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Jest faktem bezspornym, że Europa się reorganizuje i od nowa konstytuuje. 

Trudno dzisiaj przewidzieć , jaki będzie rezultat końcowy tych procesów. W tej 

wypowiedzi skoncentruje się na trzech, moim zdaniem kluczowych kwestiach, które 

sformułuję tu w formie pytań i odpowiedzi. Pierwsze pytanie: Dlaczego i po co Europa 

się integruje? Dlaczego narody europejskie nagle chcą stać  się czymś  więcej niż  były 

one przez całe stulecia – lub przynajmniej do czego zmierzały i dążyły – a mianowicie 

suwerennymi państwami. 

Refleksja nad przyczynami wyznaczającymi konieczność  integrowania się 

Europy jest nieunikniona i to zarówno dla zdecydowanych zwolenników, jak i 

przeciwników scalenia kontynentu europejskiego. Zwolennikom może to być  

przydatne z tego względu, ze pozwoli im na głębsze uświadomienie przyczyn i 

uwarunkowań procesów integracyjnych, rzeczy, z których być  może nie wszyscy 

zdawali i zdają sobie sprawę optując za scaleniem, zadowalając się samą wizją 

zjednoczonej Europy. Przeciwnicy zaś  mogą się doczytać , czemu chcą zapobiec.  

Sześć  argumentów na rzecz zjednoczenia Europy 

Istnieją z pewnością ludzie, którzy sądzą, że scalenie Europy jest, podobnie jak 

integracja różnych regionów w skali regionalnej, pewną historyczną koniecznością i 

prawidłowością. Istnieje jednak, jak uczy doświadczenie, dostatecznie dużo powodów, 

aby wątpić  w apodyktycznie formułowane „prawdy” ubrane w szatę jakoby 

„obiektywnych praw historii”. Któż  może powiedzieć , co niesie ze sobą potok zwany 

historią? Na ogół powtarzane są trzy względy uzasadniające przydatność  i konieczność  

scalenia naszego kontynentu: 

1. Scalenie jest i potrzebne, i konieczne, aby wykluczyć  raz n zawsze wojny 

między Europejczykami. Po tym wszystkim, co działo się na tym kontynencie i tym, co 

ewentualny następny konflikt przyniósłby Europie i światu, Europejczycy nie mogą 

sobie najzwyczajniej w świecie pozwolić  na igranie z ogniem; 

2. Scalenie jest i potrzebne, i konieczne, aby wszyscy Europejczycy mogli 

osiągnąć  moż liwie wysoki standard życia. Przesłanką pozwalającą na wykorzystanie 

zalet technicznych i ekonomicznych ciągle jeszcze dokonującego się podziału pracy jest 

stworzenie jednolitego rynku europejskiego, na którym mogłoby się zaopatrywać  nie 
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pięć , dziesięć , czy sześćdziesiąt milionów ludzi, lecz kilkaset milionów, czyli wszyscy 

Europejczycy; 

3. Scalenie jest potrzebne i konieczne, aby Europejczycy mogli wyzwolić  się spod 

dominacji obcych – z europejskiego punktu widzenia – potęg światowych. Jest rzeczą 

udowodnioną, że w warunkach, jakie zaistniały w Europie pod „rządami” mocarstw 

światowych żaden z narodów nie jest w pełni niezależny. Tylko wszystkie narody 

europejskie razem wzięte mogą pokusić  się o niezależność  i suwerenność . Wszystkie 

inne rozwiązania oznaczają zależność  i w najlepszym przypadku bardziej lub mniej 

ograniczoną suwerenność . 

Listę tych niejako „klasycznych” argumentów na rzecz koniecznego scalenia 

narodów europejskich pragnę wydłużyć  o dalsze trzy. Chodzi mi przy tym w mniejszej 

mierze o przesłanki natury funkcjonalnej, ile raczej normatywnej, które dla wielu osób 

są nie mniej ważne niż  te pierwsze. Są to: 

4. Ochrona i promocja kulturowej wielości, dumy i bogactwa Europy. Tylko 

zjednoczona Europa może być  w stanie realizować  w ten postulat ochrony i promocji 

dorobku kulturowego narodów europejskich, gdyż  w przyszłej scalonej Europie żyć  

będą wyłącznie mniejszości narodowe, z których każda zainteresowana będzie 

zachowaniem swej tożsamości. Zainteresowanie wszystkich jest najlepszą gwarancją 

zachowania, utrwalania i rozszerzania kulturowej wielości; 

5. Ogólnoeuropejskie zakotwiczenie i wzmocnienie federacyjno-

demokratycznej formy rządów. System centralistyczny jako niepożądany i niemoż liwy 

do realizacji wykluczałby się sam przez się. Z natury rzeczy centralne miejsce 

zajmowałby korzystny dla wszystkich narodów podział kompetencji oparty na zasadzie 

federalizmu i subsydiów, a więc w praktyce decentralizacji i wzajemnej pomocy; 

6. Stabilizacja systemu międzynarodowego, wykluczająca niebezpieczeństwa 

walk o hegemonię. Stworzenie scalonej i zjednoczonej Europy przyczyniłoby się do 

ograniczenia potęgi i polaryzacji supermocarstw i prowadziłby do powstania układu 

globalnej równowagi. 

Do tych hasłowo sformułowanych punktów wyjścia pragnę dodać  kilka myś li 

podnoszących wagę i aktualność  problemu. Dziś  oczywiste jest właściwie dla 

wszystkich, że również  wielkie narody, jak Hiszpanie czy Brytyjczycy, mające jak 

wiadomo wielką tradycję powiązań w skali światowej, nie mogą sobie pozwolić  na 

nieobecność  w ogólnoeuropejskim procesie scaleniowym. Fakt ten stanowi 

jednoznaczną wskazówkę, że tym bardziej pozostałe narody nie mogą sobie pozwolić  

na obranie innej drogi. Chyba że gotowe są one zapłacić  cenę za trwanie w izolacji, jako 

to ma miejsce w przypadku Albanii, Rumunii czy, ostatnio w coraz to większej mierze, 

Jugosławii. Upieranie się przy suwerenności nie leży już  dziś  w interesie żadnego 



	 	 	
narodu europejskiego – jeś li oczywiście ma on moż liwość  samookreś lenia się co do 

współczłonkostwa w zjednoczonej, sfederalizowanej i demokratycznej Europie. 

Zjednoczenie kontynentu europejskiego: trzy opcje 

Jaka będzie ta nowa, zjednoczona Europa zorganizowana? Jest to drugie 

centralne pytanie, na którym chciałbym się w tej wypowiedzi skoncentrować . Moim 

zdaniem należy zastanawiać  się w tym kontekście nad dwiema konkurencyjnymi 

wobec siebie opcjami i machnąć  ręką na koncepcję trzecią, całkowicie nierealistyczną, 

mimo że często wychwalaną. Chodzi więc o trzy opcje: „Europa ojczyzn”, „zintegrowana 

Europa” oraz tak zwana „Europa środka”. 

Jest faktem, że Europa od schyłku średniowiecza zorganizowana była w postaci 

państw i że z Europą jako pewną całością mieliśmy w ostatniej przeszłości do czynienia 

tylko w postaci regionalnych systemów państw. Wszelkie próby zmierzające do 

rozsadzenia tego układu podejmowane przez wielkie państwa Europy, to znaczy przez 

Hiszpanię, Francję czy Niemcy spełzły, jak wiadomo, na niczym. A i tak, już  bez udziału 

tychże, europejski system państw rozpadł się. Stało się to w 1945 roku, kiedy to Europa 

znalazła się w strefach wpływów dwóch potęg pozaeuropejskich. Ten stan Europy 

podzielonej na państwa i strefy wpływów trwa po dziś  dzień. Czy istnieje jakaś  szansa 

na zmianę tego, jakże – ogólnie biorąc – niekorzystnego status quo, z którego właściwie 

nikt nie jest zadowolony, nawet jak wiadomo, oba mocarstwa pozaeuropejskie? 

Wielu Europejczyków przyzwyczaiło się tak bardzo do wspomnianego systemu 

państw, że każda inna ewentualność  była dla nich czymś  niewyobrażalnym. Takim 

Europejczykiem był na przykład Charles de Gaulle. Jego koncepcja „Europy ojczyzn” 

mająca do dzisiaj wielu zwolenników, opierała się na wyobrażeniu, że jest rzeczą 

moż liwą i konieczną wskrzeszenie europejskiego systemu państw. Odnoszę wrażenie, 

że za koncepcją „ogólnoeuropejskiego ładu pokojowego” sformułowaną swego czasu 

przez Breżniewa2, a następnie podchwyconą przez Willi Brandta3 i proklamowaną jako 

cel ich swoistej polityki zagranicznej, kryje się ta sama „Europa Ojczyzn”, lecz ubrana w 

inne słowa. Wydaje mi się także rzeczą oczywistą, że za hasłem „wspólnego 

europejskiego domu” rzuconym przez Michaiła Gorbaczowa4 kryje się założenie 

żywotności i funkcjonalnej sprawności tradycyjnego systemu państw europejskich. A 

może się mylę? W tym przypadku chciałbym się mylić . Trudno to sobie wyobrazić  (ale w 

polityce nie ma rzeczy niemoż liwych), że Związek Radziecki wycofa się z Europy 

środkowo-wschodniej. Nadzieje na taki rozwój nie są całkiem bezzasadne. Czy moż liwe 
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jest  naszych czasach, u schyłku dwudziestego wieku, ożywienie układu równowagi 

stanowiącego podstawę tego systemu? Czy za koncepcjami, hasłami czy różnego 

rodzaju formułami nie kryją się stare i nowe narodowe cele, które zamierza się 

realizować  kosztem Europy jako całości? 

Tak przynajmniej widzą to zwolennicy zjednoczenia Europy. Mówią oni: 

dotychczasowego systemu państw europejskich nie da się ożywić . System ten 

pozbawiony został bowiem siły i moż liwości funkcjonowania przez fakt włączenia się 

dwóch supermocarstw do spraw europejskich. Jeś li – miejmy nadzieję – kiedyś  w 

przyszłości powstanie wspólnota europejska, wówczas wspomniany system państw też  

nie będzie miał szans egzystencji. 

Niczego innego właściwie oczekiwać  nie można. Kto więc jest za tym, aby nie 

obce supermocarstwa były gwarantem ładu w Europie, lecz by to Europa sama, o 

własnych siłach mogła zadbać  o własne interesy, ten chcąc nie chcąc musi popierać  

wszystko, co prowadziłoby ku zjednoczonej Europie i dążyć  do tego, by tradycyjny 

europejski system państw znalazł moż liwie szybko należne sobie miejsce na śmietniku 

historii i to ze wszelkimi tego faktu konsekwencjami. 

O jakie konsekwencje tu chodzi? Ceną takiej opcji jest rezygnacja z suwerenności 

pojedynczych państw europejskich na rzecz wspólnoty. Korzyścią płynącą z tej opcji 

byłoby to, że Europa mogłaby wreszcie, po raz pierwszy zresztą w historii, przemawiać  

własnym głosem w swych sprawach. Wymaga to, by tak rozumiana Europa – w swym 

kształcie docelowym – stworzyła szerego wspólnych instytucji takich jak parlament, 

rząd, sąd najwyższy, a także jedną wspólną armię, wspólny rynek i jedną walutę. Inną 

konsekwencją takiej opcji jest, że do tak pomyś lanej i zorganizowanej Europy nie mogą 

należeć  ani USA, ani też  ZSRR. Nie wyklucza to oczywiście moż liwości ich różnorakich 

powiązań z Europą. Członkostwo mocarstw globalnych musiałoby być  jednak 

wykluczone. 

Dlaczego tak musiałoby być? Fobia antyamerykańska czy antyradziecka? Nic 

bardziej błędnego. Członkostwo supermocarstw we wspólnocie byłoby początkiem jej 

końca, rozsadziłoby ją od wewnątrz lub też  powstałaby sytuacja zależności natury 

hegemonialnej. Co najmniej trzy kryteria wykluczają ich członkostwo. Są to 

jednocześnie kryteria przynależności pozostałych państw do wspólnoty 

Europejczyków: 

a) geograficzna przynależność  do Europy, 

b) konstytucyjny, oparty o zasady demokracji parlamentarnej, rząd 

c) moż liwość  i jednoznacznie wyrażona wola odnośnych narodów co do tego, że chcą 

one stanowić  część  składową wspólnoty europejskiej. 

Głównym czynnikiem wykluczającym przynależność  USA i ZSRR do tak 

rozumianej wspólnoty jest ich polityczny nadpotencjał. Państwa tego typu nie poddają 



	 	 	
się integracji. One same integrują – a przynajmniej zmierzają ku temu. Innymi słowy: w 

skład zjednoczonej wspólnoty europejskiej nie mogą więc wchodzić  USA i Kanada, 

ZSRR i Izrael. Byłoby w niej natomiast miejsce dla Turcji i Cypru, Ukrainy i Litwy, Malty 

i Monako, jak oczywiście dla Luksemburga, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Polski 

czy Węgier. Nie oznacza to oczywiście, że dla państw tu niewymienionych nie byłoby 

miejsca przy „okrągłym stole Europy”, pod wspólnym europejskim dachem. Ile państw 

tworzyłoby więc tak rozumianą wspólnotę? 

Wychodząc z liczby obecnie istniejących w Europie państw, wspólnota ta 

liczyłaby, ogólnie – łącznie z obecną „dwunastką” państw członkowskich EWG – 34 

państwa. Pod względem liczby mieszkańców znalazłaby się Europa na trzecim miejscu 

na świecie po Chinach i Indiach. Liczyłaby ona razem około 540 milionów. ZSRR liczy 

obecnie 286, zaś  USA 242 miliony mieszkańców. Oznacza to, że oba supermocarstwa 

razem wzięte miałby mniejsze zaludnienie niż  zjednoczona Europa. Patrząc na to 

trudno się oprzeć  wrażeniu, że droga do niezależności kontynentu nie prowadzi przez 

ożywienie europejskiego systemu państw i państewek, lecz jedynie i wyłącznie przez 

reorganizację i stworzenie politycznie zjednoczonej Europy jako kontynentu. 

Myś lę, że po tym wszystkim co choćby tylko tu powiedziano, opcja „środkowo-

europejska” jest niczym więcej jak literacką metaforą albo wręcz polityczną fikcją. Nie 

stoi za nią żadna znacząca siła, a jedynie wiara, że status quo, który coraz to większa 

liczba narodów odbiera jako ciężar i utrapienie, należy moż liwie szybko zmienić  na 

układ bardziej optymalny. Dążenie do „Europy Środka” jest w tej samej mierze 

zrozumiałe i sympatyczne, co politycznie naiwne i niebezpieczne. 

Dążenie to jest godne docenienia jako ruch emancypacyjny, powołujący się na 

stare, kiedyś  nawet korzystne struktury współżycia w Europie. Jest ono jednak 

niebezpieczne i złudne, gdyż  działa odśrodkowo miast dośrodkowo. Innymi słowy: idea 

„środkowo-europejska” nie jest groźna, jak długo ogranicza się do przypominania tego 

co wspólne, łączące. Przekształca się ona jednak w truciznę, gdy próbuje Niemcom 

sugerować  jakąś  nową misję, wabiąc ich i innych złudą odrębnej własnej drogi i 

wyłuskując ich i także innych z zachodnio-europejskiej wspólnoty. Idea ta to mane, 
thekel, fares, czarna wizja, w której roni się krokodyle łzy nad utratą „środka”, nie 

oferująca żadnych praktycznych rozwiązań na przyszłość , a przynosząca przede 

wszystkim w Europie bezsiłę, rozbicie i nie kończące się utarczki, by nie wypowiedzieć  

groźniejszego słowa: wojny. 

Jedność  w wielości 

Jaki jest los, jaka jest przyszłość  narodów, jeś li polityczna jedność  Europy 

miałaby stać  się pewnego dnia ciałem? Czy są one skazane a niebyt? Jest to trzecie 

pytanie, którym zamierzam się zająć  w tej wypowiedzi. Nie jest to kwestia obojętna. 

Dotyka i dotyczy ona wielu, jeś li nie wszystkich. Przygotowanie na udzielenie 

odpowiedzi na to pytanie muszą być  także, a może przede wszystkim ci, którzy optują 



	 	 	
na rzecz emancypacji Europy, na rzecz jej politycznej niezależności, którzy zdają sobie 

sprawę z tego, że osiągnięcie tych celów moż liwie jest wyłącznie na drodze 

zjednoczenia kontynentu. Tak więc, jaki jest los narodów w tak ukształtowanej 

Europie? Czy jest dla nich miejsce w tej nowej Europie? 

Pierwszą, najprostszą formą odpowiedzi na to pytanie może być  stwierdzenie, 

że narody stanowią naturalną podstawę wspólnoty europejskiej. W warunkach 

federacyjno-demokratycznego ładu nie może być  miejsca dla zasady samostanowienia 

narodów w ramach wspólnoty. Oznacza to konkretnie, że Wspólnota Europejska 

składać  się będzie z państw tworzących ją i wspólnie uczestniczących w procesach 

decyzyjnych. Odnosi się to tak do „państw wielonarodowych”, jak Szwajcaria, 

Jugosławia, Belgia, Czechosłowacja i Wielka Brytania, czy do państw 

jednonarodowych, z nielicznymi mniejszościami, takich jak Dania, Albania, Węgry czy 

Polska, jak też  do „narodów wielopaństwowych”, jakim jest naród niemiecki czy 

hiszpański. Gwarancję trwałości poszczególnych państw jako członków wspólnoty jako 

całości. Oznacza to, że ogół należących do wspólnoty narodów gwarantować  będzie 

egzystencję poszczególnych państw i narodów jako dwóch rodzajów całości 

ukształtowanych na zasadzie więzi narodowej, albo (w przypadku państw) na zasadzie 

więzi polityczno-prawnej. O to zabiegać  musiały w przeszłości poszczególne państwa w 

pojedynkę lub też  na drodze poszukiwania sojuszników w Europie czy poza nią. Tak 

rozumiana wspólnota europejska oferuje swym państwom-członkom gwarancję 

egzystencji, oczywiście pod warunkiem ich demokratycznej legitymacji. 

Drugi wymiar odpowiedzi na wyżej postawione pytanie może stanowić  

stwierdzenie, że pojedyncze narody działające wspólnie stanowić  będą skuteczną 

przeszkodę na drodze do dominacji jednego z narodów, przez wykluczenie moż liwości 

hegemonii jednego narodu nad resztą. 

Spróbujmy zilustrować  tę kwestię na jednym przykładzie. Są tacy Europejczycy, 

którzy obawiają się, że w przypadku wycofania się USA i ZSRR z Europy dominująca 

rolę we wspólnocie zaczną odgrywać  Niemcy. Myś lę, że obawy takie są 

nieuzasadnione. Dlaczego nieuzasadnione? Ponieważ  Niemcy, stanowiący 11% ogółu 

mieszkańców Europy, dysponowaliby jako państwo 1/34 głosów w „izbie państw”, w 

parlamencie europejskim około 1/10 głosów, zaś  w rządzie europejskim mieliby nie 

więcej niż  jednego do dwóch przedstawicieli. Jest to zbyt mało, by można było tak 

ukształtowanej Europie narzucić  swoją wolę. Powiem więc krótko: Wspólnota 

Europejska stanowi po wsze czasy definitywny koniec walk o hegemonię w Europie. 

Trzeci aspekt odpowiedzi na postawione wyżej pytanie brzmi, iż  wspólnota 

europejska stworzy wszystkim żyjącym w jej ramach narodów moż liwości rozwoju i 

pielęgnowania ich odrębności kulturowej i to w mierze, na jaką mogły sobie pozwolić  

dotychczas tylko narody dominujące. Czemu? Ponieważ  poszczególne narody skupione 

pod jednym wspólnym dachem, uwolnione od tradycyjnej troski o byt i 

wynarodowienie, uwolnione od spraw polityki zagranicznej i spraw obronności, które 



	 	 	
staną się obszarem kompetencji wspólnoty jako całości, będą mogły skupić  się na 

pielęgnowaniu narodowej tożsamości. W tym widziałbym główną zaletę – obok 

politycznej niezależności i materialnego dobrobytu – tak politycznie zorganizowanej 

Europy. To, co kiedyś  stanowiło groźbę i było obiektem walki, a mianowicie kulturowe 

odrębności narodów, stawać  się będzie wyrazem chronionego i cenionego wspólnego 

bogactwa. 

Takiej Europy historia jeszcze nie zna: Europy jednoczącej narody romańskie, 

germańskie, słowiańskie, ugro-fińskie i baskijsko-albańskie. Wielość  w jedności będzie 

dopiero w takich warunkach mogła przekształcić  się w moż liwość . Jeś li Wspólnota 

Europejska stałaby się ciałem, stanowiłoby to ogromną korzyść  nie tylko dla 

wszystkich Europejczyków, lecz byłby to także ogromny krok do naprzód ku 

stworzeniu wspólnego, zjednoczonego świata. 

 


