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Odnoszę wrażenie, że zagadnienie Europy Środkowej dotyczy zarówno spraw 

znacznie drobniejszych, jak i znacznie rozleglejszych niż  tylko sam problem Europy 

Środkowej. Z jednej strony jest to kwestia podziału Niemiec, dwóch państw 

niemieckich, z drugiej zaś  strony Europy w ogóle i jej podziału – przez co sama sprawa 

Europy centralnej, całej specyfiki Mitteleuropy zdaje się ulegać  zagubieniu. To samo 

przyznaje zresztą jeden z najpoważniejszych autorów zajmujących się tym tematem, 

Peter Bender2, który w jednym z artykułów tak formułuje swoje stanowisko: problem 

polega na tym, że znajdujemy się pośrodku; pytania jakie stają przed nami, dotyczą 

wszystkich, całej Europy, ale podział naszego kontynentu siłą rzeczy odczuwają 

mocniej ci, którzy znajdują się pośrodku – Niemcy i kraje Europy centralnej, bardziej 

bezpośrednio nim dotknięte niż  na przykład Norwegia czy Portugalia. Jest to więc – 

według Bendera – stale ten sam problem, stojący przed wszystkimi Europejczykami 

lecz w środku narzucający się silniej niż  na obrzeżach. Dla niego Mitteleuropa jest 

wspólnotą tych, którym narzucono podział i którzy pragną się uwolnić  od jego 

następstw: Eine Notgemeinschaft der teilungsgeschädigten Länder (przymusową 

wspólnotą krajów, które ucierpiały wskutek podziału). Definicja ta jest w moim 

przekonaniu do przyjęcia, jednak w chwili, gdy zaczynamy wychodzić  poza nią, 

zaczynają się między nami różnice. 

Istnieją trzy zasadnicze powody, dla których tak duże zainteresowanie budzi 

dzisiaj Europa Środkowa: po pierwsze jest nim sprawa podziału Niemiec, dwóch państw 

niemieckich, po drugie – problem mieszkańców Europy wschodniej, pragnących 

odróżnić  się od Rosji, [----] [Ustawa z dnia 31 lipca 1981 roku o kontroli publikacji 

widowisk, artykuł 2, punkt 3 (Dziennik Ustaw nr 20, pozycja 99; zmiany: 1983 rok, 

Dziennik Ustaw nr 44, pozycja 204)] przeciwstawiających polityce stanowisko moralne 

– to, co György Konrad3 nazywa „antypolityką”, a co jest po części ceną płaconą za 
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cierpienie. Wreszcie trzeci powód, widoczny zwłaszcza w wystąpieniach Austriaków, 

który wiążę się blisko z pamięcią i kulturowymi ś ladami, jakie pozostały po cesarstwie 

habsburskim. 

Wybiegi i preteksty 

Gdy chodzi o dwie pierwsze koncepcje, podzielam opinię, że w gruncie rzeczy nie 

można ich ze sobą mylić  i losy Niemiec od losów Mitteleuropy należy oddzielić . Lecz nie 

jest mimo wszystko przypadkiem, że tak wielu ludzi w Europie Środkowej patrzy 

życzliwym okiem na niektóre projekty neutralizacji centralnej części Europy, 

uczynienia z niej strefy bezatomowej – mając na myś li także Niemcy – i sądzi, że 

stanowiłoby to szansę uregulowania ich własnej sytuacji. 

Problem związków pomiędzy podziałem Niemiec i podziałem Europy jest nader 

skomplikowany i uważa, że stanowisko tych, którzy chcą te kwestie połączyć , nie jest 

aż  tak wewnętrznie sprzeczne jak niektórzy sądzą – choć  osobiście go nie podzielam. 

Ludzie tacy jak Peter Bender, Egon Bahr4 czy Günther Gaus5 sądzą, że podziału 

Niemiec nie się przezwyciężyć  w sposób bezpośredni; że po to, by go przełamać , trzeba 

pójść  naokoło, przez Europę; zacząć  od pogodzenia się z istnieniem dwóch państw 

niemieckich i oprzeć  swe nadzieje na przyszłym zjednoczeniu kontynentu. Jak mówi 

Peter Bender: Die deutsche Teilung bildet die Voraussetzungen, um mit der Teilung Europas 
fertig zu werden (Podział Niemiec jest warunkiem uporania się z podziałem Europy). 

Lecz oczywiście jest to tylko wybieg: poprzez zbliżenie dwóch oddzielnych od siebie 

części Europy, poprzez szczególne usytuowanie polityczne obu państw niemieckich, 

poprzez nawiązanie wojskowych, ekonomicznych i politycznych więzów między nimi 

chce się doprowadzić  do stworzenia takich warunków, które umoż liwiłyby jeś li nie 

zjednoczenie, to przynajmniej jakąś  formę konfederacji dwóch państw niemieckich. I to 

stanowisko Egon Bahr i Günther Gaus formułują wprost: w czasie dyskusji z synem 

Willy Brandta6, Peterem Brandtem, Günther Gaus powiedział: „Pragnę tego samego co 

pan, lecz pan się zbytnio śpieszy.  To może być  tylko ostatnim etapem, nie pierwszym”. 

A Egon Bahr niedawno w takiej formie powtórzył tezy swojego słynnego planu: „Do 

roku 2000 nikt nie powinien mówić  o jedności Niemiec”. To tylko rodzaj prowokacji, 

jednak znaczący. 

Jest to zatem koncepcja oparta na dialektyce historycznej i wybiegu. Można z 

tego punktu widzenia mówić  o europeizacji kwestii niemieckiej, lecz być  może należy 

się zastanowić , czy nie skrywa się za nią germanizacja kwestii europejskiej, oraz czy 

patrząc na ewolucję Europy tylko z perspektywy szans na wzajemne zbliżenie państw 

niemieckich nie czyni się z tej nadziei warunku uczestnictwa Niemiec we wspólnocie 
																																																													
4 Egon Bahr (1922–2015) – niemiecki dziennikarz i polityk socjaldemokratyczny. 
5 Günter Gaus (1929–2004) – niemiecki dziennikarz, polityk i dyplomata. 
6 Willy Brandt (1913–1992) – niemiecki polityk socjaldemokratyczny, kanclerz RFN w latach 1969–
1974. 



	 	 	
zachodniej. Choć  podzielam częściowo punkt widzenia Petera Bendera, niepokoję się, 

gdy słyszę z jego ust, że jeś li Niemcy mają pozostać  przywiązane do Zachodu, trzeba, 

by ten zwrócił się bardziej na Wschód. Ja także pragnę, by coś  się poruszyło w kierunku 

Wschodu, lecz odczuwam niepokój i wątpliwości, gdy staje się to warunkiem 

przynależności Niemiec do Zachodu. 

Utopia przeszłości 

Aspektem drugim problemu Europy jest jego wymiar historyczny. W stosunku 

do Mitteleuropy daje się zastosować  to, co Nietzsche mówił o Niemcach: ma swoje 

wczoraj i swoje jutro, lecz brakuje jej teraźniejszości, dnia dzisiejszego. Nie jest to być  

może prawda o Niemczech, lecz jest to prawda o Mitteleuropie. Z jednej strony należy 

ona do sfery wspomnień, z drugiej do sfery marzeń. I jedne, i drugie są w pełni 

zrozumiałe, zwłaszcza jeś li zgodzimy się, że – jak to przed chwilą powiedziałem – są 

one odzewem na podział Europy, zadający gwałt jej duchowi, tradycjom i woli. 

Jednakowoż  zawsze chodzi tutaj o pewien rodzaj utopii, utopii przeszłości, i można 

wręcz zastanawiać  się, czy nie jest przypadkiem, że jedyną ideą, jaką Europa potrafi 

przeciwstawić  Jałcie, jest powrót do Austro-Węgier. Wszelako idea Mitteleuropy nie 

jest jedyną poszukującą punktów oparcia w przeszłości. 

Rozmaitość  koncepcji Europy Środkowej wynika z tego, że każdy odnosi się do 

własnych historycznych wspomnień. Często wspomina się o opublikowanej w 1915 

roku książce Naumanna. Trzeba jednak pamiętać , że twórca państwa czeskiego, 

Masaryk, wprowadził innej pojęcie Europy Środkowej – której nie nazywał Mitteleuropą  
- a która była „obszarem małych państw, rozpościerającym się z północy na południe i 

obejmującym Lapończyków, Szwedów, Norwegów, Duńczyków, Finów, Estończyków, 

Łotyszów, Litwinów, Polaków, Ślązaków, Czechów, Słowaków, Madziarów, Serbo-

Chorwatów, Słoweńców, Rumunów, Bułgarów, Albańczyków, Turków i Greków”. W 

jego schemacie nie było miejsca ani dla Niemców, ani dla Austriaków. Dziś  także te 

historyczne i kulturowe odniesienia nie są dla wszystkich jednakowe. Są one związane z 

doświadczeniami Cesarstwa Austro-Węgierskiego, które było przecież  różne dla 

Polaka i Węgra. Odnoszą się też  do współczesnych projektów politycznych. 

Nie można zarazem zapominać , że istnieje obecna rzeczywistość  Mitteleuropy, 

Europy centralnej. Jest to miejsce, w którym widać  wyraźnie, że dzieje się coś  nowego 

zarówno w sferze samoświadomości, jak w sferze kultury. Także z punktu widzenia 

gospodarki same wymogi rzeczywistości powodują, że powiązania regionu 

naddunajskiego będą się odnawiać . Niedawno przeprowadzone badania wykazały, że 

RFN i Austria, znacznie bardziej niż  inne kraje Europy Zachodniej, zorientowane są na 

ten region, jako na obszar swej dawnej obecności, ale pomimo to – przynajmniej gdy 

chodzi o Republikę Federalną – Europa Wschodnia liczy się dla nich nieporównanie 

mniej niż  kraje Wspólnego Rynku i nie można mówić  o żadnej ekonomicznej 

konieczności, która popychałaby Niemcy ku wschodowi. Mimo pewnych specyficznych 



	 	 	
związków, które najlepiej obrazuje specyficzny stosunek do wewnątrzniemieckiej 

wymiany handlowej do wymiany prowadzonej przez RFN ze Wspólnym Rynkiem i 

ogólne znaczne zbliżenie ekonomiczne Niemiec Zachodnich do Europy Środkowo-

Wschodniej, sytuacja jest jeszcze bardziej daleka od tej, jaka panował przed wojną. 

Zagrożenie dla Europy 

Lecz dochodzę do sprawy, która interesuje mnie szczególnie, do problemów 

polityczno-wojskowych. Pytanie brzmi bowiem: jaką wagę ma wspólnota kulturowa, 

ludzka, psychologiczna czy ekonomiczna wobec podwójnej rzeczywistości, w jakiej 

żyjemy – z jednej strony politycznej przeciwstawności dwóch typów systemu władzy – 

komunistycznego i niekomunistycznego, wolnego i totalitarnego, kapitalistycznego i 

socjalistycznego, jak kto woli – a z drugiej faktu, że bezpieczeństwo Europy jest na tej 

przeciwstawności oparte, że istnieje dzięki równowadze pomiędzy dwoma sojuszami i 

dwoma atomowymi arsenałami wielkich mocarstw. 

Czy można wyobrazić  sobie – i to jest główny problem dzisiejszej Europy - taką 

formę współżycia, w której podział na bloki byłby przezwyciężany w dziedzinie kultury 

czy ekonomii, w którym dawne regiony: bałkański, naddunajski, nordycki mogłyby 

odrodzić  się kulturowo i społecznie ponad granicami państw narodowych i bloków, a 

zachowane byłyby dotychczasowe struktury polityczne i militarne? Czy takie 

współistnienie jest moż liwe na dłuższą metę, czy też  rozsadziłoby ono dotychczasowy 

układ? Czy jest to droga, na której zbliżamy się do siebie, czy też  tylko zasłona dymna 

dla stagnacji? 

Powracamy tutaj do kwestii niemieckiej i wiecznego dialogu głuchych między 

Niemcami a Francuzami. Niemcy mówią: „Akceptujemy podział na dwa państwa, lecz 

chcemy ocalić  naszą narodową kulturę (Kulturnation)”. Na co Francuzi, mający w 

pamięci swą tradycję państwa narodowego, odpowiadają: „Dobrze wiemy, że waga, 

jaką przywiązujecie do stosunków międzyniemieckich, nie wynika z chęci łączenia 

rodzin czy zachowania jedności kulturowej, lecz z tego, że waszym celem ostatecznym 

jest powtórne zjednoczenie”. I Francuzi, jak sądzę, w tym punkcie się mylą – są albo 

nazbyt makiaweliczni, albo zbyt przywiązani do swych doświadczeń. Wydaje mi się, że 

Niemcy są całkowicie szczerzy, kiedy zapewniają: „Zjednoczenie, powrót do 

bismarckowskiej Rzeszy nie są naszym zamiarem – wiemy, że nie jest to ani moż liwe, 

ani do przyjęcia dla innych. Zdajemy sobie też  sprawę, iż  byłoby to niebezpieczne dla 

wszystkich, a tym, co nas interesuje, są aspekty kulturowe, humanitarne…”. 

Sądzę po prostu, że Niemcy nieświadomie – może poza wyjątkami, którzy, jak 

Egon Bahr, są w pełni świadomi – popełniają błąd nie dostrzegając, że tych dwóch 

aspektów nie można tak wyraźnie rozdzielić . Doskonale wyraziła to Anne-Marie Le 

Gloannec w numerze „La Revue Française de Science Politique” zatytułowanym: 

„Niemcy: dwa państwa, jeden naród?: „Nie musimy się obawiać  nowego Rapallo. Bo 

czyż  nie chodzi przede wszystkim o Niemcy idealne, literackie?” Jednakowoż  – 



	 	 	
podkreś la – właśnie dlatego, że brak im politycznej ramy, niemieckie dążenia mogą w 

pewien sposób odbić  na kształcie polityki. 

Pomieszanie kultury i polityki 

Tym, co mi osobiście przeszkadza w sposobie myś lenia, jaki reprezentuje między 

innymi Peter Bender, nie jest to, że podejrzewam go o chęć  potajemnego 

restytuowania bismarckowskiej Rzeszy, lecz to, że, jak myś lę, pragnienie 

przezwyciężania podziału i zbliżenia obu państw każe mu minimalizować  różnice 

pomiędzy ich politycznymi ustrojami. Sądzi on bowiem, że rzeczą najważniejszą jest 

likwidacja podziału Europy i uważa, że ta wola odprężenia sprawia, iż  Bonn ma więcej 

wspólnego z Warszawą i Berlinem Wschodnim niż  Paryżem i Londynem, że w tym 

wysiłku scalania Europy Niemcy stają się bardziej Środkowoeuropejczykami niż  

obywatelami Zachodu. W tym szczególnym przypadku jest to może i prawdą, 

jednakowoż  gdy chodzi o ustrój polityczny i system europejskiego bezpieczeństwa, 

dopóki nikt nie udowodni, że jest przeciwnie, Niemcy Zachodnie będą leżeć  w Europie 

Zachodniej. Ważne jest natomiast to, by poszukiwanie tożsamości kulturowej i ludzkiej 

nie podważało – świadomie czy nieświadomie – politycznych i strategicznych 

fundamentów sytuacji Niemiec i całej Europy. Oto co wydaje mi się istotą problemu. 

Uważam osobiście, że wszystko, co czyni kultury i ludzi wzajemnie sobie 

bliższymi, jest rzeczą dobrą i wysiłek mający na celu przezwyciężenie podziału Europy, 

odbudowę dawnych wspólnot regionalnych i historycznych, jest zjawiskiem jak 

najbardziej pozytywnym. Jestem zarazem przekonany, że nie można – świadomie czy 

nie – pomijać  sprzeczności, jaka istnieje pomiędzy tymi wysiłkami a naturą systemów 

komunistycznych i koniecznością zachowania równowagi militarnej w Europie. Istnieje 

bezpieczeństwo pomieszania ze sobą zjawisk kulturowych i politycznych. Sądzę, że 

warto wyraźnie rozróżnić  te dwie kwestie: tożsamość  kulturową Europy i polityczny 

status krajów komunistycznych. Gdy zaś  chodzi o problemy rozbrojenia, nie chciałbym, 

by Europa opowiedziała się za likwidacją broni nuklearnych po prostu wychodząc z 

założenia, że utworzenie strefy bezatomowej (ograniczonej do Europy Środkowej, czy 

obejmującej obszar od Polski po Portugalię), to już  zawiązanie wspólnoty i 

przezwyciężenie podziałów jałtańskich. 

Naszym problemem jest konieczność  liczenia się jednocześnie z dwoma 

zbiorami faktów: po pierwsze – z różnicami dzielącymi dwa systemy polityczne i 

problemami bezpieczeństwa Europy, a po drugie – z aspiracjami Europejczyków do 

podtrzymywania własnej tożsamości i stworzenia wspólnoty. Pierwszy z nich prowadzi 

nas w kierunku podziału, drugi – jego przekroczenia. Ta sprzeczność  to sprzeczność  

Europy Środkowej, lecz dotyczy ona wszystkich Europejczyków. 

W dzisiejszych Niemczech, podobnie zresztą jak i w innych krajach, tak na 

lewicy, jak i na prawicy, obecna jest wyraźna skłonność  do introspekcji, poszukiwania 

własnej tożsamości. Nawet niemiecka młodzież , która do tej pory interesowała się 



	 	 	
wyłącznie Wietnamem i Ameryką Południową, na nowo odkrywa problematykę 

niemiecką. Warto też  przypomnieć  „spór historyków”. Jest to być  może tylko jedna z 

wielu moż liwych o zaobserwowania tendencji, jednak istnieje i jest rzeczą normalną, jak 

w każdym kraju poszukującym własnych korzeni. Jest jednak rzeczą pożądaną, by 

Niemcy szukali ich w Europie, a nie gdzieś , gdzie - co do tego jesteśmy zgodni – 

mogłoby to stać  się niebezpieczne. 

Wreszcie należy przyznać , że istnieją przede wszystkim dwie kwestie, od 

których zależy polityczna i militarna przyszłość  Europy: kwestia rosyjska i kwestia 

niemiecka. Podzielone Niemcy i dwa wielkie mocarstwa tworzą trójkąt, na którym 

oparte jest niebezpieczeństwo Europy. I tego dotyczy mój sprzeciw wobec Bendera i 

innych: tak jak oni pragnę przezwyciężenia podziału Europy, lecz przeciwnie niż  oni, nie 

sądzę, że zależy ono od tego, co się dzieje w środku kontynentu. Naprawdę bowiem 

klucz do sytuacji tkwi w wewnętrznych przemianach Związku Radzieckiego, w polityce 

Ameryki, w zjednoczeniu zachodniej Europy itd. Dopiero gdy tam powstaną korzystne 

warunki, swoje aspiracje będą mogły realizować  kraje znajdujące się w środku. 

Przełożył Adam Mielczarek 


