście” może przybrać formę „drogi przez 
mękę”, każdorazowo zaznaczając, że to połączenie państwa 
z morzem odbyło się czyimś kosztem, że teren „korytarzowy” jest 
na poły obcy. „Korytarz” pełni funkcję memento. Niewątpliwie też 
stanowi on memento dla drugiego państwa, które ciągle jest 
uświadamiane o tym, że to terytorium ciągle mu przeszkadza, jest 
niczym sól w oku (w przypadku „korytarza” faktycznego”) lub też 
(w przypadku „korytarza” domniemanego) jest znakiem niezała-
twionych sporów z przeszłości, symbolem niepewności (własnego 
jestestwa?), Dickensowskim Duchem minionych świąt Bożego 
Narodzenia, który przypomina państwu o jego błędnych (złych?, 
niesprawiedliwych?) decyzjach, które podjęło w przeszłości 
i zmusza do ciągłej refleksji.  

 
CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE ODRĘBNOŚĆ KULTUROWĄ 
„KORYTARZY” 

„Korytarz” nigdy nie powstaje w próżni. Aby w ogóle po-
jawił się jako element sporu, jedno z państw z jakichś przyczyn 
musi uznawać te tereny za bliższe swojemu krajowi. Decydują 
o tym takie czynniki jak warunki geograficzno–przyrodnicze, 
historia, ludność, gospodarka i kultura93. Należy pamiętać, że 
wszystkie z powyżej wymienionych czynników występują zawsze 
razem i przenikają się wzajemnie, a na dodatek trudno przesądzić 
o sile danego czynnika lub jego obiektywnie większym bądź 
mniejszym wpływie na rozpatrywany obszar. Czynniki te powinny 
więc pozostawać raczej dodatkowym niż głównym kryterium opi-
sywania „korytarza” i tak też będą przeze mnie traktowane w czę-
ści poświęconej definicji.  

 

                                                 
93 Korzystam w tym miejscu z podziału zaproponowanego przez K. Sawickiego 
przy charakterystyce Obwodu kaliningradzkiego. Zob. tenże, Obwód…, dz. cyt. 
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Pierwszy z czynników, czyli warunki geograficzno–
przyrodnicze może wydawać się kompletnie nieistotny. Jest to 
jednak jedyny czynnik pierwotny mający silny wpływ na pozosta-
łe czynniki. To właśnie otaczające nas środowisko silnie wpływa 
na to, kim jesteśmy, jak wygląda nasz kultura. Wszak społeczności 
pozbawione dostępu do rozległych akwenów raczej nie stworzą 
kultury rybackiej, zaś społeczności pozbawione gór, zapewne nie 
będą posiadały doń rozległych odniesień kulturowych. Środowi-
sko narzuca ograniczenia ludziom, którzy je zamieszkują. Oczy-
wiście opis poprowadzony z perspektywy morfologii, geologii, 
klimatologii czy hydrografii nie dostarczy nam wielu informacji 
o tym, skąd w tym miejscu wziął się „korytarz”. Ale z pewnością 
jest to jeden z czynników pomocnych przy delimitowaniu granic, 
a w związku z tym może również znaleźć zastosowanie przy do-
kładnym określeniu terytorium podlegającego roszczeniom. Po-
dobnie jak w przypadku określania szelfu kontynentalnego, po-
szukujemy państwa, dla którego to terytorium jest „naturalnym 
przedłużeniem”. Przykładowo, „korytarz” polski możemy scha-
rakteryzować, jako „północną część Pomorza [Gdańskiego – 
przyp. aut.] wraz z linią brzegową długości 76 kilometrów (bez 
Półwyspu Helskiego). W wariancie szerszym natomiast był to 
obszar obejmujący województwo pomorskie, a zatem teren zawę-
żający się ku północy, o szerokości od 190 do 90 kilometrów 
u podstawy (na osi Chojnice – Gniew) i 25 kilometrów na osi 
Gdynia – Wejherowo, oraz o długości 300 kilometrów (przekątna 
Żarnowa – Przedecz). Jego powierzchnia wynosiła około 20 tys. 
kilometrów kwadratowych”94. Musimy jednak powiedzieć, że jako 
część Pomorza Gdańskiego, „korytarzowi” polskiemu bliżej było 
to pozostałej części Pomorza aniżeli do terenów Wielkopolski czy 
Kujaw ze względu właśnie na charakterystykę przyrodniczą. Nie 
chcę tu jednak wchodzić w spory dotyczące tego, jak być powinno. 

                                                 
94 G. Łukomski, Problem…, dz. cyt. s. 14 
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Stan faktyczny w okresie międzywojennym wskazywał na to, że 
pod względem przyrodniczym w sposób sztuczny wydzielono 
fragment terytorium z Pomorza.  

Oczywiście, możemy powiedzieć, że „naturalnie” Polska 
posiadała dostęp do morza. Będzie to jednak argument bardziej 
historyczny niż przyrodniczy. Według kronik i ustaleń historyków, 
Polska od początku swego istnienia jako państwo posiadała rozle-
głe tereny Pomorza, lecz już w 1181 roku, w dobie rozbicia dziel-
nicowego, Bogusław szczeciński złożył hołd lenny cesarzowi 
niemieckiemu, tym samym włączając Pomorze Zachodnie w ramy 
niemieckiego zwierzchnictwa terytorialnego. Od 1308 roku, na 
skutek ekspansji zakonu krzyżackiego, Polska została pozbawiona 
Pomorza Gdańskiego i tym samym utraciła dostęp do morza aż do 
1466 roku, kiedy to postanowienia II pokoju toruńskiego zagwa-
rantowały Polsce zwrot Pomorza Gdańskiego z Gdańskiem. Od 
tego momentu możemy mówić o istnieniu polskiego „korytarza”, 
który wcinał się między Prusy Książęce a ziemie Świętego Cesar-
stwa Rzymskiego. Stan ten, pomimo napięć między Rzeczpospoli-
tą a Prusami, utrzymywał się niezwykle długo i dopiero pierwszy 
rozbiór Polski w 1772 roku przyniósł mu kres. Kierując się tą 
logiką, należałoby więc stwierdzić, że II Rzeczpospolita powinna 
posiadać dostęp do Morza Bałtyckiego, choćby nawet miał on być 
uzyskany dzięki niewielkiemu terenowi. Co więcej, długa historia 
istnienia „korytarza” pomiędzy kulturowo niemieckimi Prusami 
Wschodnimi a Rzeszą Niemiecką pokazuje, że teren „korytarza” 
w okresie II RP (który w przybliżeniu obejmował „korytarz” z lat 
1466–1772) mógł charakteryzować się odrębnością od reszty Po-
morza. Warto również zauważyć szerszy kontekst czynnika histo-
rycznego. Może on dotyczyć właściwie wszystkiego, co wydarzy-
ło się kiedyś i jako interpretacja dziejów podlega naciąganiu fak-
tów, niedomówieniom czy innego rodzaju przekłamaniom.  

Relacje między kulturą a historią przypominają sprzężenie 
zwrotne, w którym oba czynniki wzajemnie się kształtują. 
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Zbadanie „korytarza” pod względem kulturowym, należy rozpo-
cząć od pytań o to, czy obszar „korytarza” był obszarem o całko-
wicie obcej dla danego kraju kulturze, czy kultura ta pozostawała 
w związkach z kulturą innego kraju? Oczywiście, nie jest tak, że 
kultura to zjawisko stałe, które zostało stworzone raz na zawsze. 
Kultura to proces podlegający różnym wpływom. Kulturę można 
odgórnie modelować, poprzez na przykład przesiedlenia ludności, 
działania prawne obejmujące między innymi wprowadzenie języ-
ka urzędowego, działania promujące daną kulturę (otwieranie 
wystaw, muzeów) czy działania w sferze edukacji obejmujące 
alfabetyzację. Zewnętrzna, intencjonalna ingerencja w kulturę, 
mająca ją odmienić na przełomie kilkunastu–kilkudziesięciu lat 
jest procesem długotrwałym i nie zawsze przynoszącym oczeki-
wane efekty bez towarzyszących im negatywnych skutków. 
W obszarze „korytarza” polskiego nie mieliśmy do czynienia 
z zaplanowanymi działaniami zmierzającymi do zmiany kultury 
regionu, gdyż takowe działania nie były konieczne. Trudno, aby 
w okresie kształtowania się państw narodowych o określonych 
granicach, z wysokim poziomem analfabetyzmu na terenach wiej-
skich95 i niewielkim odsetkiem osób o średnim i wyższym wy-
kształceniu96 osoby poza dużymi ośrodkami miejskimi odczuwały 
silną przynależność narodową. Stanowili oni tak jakby surową 
glinę, która podlegała powolnemu obrabianiu przez garncarza, 
jakim było państwo polskie.  

                                                 
95 Według dwóch powszechnych spisów ludności (1921 i 1931) w Polsce było 
kolejno 33,1% oraz 23,1% analfabetów. Analfabeci, jako procent ludności wsi 
wynosili kolejno 38,1% oraz 27,6%. Za: Analfabetyzm w II Rzeczpospolitej, 
„dzieje.pl – portal historyczny”, (dostęp: 22.05.2017), [URL: http://dzieje.pl/info 
grafiki/analfabetyzm–w–ii–rzeczypospolitej]. 
96 Według powszechnego spisu ludności z 1921 roku, zaledwie 3,5% ludności 
polskiej deklarowało wykształcenie średnie, zaś osoby z wykształceniem wyż-
szym stanowiły 0,7% ogólnej liczny ludności. Za: P. Stańczyk Wykształcenie 
ludności II Rzeczpospolitej w świetle badań GUS, [w:] „Społeczeństwo i ekono-
mia” 2016 nr 1 (5), s. 14, (dostęp: 22.05.2017), [URL: http://www.dbc.wroc.pl 
/Content/34894/Stanczyk_Wykszalcenie_Ludnosci_II_Rzeczpospolitej_w_Swiet
le_2016.pdf ]. 
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Nie byłoby więc odrębności kulturowej, gdyby nie za-
mieszkująca dane terytorium ludność. Jest ona kształtowana przez 
czynniki środowiskowe zamieszkiwanego terytorium, jak i twór-
czo kształtuje jego kulturową odrębność. „Oto bowiem terytorium 
jest źródłem zaspokajania potrzeb jednostkowych i zbiorowych, 
dostarczających swoim mieszkańcom podstaw utrzymania, wa-
runkujących ich codzienny tryb życia. (…) Związek z terytorium 
oznacza [również – przyp.aut.] poczucie emocjonalnego przywią-
zania do zamieszkiwanego miejsca, identyfikację z grupą i za-
mieszkiwanym obszarem”97. Możemy więc powiedzieć, że jeżeli 
dana wspólnota regionalna (o ile teren „korytarzowy” będzie cha-
rakteryzował się odrębnością regionalną98) będzie czuła silniejsze 
więzi z regionem aniżeli swoim państwem albo też ów regiona-
lizm będzie tak naprawdę silnie nacechowany obcą tożsamością 
narodową, wtedy region może okazać się niestabilny. W takim 
przypadku, jest szansa, że państwo miejscowe będzie musiało się 
zmagać z ruchami separatystycznymi na obszarze „korytarzo-
wym”. W przypadku „korytarza” polskiego nie mieliśmy do czy-
nienia z silną, roszczeniową mniejszością, która domagałaby się 
autonomii (jak miało to miejsce w przypadku Śląska) lub prze-
prowadzenia referendum czy wręcz oderwania tegoż obszaru od 
Polski. Jak pisze G. Łukomski, „pierwszy polski spis ludności (…) 
w 1921 roku wykazał, iż województwo pomorskie zamieszkiwało 
około 755 tys. Polaków (80,4 procent) oraz 184 tys. Niemców 
(19,6 procent); odsetek innych mniejszości narodowych był nie-
wielki. (…) W 1939 roku zamieszkiwało tutaj ponad milion 
mieszkańców,. W tej liczbie niemal 90 procent Polaków, ponad 
9 procent Niemców”99. Przy okazji warto wspomnieć, że Wolne 
Miasto Gdańsk było centrum niemieckiej kultury na obszarze 

                                                 
97 K. Sawicki, Obwód…, dz. cyt., s. 34. 
98 Zob. tamże, s. 35, [cyt. za] K. Kwaśniewski, Elementy teorii regionalizmu, 
[w:] H. Handle (red.), Region, regionalizm – pojęcia i rzeczywistość, Warszawa 
1993, s. 45. 
99 G. Łukomski, Problem…, dz. cyt., s. 14. 
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całego „korytarza” polskiego i głównie o wpływy w tym mieście, 
jego status międzynarodowoprawny i jego przynależność teryto-
rialną toczył się spór między Polską a Niemcami w okresie mię-
dzywojnia, który promieniował na całe terytorium „korytarzo-
we”100. 

Ostatni z czynników, czyli uwarunkowania gospodarcze 
jest bardzo podobny w swoich cechach do czynnika geograficzno–
przyrodniczego. Niby wydaje się nieistotny, jednak to właśnie on 
tworzy bazę pod pozostałe czynniki. Dzięki warunkom przyrodni-
czym, na danym obszarze występują konkretne surowce, które 
w ramach działalności gospodarczej możemy obrabiać i czynić 
cenniejszymi. To gospodarka stanowi o bogactwie krajów i regio-
nów i przekłada się na siłę kultury i sytuację ludnościową. Przy-
kładowo, wysokie bezrobocie sprzyja emigracji zarobkowej 
a państwo poprzez gospodarkę może kształtować społeczeństwo. 
Przykładowo, po I wojnie światowej Polska musiała utrzymać 
terytoria, które dotychczas istniały w trzech różnych systemach 
prawnych, gospodarczych, społecznych i politycznych. Najlep-
szym sposobem na gospodarcze integrowanie się regionów było 
tworzenie połączeń komunikacyjnych101. Dla obszaru „korytarza” 
była to między innymi „magistrala węglowa” łącząca Gdynię 
z Katowicami. Dodatkowo, skoro Gdańsk, stanowiący dotychczas 
centrum obszaru Pomorza Gdańskiego, należało stworzyć nowe 
centrum, którym miała stać się Gdynia z portem i stocznią. Warto 
również zauważyć, że obszar „korytarza” polskiego miał potencjał 
pozostać regionem peryferyjnym z racji swojego przygranicznego 
położenia. Z racji jednak na pełnioną przezeń funkcję łącznika 
z Morzem Bałtyckim, obszar ten charakteryzował się stosunkowo 
wysokimi nakładami inwestycyjnymi102. 

                                                 
100 Zob. np. tamże, ss. 102-106 oraz 135-144 
101 B. Winiarski, Między dwiema wojnami, [w:] B. Winiarski (red.), Polityka 
gospodarcza, Warszawa 2006, s. 117 
102 Przykładowo port gdyński kosztował 300 mln ówczesnych złotych Zob. Bu-
dowa Portu, „Port Gdynia 1922–2017”, (dostęp: 23.05.2017), [URL: 
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„KORYTARZ” JAKO FRONTIER 
Na przykładach faktycznego „korytarza” polskiego i do-

mniemanego „korytarza” Atacama (zob. tabela 1), można stwier-
dzić, że „korytarz” charakteryzować się powinien nie tylko odręb-
nością ukształtowaną przez czynniki wymienione w poprzednim 
podrozdziale, ale również być frontier – pograniczem. Przy oma-
wianiu tego pojęcia najczęściej wspomina się Fredericka Jacksona 
Turnera, który w swoim eseju z 1893 roku The Significance of the 
Frontier in American History103 zawarł „geograficzny i technolo-
giczny determinizm oraz próbę połączenia przestrzeni i czasu 
z formowaniem się charakteru narodowego”104. Dowodził on, że 
„na pograniczu (…) spotkały się ze sobą cywilizacja i barbarzyń-
stwo, przy czym władza i racje historyczne nie były rozdzielone 
symetrycznie; to tu w zmaganiach pionierów wykuwał się szcze-
gólny charakter narodowy Amerykanów, a doświadczenie wspól-
noty w lasach i na preriach Zachodu zrodziło wyjątkowy egalita-
ryzm demokracji amerykańskiej”105. 

Samo słowo frontier, jak pisze Bartosz Czepil w przypisie 
do eseju Turnera: „ma kilka znaczeń, wszystkie jednak w pewnym 
stopniu zakotwiczone są w pojęciu granicy i samo frontier bywa 
tłumaczone również jako »granica«. W kontekście pracy F. Turne-
ra alternatywą dla pojęcia »pogranicza« mogłoby być pojęcie »ru-
bieży« lub »kresów«, których wartość semantyczna kryje w sobie 

                                                                                                    
http://www.port.gdynia.pl/historia/h5.htm]. Żeby wyobrazić sobie, jak duże to 
były pieniądze, wystarczy wskazać, że kwota ta stanowiła około 10% wydatków 
budżetowych 1929/1930. Zob. Budżet państwa w II RP, „dzieje.pl – portal histo-
ryczny”, (dostęp: 23.05.2017), [URL: https://dzieje.pl/infografiki/budzet–ii–
rzeczypospolitej–w–latach–1924–1939]. 
103 F.J. Turner, O znaczeniu pogranicza w amerykańskiej historii, tłum. B. Cze-
pil, „Pogranicze. Polish Borderlands Studies” 2014, t. 2, nr 2, s. 139-162, (do-
stęp: 23.05.2017), [URL: http://pogranicze.uni.opole.pl/biblioteka/docs/tom2 
/turner_t2n2.pdf]. 
104 H. Donnan, T.M. Wilson, Granice tożsamości, narodu, państwa, Kraków 
2007, s. 74. 
105 J. Osterhammel, Historia XIX wieku. Przeobrażenie świata, Poznań 2013, 
s. 427.  
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sugestię nie tylko obszaru pogranicznego, ale także obszaru pery-
feryjnego – odległego od cywilizacyjnego centrum”106. Wszelako 
nie uważam, jak to czyni sam Turner a za nim Hastigs Donnan 
i Thomas Wilson107 oraz Jürgen Osterhammel108, że „pogranicze 
odeszło”109 w wyniku delimitacji przejrzystych granic (bor-
ders/boundaries110), ponieważ frontier nie jest rodzajem strefy, 
którą można wyznaczyć na mapie. Jest raczej kulturowym i spo-
łecznym konstruktem, w którym odnajdziemy takie zjawiska, jak: 
kultury graniczne, symbole władzy, szczególny rodzaj gospodarki, 
jaką jest gospodarka przygraniczna z kontrabandą i nielegalnym 
handlem czy migracja z procesami transgranicznymi i heteroge-
nicznością etniczną i narodowościową pogranicza111.  

Przyjrzyjmy się teraz temu, w jaki sposób „korytarz” 
funkcjonuje jako frontier. Po pierwsze „korytarz” również pozo-
staje konstruktem. Nie odnajdziemy go jako określonej jednostki 
geopolitycznej ani wyróżnionego obszaru danego państwa. „Kory-
tarz” funkcjonuje w umysłach tych, którzy prowadzą spór, o czym 
będę o tym pisał w kolejnym podrozdziale. Po drugie, według 
Andrzeja Miszczuka konstytutywne dla pogranicza „wydają się 
uwarunkowania geopolityczne, wynikające z jego położenia, 
a w konsekwencji określające charakter i funkcje granicy pań-
stwowej”112. Pozostałe cechy możemy uznać za wtórne względem 
samego faktu położenia, które wskazuje nam na peryferyjność 
obszaru. Ale czy „korytarz”, zanim zostanie ustanowiony, to jest 

                                                 
106 Zob. przypis 1, [w:] F.J. Turner, O znaczeniu…, dz. cyt., s. 139. 
107 H. Donnan, T.M. Wilson, Granice…, dz. cyt., s. 70. 
108 J. Osterhammel, Historia…, dz. cyt., s. 430. 
109 F.J. Turner, O znaczeniu…, dz. cyt., s. 162. 
110 Są to kolejne dwa problematyczne pojęcia. Za Anną Moraczewską można 
uznać, że „słowo border (…) może być użyte w znaczeniu strefy przygranicznej 
(wąski pas) i linii demarkacyjnej. Określenie boundar dotyczy jedynie linii de-
markacyjnej lub delimitacyjnej.”. Zob. taż, Transformacja funkcji granic Polski, 
Lublin 2008, s. 16. 
111 H. Donnan, T.M. Wilson, Granice…, dz. cyt. 
112 A. Miszczuk, Uwarunkowania peryferyjności regionu przygranicznego, 
Lublin 2013, s. 61. 
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zanim dojdzie do artykulacji roszczeń „korytarzowych”, jest ob-
szarem peryferyjnym? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy we 
właściwy sposób zdefiniować peryferyjność. Wydaje mi się, że 
słowo to ma charakter relacyjny, tzn. peryferia nie mogą istnieć 
bez centrów i tylko w odniesieniu do nich możemy je scharaktery-
zować. Według Władysława Misiaka: „im dalej od wzoru central-
nego, a bliżej peryferii, tym bardziej wzór centralny ulega znie-
kształceniu i przystosowaniu do warunków lokalnych”113. Misz-
czuk także zgadza się z tą teorią i zestawia cechy obu obszarów, 
dzieląc je na: geograficzno–komunikacyjne, ekonomiczne, spo-
łeczno–demograficzne, kulturowe, polityczno–administracyjne 
oraz przestrzenne114. Wydaje mi się, że obszar „korytarza” z jakiś 
względów jest (lub będzie) zbyt istotny dla państwa, do którego 
obszar ten należy (bądź będzie należeć). Dla przykładu, „korytarz” 
polski pełnił istotną funkcję komunikacyjną – łączył Polskę 
z Morzem Bałtyckim. Przez to też Polska inwestowała ogromne 
pieniądze w ten region, przy okazji marginalizując cechy peryfe-
ryjności. Uważam, że miałoby to miejsce również i bez pojawienia 
się roszczeń „korytarzowych”. One jednak wzmocniły znaczenie 
obszaru „korytarza”, gdyż pojawiło się ryzyko jego utraty.  

Trzecią cechą „korytarza” jako pogranicza jest jego od-
górne kształtowanie przez państwo. „Granica jest miejscem styku 
i kontaktu różnych kultur i społeczeństw, kontaktu rozumianego 
pozytywnie i negatywnie”115. Zaś samo pogranicze kreuje strefę 
mieszania się „naszej” kultury z kulturami „obcymi”. Na pograni-
czach „przenikają się elementy pochodzące z dwóch niezależnych 

                                                 
113 A. Moraczewska, Transformacja…, dz. cyt., s. 33, [cyt. za:] W. Misiak, Poli-
tyka zagraniczna wobec zmian społecznych z perspektywy obszarów transgra-
nicznych, [w:] R. Stęplowski, A. Żelazo (red.), Polskie pogranicza a polityka 
zagraniczna u progu XXI wieku, Warszawa 2002, s. 43.  
114 A. Miszczuk, Uwarunkowania…, dz. cyt., ss. 17-18. 
115 A. Moraczewska, Transformacja…, dz. cyt., s. 34, [cyt. za:] T. Łoś-Nowak, 
Euroregiony jako czynnik kreujący tożsamość europejską, [w:] M. Malendowski, 
M. Szczepaniak (red.), Euroregiony mosty do Europy bez granic, Warszawa 
2000, ss. 34-45 
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ośrodków centralnych – tego w granicach państwa oraz centrum 
państwa sąsiedniego”116. Dodatkowo w jego obszarze możemy 
mieć do czynienia ze zmniejszaniem się intensywności cech wła-
ściwych dla „naszej” kultury. Prowadzić to może, jak miało to 
miejsce w przypadku amerykańskiego Dzikiego Zachodu, do wy-
tworzenia „nowego człowieka” – mieszkańca pogranicza. Stad też, 
według F. Turnera, pogranicze amerykańskie posiadało aspekt 
narodowotwórczy117. Już przykład „korytarza” polskiego pokazu-
je, że ten aspekt pogranicza nie jest właściwy dla obszaru „koryta-
rzowego”. Według mnie przyczyną był brak dobrowolności przy 
tworzeniu „korytarza” jako frontier. Jest to pogranicze narzucone 
państwu lub też samodzielnie sobie przez państwo narzucone. 
Dlatego też uważam, że jest to bardziej konstrukt polityczny 
i naukowy niż kulturowy i społeczny. Nie ma mowy o idyllicznym 
obrazie oddolnie tworzonego przez pionierów pogranicza. To pań-
stwo aktywnie zagospodarowuje pogranicze poprzez, na przykład: 
działania decentralizacyjne, działania interwencyjne, stymulowa-
nie migracji (rozumiane również jako przesiedlenia i wysiedlenia), 
rozwój kultury, promocję i marketing. Warto zauważyć, że 
wszystkie powyższe działania wpływają również na ograniczenie 
peryferyjności obszaru. Inną możliwością jest natomiast nadawa-
nie autonomii, chociaż sądzę, że wpływ akurat tej procedury jest 
mocno dyskusyjny, ponieważ może ona zarówno utrwalić peryfe-
ryjność poprzez, ograniczenie związków z centrum, ale może 
również ograniczyć peryferyjność dzięki dobremu wykorzystaniu 
samodzielności przez region.  

Pomimo więc, że „korytarz” pozostaje pograniczem ze 
wszystkimi jego cechami, które wymieniłem powyżej, to jednak 
większy wpływ na jego kształt ma państwo. Jest on obszarem, na 
którym mamy do czynienia ze wzmożoną aktywnością państwa 
miejscowego i obcego (zob. tabela 1). Poniższe zestawienie 

                                                 
116 Tamże.  
117 F.J. Turner, O znaczeniu…, dz. cyt., ss. 156-157 i in.  
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obrazuje różnice między klasycznym frontier (w rozumieniu 
F. Turnera) a frontier „korytarzowym” (zob. tabela 3). 

 
 

Tabela 3. Porównanie klasycznego frontier 
z frontier „korytarzowym” 

 

Klasyczne frontier Frontier „korytarzowe” 

Konstrukt kulturowy i spo-
łeczny 

Konstrukt polityczny i naukowy 

Jest obszarem peryferyjnym 
charakteryzującym się wielo-
ma cechami właściwymi dla 
peryferii 

Jest obszarem peryferyjnym charakte-
ryzującym się niewielką ilością cech 
właściwych dla peryferii. Konstytu-
tywną cechą jest peryferyjne położe-
nie geograficzne 

Powstaje na styku przynajm-
niej dwóch różnych kultur 

Powstaje na styku przynajmniej 
dwóch różnych kultur 

Tworzy nową kulturę w wyni-
ku mieszania kultury „naszej” 
i „obcych” 

Może stworzyć nową kulturę w wy-
niku mieszania kultury „naszej” 
i „obcych” 

Jest narodowotwórcze Nie jest narodowotwórcze 

Jest tworzone oddolnie 
Jest tworzone odgórnie przez państwa 
(miejscowe i obce) 

Charakteryzuje się niewielką 
aktywnością państwa na swo-
im obszarze 

Charakteryzuje się wzmożoną aktyw-
nością państw (miejscowe i obce) na 
swoim obszarze 

Wpływa na państwo 
Wpływa na państwo, jednak w głów-
nej mierze to państwa (miejscowe 
i obce) nań wpływają 

 
ŹRÓDŁO: opracowanie własne 
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MITYCZNY „KORYTARZ” 
Skoro wiemy już, jak wyglądają definicje słowa „kory-

tarz” i jego transpozycja na użytek polityczny, jak wyglądają ob-
szary leżące „na granicy” oraz czym powinien wyróżniać się „ko-
rytarz” pod względem kulturowo–przyrodniczym, czas zająć się 
samą stosowalnością tego słowa. Moim zdaniem „korytarz” funk-
cjonuje, poprzez swój aspekt symboliczny, nie tylko w otaczającej 
nas rzeczywistości geopolitycznej, ale również – a może nawet 
przede wszystkim – w sferze mitycznej. Sfera ta nie powinna bu-
dzić powiązań z ciemnotą ani nie należy jej przeciwstawiać rozu-
mowi, choć nadal jest tak rozumiana potocznie. Pod względem 
badawczym, w XX wieku, mit został dowartościowany i stał się 
przedmiotem zainteresowania antropologów kulturowych, socjo-
logów oraz lingwistów, przy czym należy zaznaczyć, że coraz 
więcej nauk, stawiając na interdyscyplinarność, poważnie pod-
chodzi do obserwowania i opisywania swoich własnych mitów. 
Podobnie jednak, jak nie można być prorokiem we własnym kraju, 
tak samo trudno jest, pozostając w danym kręgu kulturowym, 
badać jego mity, ponieważ są one „systemami znaków, które – by 
nadać światu sens – udają, że nie są znakami, lecz światem sa-
mym”118. To my sami współtworzymy ten świat i korzystamy 
z jego kulturowego obrazu, który zastępuje nam świat właściwy 
i staje się niejako „strategią myślenia czy wręcz sposobem bycia 
w świecie”119. 

Do analizy „korytarza” jako mitu konieczne jest zrozu-
mienie tego, czemu właściwie nadajemy znaczenie, czyli zdefi-
niowanie symbolu tudzież znaku120 politycznego (który jako swe-
go rodzaju podgatunek symboli jest dla mnie w tej pracy obiektem 
zainteresowania). Według Michała Bukowskiego jest to „element 
(…) dyskursu politycznego, który ma właściwość wywoływania 

                                                 
118 M. Napiórkowski, Mitologia…, dz. cyt., s. 52. 
119 Tamże, s. 53. 
120 W niniejszej pracy traktuję „symbol” oraz „znak” jako synonimy.  
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skojarzeń w obszarze wiedzy politycznej”121. To „wywoływanie 
skojarzeń” jest mechanizmem świetnie opisanym w ramach struk-
turalizmu, który: 

 
„Uczy nas, że każdy znak składa się z dwóch elementów: znaczą-
cego (obiekt, któremu przypisujemy znaczenie) i znaczonego 
(obiekt, do którego odsyła nas znaczące). Znaczącym może być 
na przykład słowo PIES, odpowiadającym mu znaczonym – sym-
patyczne czworonożne stworzenie. (…) Ale dlaczego właściwie 
znaczące mogą znaczyć? Bo różnią się od innych znaczących! 
Zdolność do przenoszenia znaczeń (…) opiera się zawsze na róż-
nicy. Słowo PIES różni się od słowa BIES (decyduje o tym drob-
na różnica fonetyczna między głoską dźwięczną a bezdźwięczną), 
kolor czerwony odróżniamy od zielonego itd. Jeśli nie widzimy 
różnicy między dwoma obiektami – nie możemy im przypisać 
odmiennego znaczenia”122. 
 

Istotne wydaje się być użycie w definicji Bukowskiego 
słowa dyskurs, którego jednym z ojców jest Michel Foucault. Naj-
prościej można zdefiniować to pojęcie jako specyficzną formę 
władzy wynikającą z wiedzy, która formuje porządek społeczny 
i pragnie utrwalać praktyki i zachowania społeczne poprzez two-
rzenie relacji nierówności oraz mechanizm wykluczenia tych, 
którzy wiedzy nie posiadają. Państwo tworzące symbol polityczny 
w postaci „korytarza” (mając na celu jego utworzenie lub likwida-
cję) pragnie zawładnąć wyobraźnią i w ten sposób podważyć 

                                                 
121 M. M. Bukowski, Czynniki różnicujące symbole polityczne. Perspektywa 
globalna, [w:] B. Szklarski (red.), Mity, symbole i rytuały we współczesnej poli-
tyce. Szkice z antropologii polityki, Warszawa 2008, s. 129. 
122 M. Napiórkowski, Dlaczego zielone M&M’s zwiększają ochotę na seks? 
(Naukowe wyjaśnienie), „Mitologia współczesna”, 17.03.2015, (dostęp: 
05.05.2017), [URL: http://mitologiawspolczesna.pl/dlaczego–zielone–mms–
zwiekszaja–ochote–na–seks–naukowe–wyjasnienie/]. Wszystkie podkreślenia 
w cytacie M. Napiórkowskiego. Dodatkowo warto zauważyć, że z pewnością 
liczy się również rola kodu kulturowego, który pozwala nam prawidłowo 
w danym społeczeństwie łączyć pary znaczonych i znaczących.  
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istniejące schematy rozumowania – obecny dyskurs.  
Kiedy już wiemy, jak przebiega nadawanie znaczenia, na-

leży przyjrzeć się, jak wygląda praktyka, w ramach której nadaje-
my znaczenie, czyli sam mit123. Fenomen „korytarza” jest 
w głównej mierze przesłanką sporu terytorialnego albo również 
sporu o uznanie status quo. Jednak i sam spór może występować 
na dwóch płaszczyznach (zob. rysunek 1). W ramach pierwszej, 
mamy do czynienia z wyartykułowanym roszczeniem, w drugim 
zaś to roszczenie nie musi być wyartykułowane, lecz pojawia się 
coś, co może je zastąpić lub uzupełniać, czyli propaganda. Pań-
stwo, które dąży do utworzenia „korytarza” lub też jego likwida-
cji, podejmuje pewne działania mające na celu zmianę obecnego 
dyskursu. W prosty sposób może zastąpić „twardy” środek, jakim 
jest oficjalne żądanie, poprzez zmianę myślenia społeczności mię-
dzynarodowej i wywołanie jednego z dwóch efektów: (1) jej bier-
ności wobec roszczeń lub (2) jej presji na zmianę obowiązującego 
status quo. Pierwszy przypadek dobrze charakteryzuje znane py-
tanie francuskiego aktywisty Marcela Déata: „Dlaczego musimy 
umierać za Gdańsk?”. W swoim artykule wzywał on do bierności 
wobec roszczeń niemieckich, powodowany chęcią uniknięcia 
wojny z Niemcami124. Pierwsza postawa może się łączyć z drugą 
poprzez wywieranie przez opinię publiczną innych państw i same 
państwa delikatnych nacisków na przyjęcie i realizację rosz-
czeń125.  

                                                 
123 M. Napiórkowski, Mitologia…, dz. cyt., s. 48. 
124 Zob. H. Kissinger, Dyplomacja, Warszawa 2009, s. 628 lub hasło: Marcel 
Déat, [w:] „Encyclopaedia Britannica”, (dostęp: 26.05.2017), [URL: 
https://www.britannica.com/biography/Marcel–Deat]. 
125 Wyrazem tego była polityka appeasementu prowadzona przez mocarstwa 
zachodnie (głównie brytyjski rząd Neville'a Chamberlaina oraz francuski 
Édouarda Daladiera) w końcu lat 30. wobec III Rzeszy polegająca na braku 
reakcji na ekspansjonistyczne działania lub ustępstwach ich względem. Zob. 
hasło: appeasement, [w:] M. Bankowicz (red.), Słownik polityki, Warszawa 1996, 
s. 17. N. Chamberlain tak argumentował na rzecz polityki appeasementu na 
spotkaniu francusko–brytyjskim w Londynie w listopadzie 1937 roku: „Wydaje 
się rzeczą zdecydowanie pożądaną osiągnięcie z Niemcami jakiegoś 
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Rzecz jasna możemy powiedzieć, że propaganda pojawia 
się zawsze w przypadku jakichkolwiek roszczeń, ponieważ zaw-
sze czy to w ramach kłamstw, półprawd lub wybiórczego wyko-
rzystywania faktów zaistnieją odwołania do różnych nauk, co ma 
na celu wzmocnienie stanowiska negocjacyjnego. Propaganda 
„korytarzowa” jest jednak zupełnie inna, gdyż nie wykorzystuje 
wyłącznie konwencjonalnych środków, ale w sposób twórczy je 
rozwija i nadbudowuje, poprzez na przykład stworzenie zupełnie 
nowej instytucji, czyli „korytarza”.  

 
Rysunek 1. Dwa schematy dążenia do rewindykacji 

 

 
 

ŹRÓDŁO: opracowanie własne 

 
Aby w sposób pełniejszy wyjaśnić te różnice, muszę roz-

różnić dwa rodzaje sporów. Pierwszy z nich to klasyczny spór 
o ziemię, który ma miejsce w rzeczywistości międzynarodowej 

                                                                                                    
porozumienia w sprawie Europy Środkowej, bez względu na cele Niemiec, nawet 
jeśli myślą o połknięciu niektórych ze swoich sąsiadów.” Zob. H. Kissinger, 
Dyplomacja, Warszawa 2009, s. 334, [cyt. za:] A. Adamthwaite, France and the 
Coming of the Second World War, 1936–1939, Londyn 1977, s. 69. Polityka ta 
nie oznaczała bynajmniej wyłącznie bierności. Przykład zajęcia części terytorium 
Czechosłowacji pokazuje, że działały również naciski. Chamberlain poprzez 
swoją zgodę na zajęcie przez III Rzeszę Kraju Sudetów twardo wymusił zgodę 
czechosłowackich polityków na to działanie. 
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w oparciu o oficjalne dokumenty. Opiera się on na obiektywnych 
przesłankach, jak prawo międzynarodowe, a działania propagan-
dowe nie stanowią jego kwintesencji. Na potrzeby tej pracy okre-
ślam go mianem „sporu faktycznego”. Spór drugi określam mia-
nem „sporu mitycznego”. Wciąż dotyczy on kwestii przynależno-
ści danego terytorium, ale główną osią sporu jest sam fakt okre-
ślenia tego terenu mianem „korytarza”. Spór ten może pojawić się 
w stworzeniu nowego określenia dla danego terytorium (ponieważ 
już w tym miejscu pojawia się ukryte jeszcze żądanie rewizji sta-
tus quo), lecz eskaluje on dopiero od momentu instytucjonalizacji 
w ramach najczęściej skoordynowanych działań propagandowych. 
Jest to spór, w którym „sensy są ważniejsze od faktów”126. Wciąż 
wiemy, że spór dotyczy władztwa nad danym terytorium, ale nie 
sięgamy do racjonalnych argumentów, jak prawo międzynarodo-
we, lecz poruszamy się na gruncie emocji, starając się uzasadnić 
nasze roszczenia, czyniąc główną osią sporu kulturę lub historię. 
Możemy to zaobserwować na przykładzie opisu „sporu mityczne-
go” w przywoływanej już książce G. Łukomskiego Problem „ko-
rytarza” w stosunkach polsko–niemieckich i na arenie międzyna-
rodowej 1919–1939. Chciałbym porównać opisy książek wyda-
wanych w Polsce i w Niemczech. W Polsce walka z propagandą 
„korytarzową” wyglądała następująco: 

 
„Autor [Stanisław Sławski – TR] (…) posługując się 
argumentami natury historycznej, geograficznej, praw-
nej oraz ekonomicznej – (…) wywiódł polskie prawa 
do Pomorza Gdańskiego. (…) 
Interesujące (…) są na przykład argumenty przytoczo-
ne przez Sławskiego. »Pierwsza aneksja Pomorza przez 
Niemców tj. przez Zakon Krzyżacki nastąpiła w roku 
1308 i trwała do r. 1454, tj. 146 lat. W roku 1454 Po-
morze powróciło do Polski i aż do r. 1772, tj 318 lat, 

                                                 
126 Tamże, s. 23. 
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Polska miała przez nie własny dostęp do morza; wresz-
cie ostatnia aneksja trwała od 1772 r. aż do stycznia 
1920, tj. 148 lat. Pomorze wróciło do Polski, aczkol-
wiek w bardzo okrojonym stanie, dlatego Niemcy wła-
śnie zwą je »korytarzem«. (…) 
Problem znaczenia Pomorza dla niepodległości i suwe-
renności państwa podniósł Stanisław Srokowski (…). 
Ten doświadczony dyplomata (…) wykazał (…), po-
sługując się w dużej mierze argumentami gospodar-
czymi, znaczenie Pomorza dla Polski, zwłaszcza jako 
drogi transportowej. (…) Tezy i konstatacje oparł na 
gruntownej znajomości dziejów Pomorza, a także – 
rzecz bardzo istotna [sic! – TR] – znajomości stosun-
ków wewnątrzniemieckich i samych Niemców, w tym 
zwłaszcza przybyszów zamieszkujących obszar Prus 
Wschodnich oraz Pomorza, ich mentalności i sposobu 
myślenia”127. 

 
W Niemczech natomiast sprawa przedstawiała się tak: 
 

„Książka [Walka o Wisłę – przyp.aut.] prezentowała 
zmagania polsko–niemieckie na szerokim tle proble-
mów historyczno–geograficznych i etnograficznych. 
(…) Pomorze Gdańskie – jak stwierdził geograf 
W. Geisler – stanowi wyłącznie niemiecki »obszar kul-
turowy«, pozbawiony polskiego osadnictwa. (…) Nie-
zwykle pozytywnie oceniono skutki osadnictwa krzy-
żackiego (E. Keyser), negowano wszelkie prasłowiań-
skie pierwiastki w kulturze łużyckiej (W. La Baume), 
oraz deprecjonowano i minimalizowano związki Polski 
z Pomorzem (J. Kaufmann i H. Hübner); M. Laubert 
natomiast stworzył swoistą apoteozę rządów pruskich 
na Pomorzu, a E. Keyser oskarżał Polaków o wypędze-
nie Niemców z terenu dolnej Wisły po 1919 roku. (…) 

                                                 
127 G. Łukomski, Problem…, dz. cyt., ss. 99-101.  
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(…) treść pracy sprowadzała dzieje wzajemne obu na-
rodów i państw do problemu walki dobra ze złem. Wi-
sła stanowiła tutaj swoisty symbol niemieckiej »misji 
cywilizacyjno–kulturowej«, a wyższość rasy germań-
skiej nad Słowianami nie ulegała według autorów żad-
nej wątpliwości128. 

 
W obu cytatach starałem się usunąć oceniające fragmenty, 

które zaburzałyby istotę rzeczy, czyli właśnie udział obu stron 
w „sporze mitycznym”. Zarówno polscy, jak i niemieccy badacze 
bardzo chętnie odwoływali się do historii, która pozostawia spore 
pole do swobodnej interpretacji i jest zaprzęgana do udowadniania 
jakiejś „prawdy”. Jednak „»fakt historyczny« (…) nie istnieje 
nigdy »sam w sobie», lecz jedynie dla określonej grupy odbior-
ców, która uobecnia go za pośrednictwem konkretnych znaków, 
które same mają swoją materialną obecność. Innymi słowy: histo-
ria (podobnie jak mit) nie może być w pełni wyjaśniona jako fe-
nomen dotyczący przeszłości. Jej korzenie znajdują się zawsze 
w teraźniejszości, gdzie jest opowiadana, celebrowana”129. Jak 
pisze Mircea Eliade: „W społecznościach tradycyjnych jest to 
przypominanie wydarzeń mitycznych, a we współczesnej kulturze 
zachodniej przypominanie wszystkiego, co się wydarzyło w Cza-
sach Historycznych”130.  

Chciałbym teraz prześledzić, jak wyglądają relacje pomię-
dzy „sporem faktycznym” a „sporem mitycznym”. W przypadku 
„korytarza” polskiego, tak pisze o wytworzeniu „sporu mityczne-
go” G. Łukomski: 

 
„Termin »korytarz« pojawił się w trakcie wersalskiej 
konferencji pokojowej. Miał on wówczas znaczenie 
merytoryczne i »robocze«, służące łatwiejszemu 

                                                 
128 Tamże, s. 114. 
129 M. Napiórskowski, Mitologia…, dz. cyt., s. 154-155. 
130 Tamże, s. 152, [cyt. za:] M. Eliade, Aspekty mitu, Warszawa 1998, s. 137. 
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i skrótowemu określaniu problematyki związanej z pol-
sko–niemiecką granicą na odcinku pomorskim. (…) 
»Korytarzem« (niem. Korridor, ang. corridor) zaczęto 
posługiwać się w polemikach prasowych i dyskusjach, 
których celem stało się podważenie (Niemcy) lub też 
utrzymanie (Polacy) ustanowionego w Wersalu status 
quo. Dzięki niemieckim zabiegom termin ten, jako ro-
dzaj stereotypu myślowego, wszedł na stałe do obie-
gowej terminologii rewizjonistycznej (…) a także do 
międzynarodowego języka dyplomatycznego. (…) 
W Polsce nie od razu i nie wszędzie zauważono tę 
zmianę. (…) Strona polska występowała w kwestii 
»korytarzowej« z pozycji obronnych (…). 
Zmiana nastąpiła dopiero kilka lat później, gdy termin 
ugruntował się już w obiegu propagandowo–
informacyjnym i stał się rodzajem politycznego stereo-
typu. W Polsce zaczęto określenie »korytarz« opatry-
wać cudzysłowem, dystansując się tym samym od jego 
rewizjonistycznego i politycznie sztucznego kontekstu. 
(…) Terminy »korytarz« (Korridor) i »polski korytarz« 
(polinischer Korridor), używane w Niemczech bez cu-
dzysłowu, nie były wszakże jedynymi. Całość zagad-
nienia określano mianem tzw. problematyki korytarzo-
wej (Korridorfrage). Wielu niemieckich autorów usi-
łowało znaleźć dla spornego obszaru terminologię 
o proweniencji historycznej, etnicznej lub geograficz-
nej, precyzując tym samym merytoryczny zakres dys-
kusji”131. 

 
 Zanim jednak przejdę do opisu relacji między oboma spo-

rami, konieczne wydaje się być ustalenie źródła sporu terytorial-
nego. Moim zdaniem przyczyną najczęściej jest poczucie krzywdy 
(prawdziwej lub urojonej). W przypadku „korytarza” polskiego, 
Niemcy uważali się za pokrzywdzonych przez postanowienia 

                                                 
131 G. Łukomski, Problem…, dz. cyt., ss. 11-13. 
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wersalskiej konferencji pokojowej, zaś w sporze o „korytarz” Ata-
cama Boliwia czuje się pokrzywdzona warunkami pokojowymi po 
przegranej wojnie o Pacyfik (1879–1884), w wyniku której mię-
dzy innymi odebrano jej dostęp do Pacyfiku. To z poczucia 
krzywdy rodzi się chęć rewizji postanowień i roszczeń terytorial-
nych. Dodatkowo, nie bez znaczenia pozostaje kwestia „siły” tu-
dzież „wielkości” państwa w stosunku do oponenta i na arenie 
międzynarodowej, na co zwrócę uwagę w kolejnym rozdziale.  

Poczucie krzywdy uruchamia pewne procesy, które mogą 
doprowadzić albo do uruchomienia roszczeń i ewentualnego eska-
lowania „sporu faktycznego” (schemat 1 na rysunku 1) albo roz-
poczęcia zorganizowanych działań propagandowych, poprzez na 
przykład zawłaszczenie przestrzeni symbolicznej (schemat 2 na 
rysunku 1). Właśnie ten drugi sposób wybrały Niemcy, wspierając 
chociażby finansowo – o czym pisze G. Łukomski – wszelkie ba-
dania nad Korridorfrage132. W tym momencie pojawia nam się 
„spór mityczny”. Oczywiście „spór faktyczny” w przypadku „ko-
rytarza” polskiego istniał już w czasie konferencji wersalskiej, 
jednak nie doszło do jego eskalacji w postaci otwartego braku 
zgody na postanowienia traktatu wersalskiego. Niemcy podpisały 
traktat, ale szybko uruchomiły działania propagandowe na wielu 
frontach związanych z jego postanowieniami. Jednym z nich była 
właśnie kwestia granicy z Polską na odcinku pomorskim. Przerzu-
cono ciężar z niebezpiecznego podsycania „sporu faktycznego” na 
rzecz wytworzenia i rozbudowy „sporu mitycznego”. Jak pisze 
Łukomski, Polacy zbyt późno zauważyli tę zmianę jakościową 
sporu, bo słowo „korytarz” zdążyło wejść do obiegu międzynaro-
dowego oraz pojawiła się wątpliwość co do status quo. Kiedy 
więc Niemcy nie musiały uzasadniać swoich domniemanych rosz-
czeń w kategoriach „sporu faktycznego”, pozostając wyłącznie 
w sferze „mitycznej”, Polacy musieli używać argumentów 

                                                 
132 Tamże, np. ss. 81-82. 
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właściwych dla obu sporów. Pierwsze z nich dotyczyły prawa ale 
nie rozpalały opinii publicznej tak jak emocjonujące rewelacje 
o wpływie niemieckiego osadnictwa na polskie ziemie w średnio-
wieczu. W drugich zaś, z pozycji obronnych, trudno było podwa-
żyć sens niemieckiej propagandy. Mogli udowadniać, że Niemcy 
pragną w ten sposób odzyskać utracone terytorium kosztem Pol-
ski, jednak cały czas trzeba było odpowiadać na zarzuty 
o „wyższość cywilizacyjną” i „prawdę historyczną”. Poza tym 
polskie działania obnażające niemieckie intencje były nieskutecz-
ne, ponieważ społeczność międzynarodowa miała dość zajmowa-
nia się Niemcami, które uznawała za skompromitowane i dosta-
tecznie osłabione by mogli oni cokolwiek zrobić w sprawie rewizji 
traktatu wersalskiego, a poza tym na świecie pojawiało się więcej 
innych problemów. Ponadto Polska była na przegranej pozycji ze 
względu na brak obecności na mapach świata przez ponad 100 lat 
i związany z tym brak większego znaczenia dla chociażby polityki 
europejskiej. Dzięki tym czynnikom, Niemcy niczym kropla, która 
wolno acz skutecznie drąży skałę, przez 20 lat pomiędzy obiema 
wojnami światowymi zdołali przekonać do swoich racji „znaczną 
część europejskiej opinii publicznej. Przyczyną były nie tylko 
istniejące w wielu kręgach tradycje filogermańskie lub wspólnota 
kulturowa (…), rozumowano iż za cenę ustępstw można będzie 
z niedwuznacznymi sugestiami niemieckimi, kupić pokój na kon-
tynencie”133. Choć G. Łukomski ocenia to zwycięstwo jako Pyrru-
sowe, „okupionego wielkim wysiłkiem organizacyjnym i finanso-
wym”134, to osobiście uważam jednak, że była to skuteczna praca 
u podstaw, która wyłącznie silnej woli Polski zawdzięczała, że 
kwestia „korytarza” nie zakończyła się podobnie, jak miało to 
miejsce w przypadku rozbioru Czechosłowacji w 1938 roku.  

Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jeden aspekt rozróż-
nienia między „sporem mitycznym” a „sporem faktycznym”. 

                                                 
133 Tamże, s. 260. 
134 Tamże. 
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Wydaje mi się, że strona występująca z roszczeniem, która w do-
datku jest relatywnie słabsza lub osłabiona, tudzież stoi „na prze-
granej pozycji” (przykłady Niemiec i Boliwii to potwierdzają) 
będzie chciała jak najdłużej (albo przynajmniej do czasu uzyska-
nia potencjału uznanego przez siebie za wystarczający) utrzymać 
spór „korytarzowy” w jego aspekcie „mitycznym”. Można wy-
mienić wiele powodów takiego zachowania. Przede wszystkim 
oddziaływanie na poziomie propagandowym (kulturowym) jest 
tańsze aniżeli posiadanie siły militarnej, która realnie, poprzez 
zastraszanie, mogłaby cokolwiek zdziałać. Propaganda może być 
również efektywna i umożliwia zmianę myślenia i jako taka, o ile 
podmiot ją stosujący będzie stworzyć strategię, tworzy grunt pod 
dalsze działania. Poza tym, w przeciwieństwie do innych możli-
wych działań, nie naraża na retorsje czy represalia – jej użycie nie 
jest obarczone ryzykiem odpowiedzialności za naruszenie prawa. 
Jest niczym „Spór mityczny”, niczym przemoc symboliczna Pier-
re’a Bourdieu oddziaływaniem na tyle miękkim i niezauważal-
nym, że podmioty będące pod jego wpływem nie zauważają, że 
się pod nim znajdują i zaczną uznawać roszczenia za naturalne, 
słuszne albo przynajmniej godne rozważenia. Wyrazem tego był 
chociażby wspomniany już wcześniej artykuł M. Déata czy zgoda 
Neville'a Chamberlaina albo Édouarda Daladiera na zajęcie przez 
III Rzeszę terytorium Czechosłowacji tylko dlatego, że zamiesz-
kiwała tam duża niemieckojęzyczna mniejszość. Zatem wydaje się 
logiczne, że podmiot będący obiektem roszczeń powinien kiero-
wać spór „korytarzowy” w kierunku jego aspektu „faktycznego”, 
obnażając tym samym taktykę przeciwnika, polegającą na zataja-
niu, maskowaniu swojego roszczenia. Jest to jednak trudna i ryzy-
kowna taktyka, bo podmiot roszczeniowy stawia podmiot–obiekt 
w sytuacji niejako patowej. Kierowanie się ku „sporowi faktycz-
nemu” pociąga za sobą użycie mocnych politycznych środków, 
a podmiotowi roszczeniowemu też może na tym zleżeć, 
by natychmiast móc oskarżyć podmiot–obiekt o agresywne 
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zachowanie i dążenie ku wojnie. Z drugiej jednak strony, 
polemizowanie w ramach „sporu mitycznego” zakłada bierność 
podmiotu–obiektu, który wyłącznie odpowiada na ataki i tym sa-
mym pozostaje w narracji narzuconej przez podmiot roszczenio-
wy. Jak więc widać, w takiej sytuacji trudno zarekomendować 
dobre rozwiązanie, które zaowocowałoby wygaszeniem sporu. 
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ROZDZIAŁ III 
FENOMEN „KORYTARZA” W PERSPEKTYWIE 

NAUKI O STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH 
 
Wydaje mi się, że nie będzie zbytnim nadużyciem stwierdzenie, że 
do tej pory zajmowałem się teorią fenomenu „korytarza” (jak 
funkcjonuje w perspektywie prawa międzynarodowego i geografii 
politycznej oraz w sferze kulturowej). Chciałbym więc ten roz-
dział poświęcić rozważaniom bardziej praktycznym, czyli skupić 
się na samym fakcie użycia instytucji „korytarza” w stosunkach 
międzynarodowych. Nie będzie to jednak praktyka w ścisłym 
znaczeniu tego słowa, ponieważ nie będę bazował wyłącznie na 
rzeczywistych przykładach, a raczej na tym, jak ową praktykę 
(stosunki międzynarodowe) opisuje teoria tej praktyki (nauka 
o stosunkach międzynarodowych) Najtrafniejsze byłoby chyba 
wykorzystanie nazwy jednego z czasopism naukowych, czyli 
praktyki teoretycznej135, dla zupełnego zobrazowania tego, czym 
w tym rozdziale będę się zajmował. 

Z poprzednich rozdziałów wynika, że w rzeczywistości 
międzynarodowej instytucją „korytarza” mogą posługiwać się 
wyłącznie państwa w ramach swojej działalności skierowanej na 
zewnątrz, czyli prowadzenia przez nie polityki zagranicznej. Pro-
wadząc politykę zagraniczną państwo musi znać między innymi 
cele, do których dąży oraz środki i metody, które będą służyć re-
alizacji tych celów. W pierwszym podrozdziale chciałbym się więc 
przyjrzeć temu, w jaki sposób instytucja „korytarza” funkcjonuje 
w polityce zagranicznej. Drugi podrozdział chciałbym zaś poświę-
cić wielokrotnie podkreślanemu już aspektowi sporu, który jest 
nieodłączny od fenomenu „korytarza”. 

                                                 
135 Zob. „Praktyka teoretyczna”, (dostęp: 29.05.2017), [URL: http://www.prak 
tykateoretyczna.pl/]. 
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„KORYTARZ” JAKO ŚRODEK OSIĄGANIA CELÓW POLITYKI 
ZAGRANICZNEJ PAŃSTWA 

Instytucja „korytarza” wydaje się wprost idealna, jako 
środek polityki zagranicznej. Państwo wcale nie musi domagać się 
utworzenia lub likwidacji „korytarza”, może ono jednak, poprzez 
sam fakt podniesienia takiego roszczenia, realizować inne cele, 
używając retoryki „korytarzowej” wyłącznie jako swoistej zasłony 
dymnej. Korzystając z zaprezentowanego w poprzednim rozdziale 
podziału na „spór mityczny” oraz „spór faktyczny”, możliwe wy-
daje się udowodnienie, że III Rzesza właśnie w taki sposób korzy-
stała a Boliwia wciąż korzysta z instytucji „korytarza”. By szerzej 
omówić tę kwestię, potrzebne jest krótkie wyjaśnienie teoretyczne, 
czym są cele oraz środki i metody polityki zagranicznej oraz jak 
wygląda ich typologia.  

Cel należy rozumieć, jako coś, do czego podmiot dąży, 
pożądany stan rzeczy136. Nie możemy uznać, że ta definicja wy-
czerpuje rozumienie celu w polityce zagranicznej państwa, ze 
względu na niezwykle istotne niuanse i aspekty, na które zwraca 
uwagę, na przykład Ryszard Zięba, który rozszerza propozycję 
Kaleviego J. Holstiego137 (zob. tabela 4). Ważne jest również do-
strzeżenie rozróżnienia pomiędzy celami a interesami. Generalnie, 
cele wydają się być pochodną interesu państwa, choć są również 
badacze, jak Charles P. Schleicher, którzy odrzucają zupełnie ka-
tegorię interesu138 Osobiście uważam, że interes w polityce zagra-
nicznej oznacza pewne nadrzędne wartości, poglądy, to, czym 
kierujemy się przy podejmowaniu decyzji oraz jeden cel 

                                                 
136 Hasło: cel, [w:] „Słownik Języka Polskiego PWN”, (dostęp: 30.05.2017), 
[URL: http://sjp.pwn.pl/szukaj/cel.html]. 
137 R. Zięba, Cele polityki zagranicznej, [w:] J. Kukułka, R. Zięba, Polityka 
zagraniczna państwa, Warszawa 1992, ss. 53-54, [cyt. za:] K. J. Holsti Interna-
tional Politics. A Framework for Analysis, Englewood Cliffs 1967, s. 126. 
138 Zob. tamże, ss. 56. 
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całkowicie nadrzędny, jakim jest przetrwanie139. Interesy są wła-
ściwe dla decydentów mających „najwięcej do powiedzenia, jeśli 
chodzi o [ich] interpretację (…). Interesem (…) jest niekoniecznie 
to, co obiektywnie najlepsze dla zbiorowości zamieszkującej pań-
stwo, lecz to, co rządzący za najlepsze uznają”140. 

Same cele posiadają ogromną ilość różnych typologii, 
z których wiele ma cechę wspólną, jaką jest podział według kryte-
rium istotności i dominacji. Bardzo dobrze pokazuje to klasyfika-
cja Józefa Kukułki, która „do dzisiaj nie straciła swojej wartości 
analitycznej i poznawczej”141. Wyróżnił on cele: (1) egzystencjal-
ne, (2) koegzystencjalne i (3) funkcjonalne, z czego „zawsze klu-
czowe znaczenie ma realizowanie celów egzystencjalnych. Zanie-
dbania w tym zakresie prowadzą bowiem do powstawania zagro-
żeń dla prowadzenia polityki zagranicznej i osiągania jej pozosta-
łych celów”142. „Interesy egzystencjalne obejmują zaspokojenie 
materialnych i świadomościowych potrzeb państwa w stopniu 
zapewniającym jego przetrwanie, bezpieczeństwo, całość, pew-
ność, identyczność, przystosowanie i rozwój; interesy koegzysten-
cjalne obejmują zaspokojenie materialnych i świadomościowych 
potrzeb państwa w zakresie: autonomii, suwerenności, uczestnic-
twa, przynależności, łączności, współżycia, współpracy, współza-
wodnictwa, korzyści, wzajemności, pozycji i roli; natomiast 
 

                                                 
139 Można uznać, że skoro chęć przetrwania towarzyszy przy najmniej zdecydo-
wanej większości organizmów na Ziemi, to może towarzyszyć również państwu, 
jeżeli weźmiemy pod uwagę tendencje do utożsamiania państwa z organizmem, 
które nie są bynajmniej całkowicie pozbawione sensu (konstruktywiści powie-
dzieliby zapewne, że są silnie zakorzenionym schematem, poza który trudno jest 
wyjść).  
140 S. Bieleń, Rozważania o polskim interesie narodowym, „Geopolityka.org”, 
22.09.2015, (dostęp: 30.05.2017), [URL: http://www.geopolityka.org/analizy 
/stanislaw–bielen–rozwazania–o–polskim–interesie–narodowym], [cyt. za:] 
J. Weldes, Constructing National Interests, „European Journal of International 
Relations” 1996, nr 3, s. 281 oraz E.S. Furniss, R.C. Snyder, An Introduction to 
American Foreign Policy, New York 1955. 
141 Tamże. 
142 R. Zięba, Cele…, dz. cyt., s. 62. 
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Tabela 4. Definicja celu polityki zagranicznej 
według Kaleviego J. Holstiego 

 

 
Aspekt 
definicji 

Dodatkowe atrybuty 
Cechy celu 
wynikające 

z danego aspektu 

Cel polityki 
zagranicznej 
państwa 

Wyraz dążeń 
rządów państw 

Rządy państw zmie-
rzają do ich zrealizo-
wania poprzez od-
działywanie na śro-
dowisko międzynaro-
dowe 

Świadomy, oparty 
na racjonalnym uza-
sadnieniu, intencjo-
nalny, długofalowy 

Projekcja ja-
kiegoś indy-
widualnie 
określonego 
stanu spraw, 
warunków 
i rzeczy, 
korzystnych 
dla danego 
państwa 

Pożądany stan spraw 
dotyczy państwa–
podmiotu, ale warun-
kowany jest aktual-
nym i przyszłym 
układem stosunków 
międzynarodowych 

Warunkowany przez 
czynniki zewnętrzne 
i wewnętrzne, wy-
obrażony, subiek-
tywny 

Formułowany 
jako dyrek-
tywa działań 
polityki 
zagranicznej 
państwa 

Realizowany przez 
organy rządowe 

Doktrynalny, kon-
kretny, ustalony, 
precyzyjny 

Adresowany 
do środowi-
ska między-
narodowego 

Zmierza – poprzez 
wywieranie wpływu 
przez dane państwo – 
do wymuszenia bądź 
wywołania oczekiwa-
nego zachowania się 
innych podmiotów 

Skierowany na ze-
wnątrz, oddziałują-
cy na podmioty 
zewnętrzne 

 
ŹRÓDŁO: opracowanie własne na podstawie: R. Zięba, Cele polityki zagranicz-
nej, [w:] J. Kukułka, R. Zięba, Polityka zagraniczna państwa, Warszawa 1992, 
ss. 53-54. 
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interesy funkcjonalne obejmują: zaspokojenie materialnych 
i świadomościowych potrzeb państwa w zakresie międzynarodo-
wej informacji, percepcji, regulacji, skuteczności, sprawności 
i innowacji w procesach uczestnictwa międzynarodowego”143. 
Wydaje mi się jednak, że dużo łatwiej przychodzi badaczom bu-
dowanie typologii oraz próby opisu interesów oraz celów podsta-
wowych aniżeli próba wyróżnienia pozostałych celów. Wynika to 
oczywiście z mnogości celów państwowych i w związku z tym 
niemożności spisania i opisania ich wszystkich, szczególnie jeżeli 
weźmiemy pod uwagę złożoność każdego celu, który zależeć mo-
że od wielu czynników. 

Do realizacji celów potrzebujemy przede wszystkim sko-
ordynowanych i świadomie wybranych środków i metod działa-
nia. Zazwyczaj mamy więc do czynienia z wzajemnym definio-
waniem środków i celów. Irena Popiuk–Rysińska próbuje odejść 
od tej definicji uznając ją za „bardzo ogólną i wymagającą uści-
ślenia”144 i określa środki polityki zagranicznej jako „środki, za 
pośrednictwem których państwa starają się kształtować pożądane 
postawy i działania zagranicznych podmiotów oraz pożądane sta-
ny zjawisk i procesów międzynarodowych”145. Naturalnie samo 
posiadanie środków nie przesądza o tym, w jaki sposób ich uży-
jemy, stąd metody w polityce zagranicznej możemy zdefiniować 
właśnie jako „sposoby posługiwania się przez państwa środka-
mi”146. Samo wyjaśnienie pojęć niewiele wniesie do rozważań, 
dlatego warto, podobnie jak cele w polityce zagranicznej, przed-
stawić jakąś wygodną systematykę. I. Popiuk–Rysińska proponuje 
ciekawą klasyfikację środków według rodzaju – dziedziny życia 
społecznego. Wyróżniła ona w ten sposób środki: polityczne, 

                                                 
143 S. Bieleń, Rozważania…, dz. cyt. 
144 I. Popiuk–Rysińska, Środki i metody polityki zagranicznej, [w:] J. Kukułka, 
R. Zięba, Polityka…, dz. cyt., s. 77. 
145 Tamże, s. 78. Niestety, autorka de facto zamieniła jedynie słowo „cel” na jego 
wytłumaczenie, przez co nie zyskujemy właściwie niczego nowego. 
146 Tamże.  
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ekonomiczne, wojskowe, psychospołeczne, normatywne i inne147. 
Pierwsze z nich to oficjalne kontakty państwa z zagranicą realizo-
wane jako stosunki dyplomatyczne, aktywność państw oraz meto-
dy pokojowego załatwiania sporów. Środki gospodarcze to zasoby 
oraz stosunki gospodarcze państwa realizowane poprzez nieko-
rzystne oddziaływanie na inną gospodarkę oraz rozszerzanie sto-
sunków gospodarczych i transfer swoich zasobów. Środki woj-
skowe to klasyczny potencjał państwa oddziaływujący pośrednio 
lub bezpośrednio. Środki psychospołeczne „obejmują dorobek 
intelektualny społeczeństw, w tym szczególnie: kulturę, oświatę, 
naukę, sferę informacji społecznej oraz idee i wartości społecz-
ne”148. Środki normatywne obejmują głównie podpisywanie 
różnych umów międzynarodowych. Do innych środków 
I. Popiuk–Rysińska włącza przede wszystkim wywiad.  

Jeżeli zaś chodzi o metody to wyróżnia ona dwie grupy: 
metody wykorzystywane w stosunkach międzyrządowych oraz 
metody bezpośredniego oddziaływania na społeczeństwa i procesy 
społeczne. Dodatkowo dokonała podziału ze względu na zamie-
rzenia państwa i będą to metody negatywne (służące wymuszaniu 
i przymuszaniu), pozytywne (działania wspierające) oraz neutralne 
(nie szkodzą ani nie pomagają)149. Moim zdaniem, niemożliwym 
wydaje się rozróżnienie niektórych metod, szczególnie jeżeli są 
one stosowane w czasie pokoju. Na przykład pomoc gospodarcza 
wydaje się pozytywna, równie dobrze może być jednak negatyw-
na, gdyż państwo pomagające może w ten sposób narzucać kon-
kretne rozwiązania, które będą służyć właśnie jemu, ewentualnie 
może narzucić szereg wymogów. Ostatnią rzeczą, na którą należy 
zwrócić uwagę zanim przejdę do analizy fenomenu „korytarza” 
jako środka polityki zagranicznej, jest kwestia wyboru środków  
i metod przez państwo. I. Popiuk–Rysińska wskazuje na trzy 

                                                 
147 Tamże, ss. 83-91. 
148 Tamże. 
149 Tamże, s. 91-92.  
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czynniki, które mają na to wpływ: (1) dostosowanie do celów, (2) 
potencjał państwa, jego zasoby materialne i ludzkie oraz (3) 
utrwalone postawy wobec innych narodów150.  

Jak można zauważyć, instytucja „korytarza” jest środ-
kiem, który realizować może wiele celów polityki zagranicznej 
państwa. W ramach systematyki I. Popiuk–Rysińskiej instytucja 
„korytarza” będzie w głównej mierze środkiem psychospołecz-
nym. Może on być realizowany przez wiele metod w ramach róż-
nych środków. Poczynając od propagandy, przez pośrednie od-
działywanie militarne, negatywne oddziaływanie gospodarcze itd. 
Łukomski pisze o dwóch głównych metodach: „przygotowaniu 
opinii międzynarodowej, zwłaszcza elit politycznych Wielkiej 
Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Francji na mającą wkrótce – jak 
sądzono – nastąpić zamianę konfiguracji politycznej”151 oraz 
„umiejętne wykorzystanie potencjalnych możliwości niemieckiej 
mniejszości narodowej w Polsce”152.  

Czy można powiedzieć, że „korytarz” jest również celem? 
Cel wyrażony wprost, jakim jest uzyskanie fragmentu terytorium, 
wcale nie musi być celem głównym, którym kieruje się państwo. 
Jak już to stwierdziłem na początku tego podrozdziału, może to 
być owa zasłona dymna. Państwo–odbiorca komunikatu „koryta-
rzowego” powinno wierzyć, że to jest głównym celem państwa–
nadawcy. Tak naprawdę może to być cel nieistotny albo cel „przy 
okazji”, kiedy zaś celem prawdziwym jest podważenie status quo, 
zmiana panującego dyskursu, maskowanie braku lub słabości hard 
power, budowanie wizerunku istotnego państwa na arenie mię-
dzynarodowej poprzez wykorzystywanie soft power itd. Przykład 
stosunków polsko–niemieckich w okresie międzywojennym jest 
najlepszym wyrazem takiego rozumienia instytucji „korytarza”. 
Przede wszystkim roszczenia nie były wyartykułowane a spór 

                                                 
150 Tamże, s. 93-94. 
151 G. Łukomski, Problem…, dz. cyt. s. 81. 
152 Tamże. 
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przez długi czas utrzymywał się na poziomie „mitycznym” (zob. 
podrozdział 2.4). Oczywiście relacje między oboma państwami 
przez cały okres międzywojnia były napięte. Polskę bardzo często 
określano mianem Saisonstaat (państwo sezonowe), zaś kanclerz 
Joseph Wirth twierdzi, że Polska musi zostać zniszczona153; do-
datkowo w tym kontekście zwraca uwagę wojna celna oraz traktat 
z Rapallo154. Wychodząc od poczucia krzywdy wynikającej 
z porażki wojennej, postanowień traktatu wersalskiego, utraty 
statusu mocarstwa światowego oraz głębokiego kryzysu gospo-
darczego, można stwierdzić, że głównym celem polityki zagra-
nicznej Niemiec było odzyskanie utraconej pozycji. Aby tego do-
konać, konieczne było podważenie postanowień traktatu wersal-
skiego i ich rewizja (społeczność międzynarodowa powinna 
wpierw zdać sobie sprawę, że traktat wersalski był krzywdzący, by 
później łatwiej zgodzić się na jego rewizję). Niewątpliwie dodat-
kowym celem było uzyskanie połączenia z Prusami Wschodnimi, 
ale polityka appeasement prowadzona przez mocarstwa zachodnie 
(brak reakcji na remilitaryzację czy szczytowo – konferencja mo-
nachijska w 1938 roku) pozwalała Niemcom sądzić, że ostatecznie 
uda się uzyskać ów łącznik bez sięgania do środków militarnych. 
Sama likwidacja państwa polskiego, o której wspominał chociaż-
by kanclerz J. Wirth, raczej nie była celem Niemiec, o czym 
świadczyć może chociażby utworzenie Generalnego Gubernator-
stwa, które nie zostało bezpośrednio wcielone do Rzeszy.  

                                                 
153 M. Gałęzowski, II Rzeczpospolita, [w:] A. Dziurok, M. Gałęzowski, 
Ł. Kamiński, F. Musiał, Od niepodległości do niepodległości. Historia polski 
1918–1989, Warszawa 2010, s. 66. 
154 „Bolszewicy zawarli też w Rapallo tajne porozumienie z Niemcami dotyczące 
współpracy wojskowej. Niemcy zobowiązały się do zaopatrzenia Armii Czerwo-
nej w broń i amunicję, pomocy w rozbudowie sowieckiego przemysłu zbroje-
niowego oraz dostarczania instruktorów wojskowych. Sowieci udostępnili Niem-
com swoje poligony i lotniska. W Polsce traktat przyjęto z największym niepoko-
jem, gdyż budził on skojarzenia z dawnym porozumieniem rosyjsko–pruskim, 
które doprowadziło do rozbiorów Rzeczypospolitej. Dlatego rząd polski 
skrytykował porozumienie w Rapallo w specjalnym oświadczeniu”. Zob. tamże, 
ss. 66-67. 
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Wydaje mi się, że instytucja „korytarza” może być zarówno 
środkiem służącym do osiągania innych celów oraz celem. Warto 
przyjrzeć się temu, w jaki sposób „korytarz” funkcjonuje jako cel. 
Korzystając z Marksowskiego procesu kształtowania się klasy 
społecznej, można powiedzieć, że „korytarz” może przejść od fazy 
„celu w sobie” (utworzenie lub likwidacja „korytarza” znajduje się 
w fazie „sporu mitycznego”) do „celu dla siebie” (utworzenie lub 
likwidacja „korytarza” przechodzi do fazy „sporu faktycznego”). 
W fazie „celu w sobie” państwo ma inne, ważniejsze cele, które 
chce osiągnąć, traktując „korytarz” jako środek głównie psycho-
społeczny. W przypadku „korytarza” polskiego tym okresem były 
lata 1919–1934. Według G. Łukomskiego:  

 
„Kwestią nie budzącą wśród polityków niemieckich wątpliwości 
była teza, iż Gdańsk i Pomorze były najsłabszymi ogniwami sys-
temu wersalskiego. Obszar Pomorza i dolnego biegu Wisły był 
tradycyjnym kierunkiem niemieckiej ekspansji wschodniej. Na 
tym odcinku sukces wydawał się najszybszy i najbardziej pewny. 
Pierwsze konkretne decyzje organizacyjne podjęto już w 1919 ro-
ku. Miały one przygotować propagandowo sprawę rewizji granic 
z Polską. Za najważniejsze uznano dwie płaszczyzny działań: 
przygotowanie opinii międzynarodowej (…) na mającą wkrótce – 
jak sądzono – nastąpić zmianę konfiguracji politycznej. Drugim 
kierunkiem działań było umiejętne wykorzystanie niemieckiej 
mniejszości narodowej w Polsce”155. 

 
Zmiana nastąpiła w 1934 roku, kiedy to do władzy w Niem-

czech doszedł Adolf Hitler, który wyprowadził Niemcy z Ligi 
Narodów, zaś z Polską podpisał układ o nieagresji. Wtedy nastąpi-
ła normalizacja stosunków między oboma państwami a retoryka 
„korytarzowa” została złagodzona i wyciszona156. Zwiastowało to 
swoistą ciszę przed burzą, gdyż A. Hitler był zainteresowany 

                                                 
155 G. Łukomski, Problem…, dz. cyt. s. 81  
156 Tamże. s. 154. 
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osłabieniem Polski na arenie międzynarodowej (przykładowo: 
układ o nieagresji „usypiał” sojusz Polski z Francją). Dodatkowo, 
dzięki normalizacji stosunków z Polską mógł zająć „uśpieniem” 
mocarstw zachodnich i ustawić „właściwe” reakcje ichniejszych 
społeczeństw poprzez działania propagandowe. Zyskał tym sa-
mym akceptację, wyjście z izolacji i przymykanie oka na narusze-
nia traktatu wersalskiego. Ze strony Polski oddalał protesty, kiedy 
Niemcy odbudowywały swoją potęgę (Anschluss Austrii, układ 
monachijski157). Jak pisze G. Łukomski: 

 
„Hitler mógł więc realizować swoje koncepcje (Drang nach 
Osten i Lebensraum) w układzie politycznym z Polską lub pań-
stwami zachodnimi. Sprawy sporne z Polską mógłby realizować 
po pokonaniu Francji i Anglii lub neutralizacji tych państw. Pol-
ska tymczasem uzależniona została od rozwoju stosunku Niemiec 
z państwami zachodnimi. Hitler twierdził wręcz, iż Polska jest mu 
potrzebna dopóki jest zagrożony na Zachodzie”158. 

 
Rok 1938 z konferencją monachijską pokazywał, że choć 

spór wciąż pozostawał pozornie wyciszony (pomimo że za kuli-
sami, które stanowiły: swoista „praca u podstaw” wśród społe-
czeństw w krajach Zachodu oraz świat akademicki wciąż wrzało) 
to jednak strona polska powinna zacząć się obawiać. Niemcy 
przestały być zagrożone na Zachodzie. Co więcej, kolejne, coraz 
bardziej widoczne i coraz ostrzejsze naruszenia traktatu 

                                                 
157 Tu warto zauważyć, że Polska zamiast podjąć szeroko zakrojone działania 
protestacyjne wobec zajęcia terytoriów czechosłowackich przez III Rzeszę, sama 
przyłączyła się do „rozbiorów” wkraczając na teren Zaolzia. Zrozumiałym jest, 
że była to odpowiedź na równoległe działania czechosłowackie z 1919 roku, 
kiedy to w trakcie formowania granic Polski, wojska Czechosłowackie zajęły 
część Śląska Cieszyńskiego. Mimo to był to jednak fatalny czas na zabawę we-
dług zasady „oko za oko”. Doprawdy było to kompletnie nietrafione posunięcie, 
ponieważ Polska sama będąc zagrożona roszczeniami niemieckimi, wzięła udział 
w „rozbiorach” kraju, wobec którego roszczenia niemieckie się dopełniły i to 
w dodatku pośrednio towarzysząc Niemcom. 
158 G. Łukomski, Problem…, dz. cyt., s. 153. 
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wersalskiego, a także jawne pogwałcenie integralności terytorial-
nej obcego państwa spotykały się nie ze słaniem ultimatów czy 
groźbami interwencji tylko próbami uspokajania (a właściwie 
zamiatania pod dywan) rodzącego się konfliktu i sankcjonowa-
niem kroków A. Hitlera. W sierpniu 1939 roku doszło do podpisa-
nia paktu Ribbentropp–Mołotow, co stanowiło faktyczne, bo zapi-
sane na papierze, ujęcie roszczenia terytorialnego. 

 
„KORYTARZ” JAKO ELEMENT SPORU MIĘDZYNARODOWEGO 

Do tej pory wprowadziłem rozróżnienie na „spór mitycz-
ny” oraz „spór faktyczny” w ramach istnienia „korytarza”. Chciał-
bym zaryzykować tezę, że w momencie przejścia do „sporu fak-
tycznego” „korytarz”, jako swoisty byt „wyobrażony” (nie każde 
wąskie przejście prowadzące do akwenu to „korytarz”, nie każde 
zatajone roszczenie terytorialne, przy którym państwo kładzie 
nacisk na działania propagandowe to roszczenie „korytarzowe”) 
przestaje istnieć. Roszczenie „korytarzowe” zamienia się w kla-
syczne roszczenie terytorialne a „spór mityczny” staje się „sporem 
faktycznym”, czyli klasycznym sporem w rozumieniu prawa mię-
dzynarodowego.  

We współczesnym świecie nie mamy do czynienia z woj-
nami jako kategorią, którą charakteryzuje prawo międzynarodowe 
publiczne. Oczywiście wojny dalej są naszą rzeczywistością, jed-
nak korzystamy do ich opisania z zupełnie innych słów. Co naj-
mniej od 1928 roku, czyli podpisania paktu Brianda–Kelloga, 
mamy do czynienia ze zjawiskiem debellizacji w stosunkach mię-
dzynarodowych. W Karcie Narodów Zjednoczonych (KNZ) słowo 
„wojna” pojawia się dokładnie pięć razy, w tym raz w preambule 
jako coś, czemu sygnatariusze chcą zapobiegać oraz cztery razy 
wyłącznie jako odniesienie do II wojny światowej. KNZ korzysta 
za to z dwóch innych pojęć opisujących zjawiska mogące zagrażać 
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pokojowi na świecie. Są to „sytuacje” oraz „spory”159. Według 
wielu autorów: „sytuacja jest stanem rzeczy, ogółem stosunków 
faktycznych i prawnych, który nie osiągnął jeszcze charakteru 
sporu czy konfliktu, choć może, lecz nie musi osiągnąć to stadium, 
a więc gdy nie doszło jeszcze do sformułowania przez strony wza-
jemnych sprzecznych pretensji”160. Trudno jednak zdefiniować 
spór, ponieważ „granica między »sporem międzynarodowym« 
a »sytuacją międzynarodową« niekiedy jest trudna do uchwycenia 
lub całkowicie się zaciera”161, tymczasem KNZ „wydaje się trak-
tować pod względem prawnym jednakowo »spory« i »sytuacje«, 
kilkakrotnie wymieniając je łącznie”162. Pomimo to, podział na 
spory i sytuacje ma duże znaczenie, gdyż w przypadku sporu stro-
na, która w nim uczestniczy ma obowiązek wstrzymać się od gło-
su podczas głosowania w Radzie Bezpieczeństwa ONZ163. Biorąc 
zaproponowaną przez Juliana Sutora definicję sytuacji, możemy 
uznać, że spór pojawia w momencie ujawnienia sprzecznych pre-
tensji, czyli artykulacji przez jedną ze stron roszczeń. Dodatkowo 
KNZ przeprowadza rozróżnienie na sytuacje i spory kwalifikowa-
ne (zagrażające międzynarodowemu pokojowi i bezpieczeństwu) 
i zwyczajne (wszystkie pozostałe). Poza tymi dwiema kategoria-
mi, zwraca jeszcze uwagę kwestia „konfliktu”. Według J. Sutora 
konflikty to „spory z pogranicza konfliktu zbrojnego, a więc spory 
charakteryzujące się szczególnym napięciem, brzemienne groźbą 
zastosowania w każdej chwili siły albo gdy nastąpiło już uczycie 
sił zbrojnych”164.  

Na podstawie powyższych rozważań, można stwierdzić, 
że nie każde nieporozumienie czy poczucie krzywdy musi 
                                                 
159 Karta Narodów Zjednoczonych, UNIC Warsaw, (dostęp: 07.06.2017), [URL: 
http://www.unic.un.org.pl/dokumenty/karta_onz.php]. 
160 J. Sutor, Pokojowe załatwianie sporów międzynarodowych, Wrocław 1979, 
ss. 46-47. 
161 Tamże, s. 47. 
162 Tamże. 
163 Tamże, ss. 48-49. 
164 Tamże, s. 47. 
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prowadzić do sytuacji lub sporów zagrażających bezpieczeństwu 
i pokojowi na świecie165. Mogą one pozostać skanalizowane i być 
wykorzystywane, na przykład jako element gry między państwami 
(środek do osiągnięcia innego celu). Wydaje mi się, że właśnie tak 
wygląda faza „sporu mitycznego” w ramach fenomenu „koryta-
rza”. Mamy tam do czynienia z sytuacją, która choć tworzy napię-
cie między oboma państwami, to jednak nie wymyka się (do pew-
nego momentu) spod kontroli. Z całą pewnością, czysto akade-
micki spór o przynależność fragmentu terytorium Polski był przy-
gotowaniem gruntu pod spór, który będzie mógł zagrozić pokojo-
wi na świecie, sam w sobie nie stanowił takiego zagrożenia. Na-
wet jeśli byśmy chcieli, mając na uwadze historyczne przykłady, 
aby ktoś rozwiązał tę sytuację w zarodku, zanim dojdzie ona do 
krytycznego punktu przemiany w sytuację lub spór kwalifikowa-
ny, to byłoby to niemożliwe. Dlaczego? Po pierwsze, w tej sytu-
acji uczestniczą emocje, zaszłości historyczne, elementy tożsamo-
ściowe i inne czynniki, których nie można zmienić na drodze me-
tod pokojowego załatwiania sporu Po drugie zaś, metody sądowe 
i arbitrażowe mogą tę sytuację tylko zaognić. 

Louis Kreisberg zaproponował trzy logiki, którymi kierują 
się strony znajdujące się w sporze166. Chociaż oryginalnie doty-
czyły one konfliktu zbrojnego, to uważam, że pasują one do opisu 
sporu kwalifikowanego. Po pierwsze, jest to logika wrogiej inte-
rakcji, którą można określić również mianem samospełniającej się 
przepowiedni167. Mianowicie, obie strony zakładają, że druga 
strona naturalnie będzie intensyfikować spór, dopóki nie 
zostanie zniechęcona lub powstrzymana. Same więc zaczynają 
                                                 
165 Oczywiście, pomimo, że spór „korytarzowy” nie musi prowadzić do sporu 
kwalifikowanego, to jednak groźba eskalacji zawsze istnieje i należy ją brać pod 
uwagę. 
166 A. Kuszewska, Dynamika konfliktów międzynarodowych: konflikt w fazie 
eskalacji, „Sprawy międzynarodowe”, nr 4 (LXII) 2009, ss. 89-90, [cyt. za:] 
L. Kriesberg, Constructive Conflicts. From Escalation to Resolution, New York, 
Oxford 1998, ss. 157-160.  
167 Co do zasady jest ona zbliżona do dylematu bezpieczeństwa. 
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intensyfikować spór, aby zadziałać uprzedzająco. Drugą logiką 
jest ujawnianie nowych kwestii spornych. W pewnym momencie 
oprócz bezpośredniej przyczyny sytuacji i sporu, pojawiają się 
nowe przyczyny, do tej pory ukrywane lub przemilczane. Trzecią 
logiką jest rosnąca izolacja. Strony uznają, że między nimi nie ma 
już praktycznie żadnych punktów, na których można byłoby 
oprzeć współpracę czy też po prostu dobre relacje. Każdy punkt 
zaczyna być sporny, agresja narasta a strony rezygnują 
z kontaktów, zaś ich brak uniemożliwia rozwiązanie sporu.  

Kiedy więc będziemy mieć do czynienia ze wskazanymi 
przez L. Kreisberga logikami, okazuje się, że konstrukt jakim jest 
„korytarz” zanika, ponieważ spór między państwami wkracza 
w nową fazę, w której argumenty odnoszące się do historii, 
emocji, tożsamości czy nauki przestają mieć znaczenie. Państwo 
wysuwające roszczenia przygotowuje sobie (za pomocą, na przy-
kład działań propagandowych) grunt pod wysunięcie roszczenia 
i zajęcie terytorium „korytarzowego”. Tak na przykład, choć „ko-
rytarz” był artykułowaną główną przyczyną konfliktu między 
Niemcami a Polską, to w momencie przejścia do fazy „sporu fak-
tycznego” zaczęły się pojawiać do tej pory nieznane kwestie spor-
ne. Sam zaś „korytarz” zaczął przybierać marginalną rolę z racji 
faktu, że Niemcy przestały być zainteresowane wyłącznie przyłą-
czeniem do swoich terytoriów owego spornego fragmentu Pomo-
rza Gdańskiego. 

Należy zauważyć, że spory i sytuacje w rozumieniu prawa 
międzynarodowego nie są równoległą klasyfikacją do zapropono-
wanej przeze mnie typologii faz sporu „korytarzowego”. Można 
jednak obie te systematyki zestawić, aby uzyskać pełny obraz 
tego, w jaki sposób przebiega między nimi relacja. Na poniższym 
rysunku (zob. rysunek 2) sytuację zwykłą oraz spór zwykły 
rozumiem, jako takie, których „pojawienie się i dalsze 
trwanie nie stanowi zagrożenia dla międzynarodowego pokoju 
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i bezpieczeństwa”168. W przypadku zwykłych sytuacji i sporów, 
oprócz zaproponowanej przez J. Sutora różnicy (czyli artykulacji 
roszczeń), dodałbym również czas trwania (sytuacja pojawia się 
na chwilę, a gdy się przedłuża staje się sporem) i stopień inten-
sywności (sytuacja w przeciwieństwie do sporu jest raczej mało 
intensywna). Sytuacja kwalifikowana zaś „może prowadzić do 
naruszenia międzynarodowego pokoju lub napięcia między pań-
stwami”169. Spór kwalifikowany „stanowi już zagrożenie dla po-
koju, np. który doprowadził już do ostrego kryzysu o charakterze 
politycznym lub który stanowi sytuację poprzedzającą wybuch 
działań wojennych”170 i ma spory potencjał by przeistoczyć się 
w „spór, który przybrał formę stanowiącą naruszenie pokoju, 
a więc zazwyczaj formę konfliktu zbrojnego, formę walki”171, 
czyli de facto konflikt. Właśnie więc w momencie, w którym po-
jawia się zagrożenie naruszenia pokoju między państwami, poja-
wia się „spór faktyczny”, w którym kwestia „korytarza” zaczyna 
być marginalizowana by w momencie konfliktu utracić całkowicie 
swe znaczenie.  

W związku ze zmianą przynależności terytorium „koryta-
rzowego” dotychczasowy „korytarz”, jako element sporu, posiada-
jący atrybuty wyróżniające go od pozostałych terytoriów kraju 
(zob. rozdział 2) znika. Oczywiście, nie będzie to temat zamknięty 
i „korytarz” w wersji a rebours znów będzie mógł zaistnieć172. 
Późniejsze losy „korytarza” polskiego pokazują jednak, że możli-
we jest rozwiązanie i zamknięcie tego tematu. Trauma wojenna, 
spore zmiany terytorialne po II wojnie światowej (utrata Kresów 

                                                 
168 J. Sutor, Pokojowe…, dz. cyt., ss. 54. 
169 Tamże, s. 55. 
170 Tamże. 
171 Tamże. 
172 Opowieść o tym, dlaczego akurat dane tereny podlegają roszczeniom jest 
tematem, który zdecydowanie wykracza poza obszar badawczy tej pracy. Pozwo-
lę sobie tylko stwierdzić, że według mnie istotną rolę odgrywają: zaszłości histo-
ryczne, ukształtowanie terytorium (do czego zapewnia dostęp?) oraz czynniki 
ekonomiczne (jakie bogactwa naturalne skrywa ten obszar?). 
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Wschodnich, uzyskanie obszarów na zachodzie kraju, które ostatni 
raz przynależały do Polski w okolicach XI–XII wieku czy utwo-
rzenie Obwodu kaliningradzkiego obejmującego część ziem nie-
gdysiejszych Prus Wschodnich), podział Niemiec oraz narzucenie 
Polsce i części radzieckiej Niemiec władz wyznających podobne 
systemy wartości (choć, jak pokazała historia, nie stroniące od 
korzystania z nacjonalistycznej karty) to tylko kilka z przyczyn, 
w dodatku po części narzuconych i niezależnych od woli obu 
państw. Według mnie dużo większe znaczenie miały gesty symbo-
liczne, sprzyjające pojednaniu między państwami i narodami, 
takie jak list biskupów polskich do niemieckich z 1965 roku czy 
uklęknięcie Willy’ego Brandta w 1970 roku. Duże znaczenie mia-
ły również z pewnością wydarzenia po 1989 roku będące wyrazem 
suwerennej woli państw, jak traktat o dobrym sąsiedztwie i podpi-
sanie układu granicznego w 1991 roku, wprowadzenie ruchu bez-
wizowego, zacieśnianie współpracy ekonomicznej i kulturalnej 
i wreszcie akces Polski do Unii Europejskiej. Wszystkie te wyda-
rzenia pozwoliły na pojednanie między oboma narodami, które 
było głównym źródłem sporu o „korytarz”. Spór – konstytutywny 
przecież dla fenomenu „korytarza” – może zostać wygaszony 
w pierwszych fazach tylko przez strony sporu (z ewentualnym 
udziałem strony trzeciej w charakterze na przykład mediatora) 
i jeżeli te będą kierować się dobrą wolą, empatią oraz chęcią po-
dejmowania rozmów.  
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Rysunek 2. Klasyfikacja sytuacji i sporów międzynarodowych 
w stosunku do faz sporu „korytarzowego” 

 
 

 
 
ŹRÓDŁO: opracowanie własne na podstawie: J. Sutor, Pokojowe zała-
twianie sporów międzynarodowych, Wrocław 1979, ss. 46-55. 
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WNIOSKI KOŃCOWE 
– MODEL „KORYTARZA” 

 
Przedstawiona analiza problemu prowadzi do kilku istot-

nych wniosków. Przede wszystkim „korytarz” jest zjawiskiem, do 
którego badania konieczne było sięgnięcie do kilku, wydawać by 
się mogło całkowicie niezwiązanych ze stosunkami międzynaro-
dowymi, dziedzin badań, aby ukazać pełen jego obraz. Niewątpli-
wie potwierdza to fakt, że nauka o stosunkach międzynarodowych 
charakteryzuje się interdyscyplinarnością.  

Badana przeze mnie idea „korytarza” ma swoje dwa obli-
cza, które są niczym dwie strony tej samej monety: znacząco się 
od siebie różnią, jednak tylko razem mogą utworzyć całość. Po 
pierwsze, to zwyczajne występowanie wąskiego, niewielkiego 
pasa ziemi, który należy do jednego państwa i pełni funkcję łącz-
nika, jednak „wbija się” jak klin, w terytorium innego państwa. 
W tym jednak rozumieniu „korytarz” odnosi się wyłącznie do 
aspektu terytorialnego, fizycznego – mógłby być kolejnym obsza-
rem sui generis, którym mogłaby się zajmować geografia poli-
tyczna. Mimo to milczy ona na ten temat. Nie bez przyczyny 
zresztą. Po prostu „korytarz” w takim aspekcie nie jest niczym 
nadzwyczajnym – jest wyłącznie fragmentem państwa o takim 
a nie innym kształcie. Koniec, kropka. Dopiero drugie oblicze – 
„,mityczne”, metafizyczne – dopełnia obrazu „korytarza” i czyni 
go fenomenem, ideą. Nie jest on bowiem wyłącznie obszarem, jest 
sporem prowadzonym między dwoma państwami, z których jedno 
stworzyło konstrukt myślowy, jakim jest właśnie „korytarz” 
i używa go jak wytrycha w sporze z drugim państwem. „Korytarz” 
w tym znaczeniu urasta do rangi symbolu złych relacji między 
dwoma państwami, wokół niego oscylują inne spory, a za nim  
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kryje się: nieprzepracowana historia, niewybaczone winy, poczu-
cie niesprawiedliwości, wstyd czy zawiść.  

„Korytarz” w jego aspekcie terytorialnym a tym bardziej 
„mitycznym” nie stanowił do tej pory przedmiotu badań nauko-
wych. „Korytarzowi”, głównie temu polskiemu, który był, jako 
pierwowzór, swego rodzaju wzorem poświęcono swego czasu 
wiele artykułów naukowych, felietonów i opracowań, jednak do 
czasu książki – wspominanej w niniejszej pracy wielokrotnie – 
G. Łukomskiego nie było dostępne żadne opracowanie krytyczne 
kwestii „korytarza”. Mimo to jednak, książka ta, okazała się 
w czasie pisania pracy niewystarczająca – brakowało jej zajęcia 
się rdzeniem, istotą, „czystą formą” „korytarza”. G. Łukomski 
opisywał, krytycznie zresztą, próbę narzucenia narracji, schema-
tów i języka przez Niemcy w okresie międzywojennym. Nie pod-
jął jednak pytania: dlaczego to był właśnie „korytarz”?  

W niniejszej pracy udało mi się – a przynajmniej tak sądzę 
– odpowiedzieć na to pytanie i, wychodząc od niego, zadać szereg 
innych, które pozwoliły zauważyć w „korytarzu” coś więcej niż 
jego aspekt terytorialny, coś więcej niż bezwiedny wytwór propa-
gandowej maszyny. Starałem się sięgnąć nie tylko za kulisy pro-
blemu „korytarza”, ale przede wszystkim w głębię naszego myśle-
nia, dokonać dekonstrukcji tego fenomenu. Sądzę, że udało mi się 
spełnić wymagania postawione we wstępie, czyli podjąć temat na 
trzech głównych płaszczyznach, w których funkcjonuje idea „ko-
rytarza” i udowodnić, że „korytarz” jest fenomenem obecnym nie 
tylko w ramach roboczo przyjętej (i powszechnie zapewne uzna-
wanej) definicji ograniczającej się do aspektu terytorialnego. 
Oczywiście, nie jest to praca aspirująca do zamknięcia tematu 
„korytarza”, który jest z pewnością szerszy. Chciałem przede 
wszystkim naświetlić ten temat (nie wiedzieć czemu pomijany do 
tej pory przez naukę o stosunkach międzynarodowych) i dać przy-
czynek do dalszych badań nad tą materią, która z pewnością jest 
szeroka i zasługuje na kolejne opracowania. Z pewnością powinny 
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one podjąć takie tematy, jak historia idei „korytarza”, dalsza aniże-
li okres międzywojenny, obecnym funkcjonowaniem tejże idei, 
czego egzemplifikacją jest, na przykład „korytarz” Atacama, tym, 
w jaki sposób państwo nimi zagrożone może radzić sobie z rosz-
czeniami „korytarzowymi” czy może przede wszystkim aspektami 
międzynarodowoprawnymi, którymi to tematami, z racji ściśle 
reglamentowanej ilości miejsca, nie mogłem się zająć się w spo-
sób zadowalający. 

Na zakończenie chciałbym przedstawić, opracowany na 
podstawie wszystkich zebranych w pracy wniosków, model „kory-
tarza” (zob. rysunek 3). Długo zastanawiałem się nad tym, co bę-
dzie epicentrum tego modelu, tym, z czego będą wynikać jego 
pozostałe cechy. Przez całą pracę przewijał się spór jako element 
konstytutywny dla fenomenu „korytarza”. I owszem, jest on istot-
ny, tak samo jak pozostałe przedstawione niżej cechy. Jednak tak 
naprawdę tym, co jest sercem tegoż fenomenu, tym co go „napę-
dza” i nadaje mu sens istnienia jest jego przejściowość, ciągłe 
znajdowanie się w zawieszeniu, pomiędzy. „Korytarz” stanowi 
wszak ciekawy przykład pogranicza, łączy w sobie cechy wymie-
nionych w pierwszym rozdziale jednostek geopolitycznych, sta-
nowi naruszenie suwerenności i jednocześnie pokazuje jej moc, 
może być jednocześnie środkiem jak i celem w stosunkach mię-
dzynarodowych, wreszcie też jest i nie jest sporem. Spór „koryta-
rzowy” w fazie „mitycznej”, która jest główną fazą, jest nomen 
omen sporem ze wszech miar sztucznym, bo ukrywającym fak-
tyczne zamiary i roszczenia. Państwa używają go, kiedy nie chcą 
walczyć (lub kiedy chcą przygotować sobie grunt pod konflikt). 
W momencie, gdy spór „korytarzowy” wkracza w fazę „faktycz-
ną”, wtedy należy spodziewać się wzrostu niebezpieczeństwa 
wybuchu konfliktu. Jest również – niczym Jedyny Pierścień 
z Tolkienowskiej trylogii – sporem, który skupia w sobie wszyst-
kie inne problemy, jest tym, który należy rozwiązać, aby zapobiec 
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eskalacji konfliktu173. 
Z tej cechy, którą nazwałem niedoskonale, pograniczno-

ścią (jako że pojęcie to obejmuje nie tylko aspekt terytorialny ale 
również kulturowy) wynikają bezpośrednio kolejne. (1) „Kory-
tarz” jest nowym narzędziem, które nie jest do końca ani prawne 
ani polityczne. Jest, powiedziałbym, narzędziem interdyscyplinar-
nym. (2) Jako że jest „pomiędzy”, pełni istotną funkcję łącznika – 
wyraża się w tym jego utylitarny charakter. „Korytarz” może za-
istnieć tylko w miejscu ważnym dla jednej a nawet dla dwóch 
stron sporu. (3) Jest zjawiskiem pochodzącym z zewnątrz, które 
pozostaje narzucone stronie lub stronom niezależnie od ich woli. 
(4) Wynika z historii i dla swego istnienia potrzebuje uzasadnio-
nych historycznych przesłanek. (5) Niejasna jest natura sporu „ko-
rytarzowego”, ponieważ „korytarz” jednocześnie może prowadzić 
do sporu, być sporem, ale ma również potencjał kanalizowania 
rodzącego się konfliktu, utrzymywania go w ryzach, pozostawania 
wentylem bezpieczeństwa. (6) „Korytarz” jest silnym symbolem 
wstydu i upokorzenia, nieprzepracowanych traum w historycznych 
relacjach międzypaństwowych. (7) Wskazuje również na tymcza-
sową bezsilność państwa podnoszącego roszczenie korytarzowe. 
Jest ono zbyt małe, zbyt słabe, więc korzysta ze środków, na które 
pozwalają mu ograniczone możliwości. Korzysta więc ono z in-
strumentu, jakim jest „korytarz” aby zaznaczyć swoje istnienie, 
pokazać, że ono też coś może. Pod tym względem stanowić więc 
może wyraz ukrytych kompleksów. (8) Ponadto „korytarz” poka-
zuje, że suwerenność nie jest monolitem i podobnie jak on sam (9) 
posiada ona niedookreśloną i modalną tożsamość. 

Poniższy model (zob. rysunek 3) ma za zadnie zwrócić 
uwagę na spór „korytarzowy”, jako szczególny rodzaj sporu, który 
do tej pory pozostawał niezauważony dla badaczy stosunków 

                                                 
173 W oryginale: „Jeden, by wszystkimi rządzić, jeden, by wszystkie odnaleźć,/ 
jeden, by wszystkie zgromadzić i w ciemności związać. Zob. J.R.R. Tolkien, 
Władca Pierścieni, t.1: Wyprawa, Warszawa 1961, s. 5. 
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międzynarodowych. Chciałbym, aby niniejsza praca posłużyła do 
głębszej analizy nie tylko tegoż sporu, ale również każdego inne-
go, ponieważ wychodzę z założenia, że za każdym konfliktem 
kryją się nieuświadomione często emocje wynikające z jakże 
trudnej historii między wieloma narodami. Choć praca ta nie sta-
nowi podręcznika tego w jaki sposób, krok po kroku, rozwiązać 
eskalujący spór z tłem „korytarzowym”, to jednak naświetla ona 
pewne punkty, na które można zwrócić uwagę, podczas prób po-
kojowego rozwiązywania takowego sporu. Należy mieć bowiem 
na uwadze, że spór między Polską a Niemcami o „korytarz” za-
kończył się wojną światową, co pokazuje o mocy roszczeń „kory-
tarzowych” i co nie wróży dobrze dla kolejnych roszczeń tego 
typu. Obserwujmy więc spór między Boliwią a Chile, szukajmy 
w nim jednak czegoś więcej niż wyłącznie aspektów międzynaro-
dowoprawnych. Poszukujmy głębi, tego, co na pierwszy rzut oka 
pozostaje ukryte. 

 
Rysunek 3. Model „korytarza” w stosunkach międzynarodowych 

 

ŹRÓDŁO: opracowanie własne 
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