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Kiedy w środku trwającej drugiej wojny światowej amerykański historyk Paul R. 

Sweet opublikował swój przegląd dotychczasowej niemieckiej dyskusji o Europie 

Środkowej2, doszedł do interesującej konkluzji, zawartej w pięciu punktach. Stwierdził 

on, że: 1. Mitteleuropa to dla Niemców z reguły obszar, który znajduje się pod wpływem 

kultury i cywilizacji niemieckiej. Różni się on u poszczególnych autorów wielkością. 2. 

Charakterystyczne jest przekonanie, że jedynie rozwiązanie federacyjne jest dla tego 

obszaru korzystne i moż liwe. 3. Ów federalizm nie miał jednak wypływać  z 

wewnętrznego przekonania, toczona wokół tej kwestii dyskusja „rozmywała” problem 

bądź  powodowała, że pozostawał on „zawieszony w domyś lnikach”. 4. Mitteleuropę 
traktowano tylko jako problem niemiecki, nie dostrzegano, że stała się ona kwestią 

polityki światowej. 5. Nawet najbardziej umiarkowani dyskutanci z trudem godzili się z 

faktem, iż  w Europie Środkowej Niemcy są mniejszością. 

Postarajmy się najpierw prześ ledzić  proces myś lenia Niemców o tej części 

Europy, koncentrując się na trzech chyba najciekawszych, teoretycznie najlepiej 

podbudowanych i najgłośniejszych w swoim czasie koncepcjach politycznych. 

Początki nowoczesnego myś lenia politycznego w Niemczech datować  trzeba od 

roku 1848, od czasu rewolucji marcowej, która postawiła na porządku dziennym 

praktycznie wszystkie kwestie polityczne niegdysiejszego Świętego Cesarstwa 

Rzymskiego Narodu Niemieckiego. W pismach niezwykle płodnego pisarza 

politycznego, jakim był Konstantin Frantz (1817–1891), nie znajdziemy wyrażonych 

explicite koncepcji budowania Mitteleuropy; jego tematem są Niemcy, a ideą przewodnią 

federalizm jako najodpowiedniejszy ustrój organizujący państwo. Ale czym są Niemcy 

w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych minionego wieku – zapytywał Frantz – jeś li 

nie formująca się potencją, rozczłonkowanym obszarem bez stałych granic, narodem 

spóźnionym w stosunku do dobrze zorganizowanych państw Anglików czy Francuzów? 

Zaradzić  ma temu przyjęcie przez Niemców „uniwersalnego powołania” do stworzenia 

na nowo w sercu Europy federacji, która, dając narodowi niemieckiemu poczucie 

jedności i stabilności, będzie jednocześnie na tyle atrakcyjna dla sąsiednich mniejszych 

państw i narodów, że same one zaczną szukać  coraz bliższych związków z nową Rzeszą. 

Historycznym wzorem w koncepcji Frantza jest Cesarstwo Rzymskie Narodu 

Niemieckiego – ottońska Rzesza z X wieku, której cesarz był świeckim władcą całego 
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chrześcijaństwa. Taka wspólnota to wedle Frantza „konieczność  europejska” i „nakaz 

praktycznego rozumu”. „Musi istnieć  bowiem coś  pośredniego, w czym życie 

państwowe przejdzie w życie narodów, jako klamra splatająca cały system europejski”3. 

Państwa, kierujące się zasadą oddzielania „swoich” od „obcych”, odgradzania się, w 

naturalny sposób dążą do panowania, co doprowadza do systemu opartego na 

przemocy (negatywnym przykładem tego była dla dziewiętnastowiecznych Niemców 

napoleońska Francja). Niemcy miałyby się oprzeć  na zupełnie innym systemie, z którym 

polityka poszczególnych członków federacji stanowiłaby harmonijne uzupełnienie 

pozostałych. Frantz wyróżniał tak zwany związek (krąg) wewnętrzny (enger Bund) 
państw niemieckich, skąd owa zjednoczona federacja miałaby wziąć  swój początek. 

Zaliczał do niego wszystkie kraje niemieckie oprócz Austrii i Prus, stanowiących 

Marchię Wschodnią i Północną i mających dołączyć  w drugim etapie. Ich powiązania z 

trzonem federacji byłyby nieco luźniejsze i umoż liwiałyby zachowanie samodzielności. 

Podobnie od zachodu: Holandia, Belgia i Szwajcaria „nie oparłyby się sile przyciągania” 

owej federacji, w której, według koncepcji Frantza, miałyby spełniać  rolę Marchii 

Zachodniej. Także Polsce poświęca on nieco miejsca, odrzucają już  na wstępie myś l o 

ewentualnym wskrzeszeniu polskiego państwa. Byłoby ono bowiem nie do przyjęcia dla 

Prus i Austrii, natomiast można byłoby „utworzyć  z polskiego materiału kilka 

mniejszych państw”: Małopolskę, Mazury, Litwę i Kurlandię, którym „potrzebną do 

życia siłę centralizującą zaszczepiłyby nowe dynastie, spokrewnione z domami 

panującymi w Prusach i Austrii”. 

W ten sposób program jednoczenia Niemiec projektuje praktycznie mapę 

polityczną Europy Środkowej. Frantz wyczerpuje absolutnie wszystkie sformułowane 

na wstępie punkty charakteryzujące niemiecką wizję Mitteleuropy. Nowa Rzesza, oparta 

na ideale braterstwa, „pomaga” Polakom, manewrując wedle własnych korzyści. W 

wydanej na dwa lata przed ugodą austriacko-węgierską książce traktuje się monarchię 

austriacką jako kraj niemiecki, problemów innych narodów zupełnie się nie zauważa. 

Zresztą sama koncepcja, rozwijana przez Frantza już  od wczesnych lat pięćdziesiątych, 

szybko się zdezaktualizowała, jako że wojna niemiecka 1866 roku (tak nazywa wojnę 

prusko-austriacką historiografia niemiecka) przerwała marzenia o 

środkowoeuropejskiej Rzeszy na kilkadziesiąt lat. 

Idei tej nie pogrzebano jednak całkowicie, podskórnie istniała, ożywając co jakiś  

czas w publicystyce politycznej. Szczególnie w monarchii Habsburgów, targanej raz po 

raz narodowościowymi konfliktami, dyskutowano o nowych rozwiązaniach, silniej 

integrujących środkowowschodnią część  Europy. Jeden z takich programów zawierała 

na przykład wydana w 1906 roku książka Aurela Popovici, rumuńskiego polityka z 

Węgier, pod wymownym tytułem Die vereinigten Staaten von Gross-Österreich (Stany 

Zjednoczone Wielkiej Austrii), gdzie propozycja nowego podziału państwa na 

																																																													
3 Konstantin Frantz, Die Wiederherstellung Deutchlands, Berlin 1865. Pozostałe cytaty pochodzą z tego 
wydania [przyp. red.]. 



	 	 	
podstawie kryteriów etnograficznych łączyła się z dążeniem do ustanowienia silnej 

władzy centralnej. 

Wyraźnego znaczenia politycznego nabrała kwestia Mitteleuropy podczas 

pierwszej wojny światowej. Sojusz polityczno-wojskowy Niemiec i Austro-Węgier z 

końca XIX wieku przekształcił się w przededniu wojny w potężny, ekspansywny 

organizm z ambicjami kształtowania całego centrum kontynentu. Na mapach 

sztabowych i politycznych nie zaznaczano jednak głębokich rys, jakie przecinały 

centralne mocarstwa – emancypacyjnych dążeń narodów, zmuszonych żyć  pod obcymi 

rządami. Scementować  wewnętrznie obydwa cesarstwa miała federacja, której projekt 

zatytułowany Mitteleuropa przedstawił w 1915 roku polityk i teolog, poseł do 

Reichstagu, Friedrich Naumann (1860–1919). Koncepcja nie była nowa, ponownie 

odwoływała się do średniowiecznej Rzeszy Niemieckiej, kiedy to „istniało mocarstwo 

Mitteleuropa”. Ale dziś  – pisał Naumann w swej wydanej w Berlinie książce – „wojna 

stała się twórcą środkowoeuropejskiej duszy, wyprzedzającej kształtowanie 

przynależnych jej realnych form”. 

Pozornie koncepcja ta jest z gruntu liberalna, federacja ma być  dobrodziejstwem 

nie tylko dla Niemców, ale i dla mniejszych narodów (Naumann często podkreś la, jakie 

znaczenie ma pełne i szczere przystąpienie do niej Węgrów), które wejść  do niej mogą 

jedynie z własnej inicjatywy. Ale jej celem jest federacja państwa, a właściwie 

superpaństwo, zdolne do gospodarczej, politycznej i wojennej konkurencji z 

istniejącymi potęgami: Rosją, Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi. Obejmuje ta 

federacja u Naumanna obszar „pomiędzy Wisłą a Wogezami, pomiędzy Galicją a 

Jeziorem Bodeńskim”. „Wyobraźcie sobie ten teren jako jedność , jako wieloczęściowy 

braterski kraj, jako związek obronny i jednolitą strefę gospodarczą”. Im jednak dalej, 

tym apetyty stają się większe, tak że w końcu hipotetyczna Mitteleuropa może liczyć  „po 

przyłączeniu pewnej ilości europejskich sąsiadów”, Turcji i zamorskich posiadłości 

Niemiec nawet 9,3 mln km2 (dla porównania: ówczesne Niemcy i Austro-Węgry miały 

razem 1,2 mln km2) oraz „niezobowiązująco” oczywiście, 200 mln poddanych. 

Jakie miały być  jednoczące przesłanki duchowe, jakie wspólne dziedzictwo 

kultury, języka, myś lenia politycznego? Tutaj już  Naumann nie lawiruje, pisząc 

jednoznacznie, iż  małe narody „prędzej czy później muszą się zdecydować  na jakiś  

sojusz wyznaczony przez geografię, gospodarkę i pokrewny kierunek myś lenia. To jest 

twarda konieczność , ciężki los, ale taki jest przemożny znak czasu, imperatyw 

kategoryczny rozwoju ludzkości”. Kraje członkowskie zachowałyby własny język i 

decydujący wpływ na szkolnictwo, ale „kultura Mitteleuropy wzrastałaby wokół ducha 

niemieckiego”. Jej tradycja, to oprócz odniesień do I Rzeszy, świetlana postać  

Bismarcka, „mistrza Mitteleuropy”, którego historyczną zasługa jest „uwolnienie Europy 

Środkowej od Francji”. Jej szansą, szczególnie dla narodów mniejszych, ma być  

bezpieczeństwo, gwarantowane wspólną potęgą, skok modernizacyjny, jaki dla 

społeczeństw agrarnych oznaczałoby wejście w orbitę niemieckiego sposobu produkcji 



	 	 	
oraz partycypacja w ogólnym rozwoju gospodarczym tak dużego, jednolitego pod 

względem technicznym, organizacyjnym i celnym rynku.  

Książka Naumanna wywołała w Niemczech spore wrażenie, ale jego program 

nigdy nie stał się praktyką polityczną. Nawet podczas wojny dwa sojusznicze 

mocarstwa centralne nie szukały większego zbliżenia, zachowując przykładowo w 

zajętym Królestwie Polskim ściś le wytyczoną w 1915 roku linię demarkacyjną między 

swymi strefami. Jak ironiczny komentarz do własnego programu czyta się więc zdanie 

Naumanna z wydanej w 1917 roku broszury Was wird aus Polen (Czym będzie Polska?), 

o tym, że akt dwóch cesarzy z 5 listopada 1916 roku, zapowiadający utworzenie 

państwa polskiego, jest „najdonioś lejszą dotychczasową deklaracją 

środkowoeuropejską”. 

Klęska państw centralnych w pierwszej wojnie światowej spowodował 

gruntowne przemodelowanie mapy politycznej w Europie Środkowej. Pomiędzy 

Niemcami a Rosją Radziecką powstał szeroki pas państw od Estonii na północy po 

Jugosławię na Bałkanach. Niemiecka Mitteleuropa straciła do reszty prawo bytu, co nie 

oznacza końca niemieckiego zainteresowania tym rejonem. W 1932 roku w Jenie 

ukazuje się książka Zwischeneuropa und die deutsche Zukunft (Międzyeuropa i 

przyszłość  niemiecka). Autor Giselher Wirsing (1907–1975), związany z kręgami 

konserwatywnej rewolucji i grupą „Tat”, zajmuje się w niej nie tyle Niemcami, co 

narodami zamieszkującymi ową „Międzyeuropę”, których „całe życie w sposób 

zasadniczy uformowane jest przez położenie między Wschodem a Zachodem”. Ten 

obszar stanowi wszakże naturalne pole zainteresowań polityki i gospodarki niemieckiej 

w sytuacji, gdy sny o potędze morskiej i koloniach rozwiały się.  

Wirsing mówi o „jedności przestrzennej” (Raumeinheit) Niemiec i 

„Międzyeuropy”, o mieszkających tam Niemcach, o korzyściach gospodarczych, 

płynących dla obu stron ze współpracy – dla własnego kraju dzięki uzyskaniu 

szerokiego rynku zbytu, dla innych państw dzięki moż liwości sprzedaży nadwyżek 

żywności do Niemiec, które „same nie mogą się wyżywić”. W porównaniu ze starszymi 

koncepcjami Wirsing silniej akcentuje gospodarcze pożytki płynące z kooperacji, ale on 

także na końcu stwierdza: „Przyszłość  należy do federalizmu”. Tej pożądanej federacji 

nie ma jednak cementować  ani duch niemieckości, ani żadna dynastia, lecz wspólne 

wszystkim społeczeństwom tego regionu nastawienie antykapitalistyczne. 

Antykapitalizm ruchów chłopskich w tych krajach w większości przecież  agrarnych, 

stanowić  ma element łączący zwaśnione państwa, pozostające jeszcze w orbicie 

nacjonalistycznych uprzedzeń”. Przyszłość  Niemiec i „Międzyeuropy” widzi Wirsing w 

wypracowaniu „samodzielnej socjalistycznej formy państwa”. O tym socjalizmie z pracy 

Wirsinga niczego więcej się nie dowiemy, jego centralną tezą jest natomiast odłączanie 

się Niemiec od Zachodu. Jest to – według niego „proces totalny”, zachodni świat 

wartości znaczy dla nadchodzących nowych Niemiec tyle co nic. „To tak, jak gdyby 

naród wyruszył w marsz, którego sensu jeszcze nie rozumie i którego cel jest jeszcze 



	 	 	
przed nim ukryty. Ale wymarsz już  nastąpił, a bataliony formują się ze ś lepą, 

niesamowitą wręcz zwartością”. 

Mówi tak człowiek związany z kręgami rewolucji konserwatywnej, który 

podkreś la potrzebę współdziałania przyszłej federacji niemiecko-międzyeuropejskiej z 

ZSRR. Wirsing afirmuje zerwanie więzi z tradycją zachodnią, ale jednocześnie pisze, że 

„w Niemczech faszyzm jest absolutnie niemoż liwy”. W takim układzie wschodni 

sąsiedzi Niemiec i Austrii (która milcząco została od początku wchłonięta w tej 

koncepcji do Niemiec) mają czuć  się jak w domu. 

W rok po ukazaniu się tej książki władzę w Niemczech przejął Hitler, by wszelkie 

niemieckie koncepcje środkowoeuropejskie zamienić  po kilku latach na Festung Europa. 

Bezprzykładna klęska w drugiej wojnie światowej rozwiała ostatecznie wszelkie 

marzenia Niemców o przewodzeniu w naszej części Europy. Pobite i rozbite Niemcy 

skoncentrowały się na sobie, na odbudowie gospodarki, na międzynarodowej 

akceptacji ich państwowości. Jedni chcieli być  głównie komunistami i 

internacjonalistami w wydaniu obowiązującym w latach pięćdziesiątych i 

sześćdziesiątych, drudzy przyjęli opcję atlantycką i odwrócili się plecami do wschodniej 

Europy. 

Hipoteka nazistowskiej przeszłości powoduje, że w Niemczech Zachodnich dość  

powściągliwie podjęto zainicjowany przed kilku laty spór o Europę Środkową. 

Charakterystyczne jest, że renesans Mitteleuropy spotkał się z nieprzychylnym 

przyjęciem wielu publicystów, reprezentujących bodaj całe spektrum politycznych 

zapatrywań. Od alternatywnej „Die Tageszeitung”, poprzez ortodoksyjne „Marxistische 

Blätter”, do konserwatywnych „FAZ” bądź  „Rheinischer Merkur”, dało się słyszeć  głosy 

kwestionujące sensowność  tej koncepcji. Zachodnioniemiecka lewica odrzuca ją, 

dopatrując się w niej zarówno nawrotu staroniemieckich dążeń do dominacji w Europie, 

jak i prób zachwiania jałtańskim porządkiem w sercu kontynentu. 

Dla Rolfa Schneidera, pisarza rodem z NRD, żyjącego i publikującego od lat w 

zachodniej części Niemiec, Mitteleuropa została sztucznie reanimowana, dla nikogo nie 

jest ojczyzną, dla wielu stała się za to w przeszłości grobem, „jej kontury są tak rozmyte, 

istota tak nieuchwytna i mało pożywna jak malinowy budyń”. Mitteleuropa nie jest 

żadną nową utopią, jest dla Schneidera jedynie „złym snem politycznym, fetyszem i 

reakcyjnym mitem”. Jej potęga przypadała na czas imperialnej ekspansji Prus i Austrii, 

jej istota wyrażała się w aneksji i ucisku narodowym, a dzisiejsze melancholijne 

idealizowanie cesarskiej świetności przybiera w realnej polityce dążenie do 

przezwyciężenia Jałty, przypomina amerykańską koncepcję „rozmiękczania 

socjalizmu”. Wskazując na potencjalnych uczestników jakiejś  przyszłej formy 

środkowoeuropejskiej Austrię, RFN, NRD, Polskę, Czechosłowację i Węgry pisze 

Schneider w „Die Tageszeitung”: „Jedno małe państwo neutralne i jeden członek 



	 	 	
NATO4 zestawione są z czterema krajami członkowskimi Układu Warszawskiego5. Czy 

mylę się, widząc w tym nie przypadek, lecz zamiar? Czuję oddech Richarda Perle’a, 

szczególnie radykalnie antykomunistycznego jastrzębia i aktualnego doradcy do spraw 

bezpieczeństwa prezydenta Ronalda Reagana”. O ile taka prognoza może uchodzić  za 

mędrkowanie w sztafażu Realpolitik (przy czym pisarz dość  sztywno postrzega 

polityczne realia), o tyle słuszny wydaje się zarzut, jaki stawia bezkrytycznym 

entuzjastom tej europejskiej wizji, którzy w samym powstaniu nowej 

środkowoeuropejskiej jakości upatrują początków wszelakiego zła. Byłoby to bowiem 

– według Schneidera – niczym jak „skrytą ucieczką, maskowaniem starych konfliktów” 

bądź  „przesunięciem naszych konfliktów w inne rejony”. 

Dokładnie przeciwne obawy wywołała dyskusja wokół Mitteleuropy na prawym 

skrzydle. W odświeżaniu tej koncepcji wietrzy się przede wszystkim próbę odciągnięcia 

Niemców od Zachodu, niebezpieczeństwo neutralizacji utraty atlantyckiej, 

demokratycznej tożsamości „pokusę uprzedzającej kapitulacji” (Michael Stürmer). Ten 

znany historyk tak pisał na łamach „FAZ”: „Nowe poszukiwanie Europy Środkowej jest 

w zachodniej części Niemiec wyrazem intelektualnego zniechęcenia do politycznego 

status quo. Dlatego wielu wydaj się, że mogą ignorować  istniejące przesłanki. Rozkosz 

zagłady nie po raz pierwszy staje się pokusą dla intelektualistów niemieckich”. Politolog 

Werner Weidenfeld upatrywał natomiast źródeł „mody na środkowoeuropejską 

drogę” w konkretnych kryzysach i frustracjach związanych z trudnościami budowy 

zjednoczonej Europy Zachodniej, co doprowadziło do pewnej erozji koncepcji 

integracyjnych. Najmniejsze niepowodzenie na Zachodzie zwiększa atrakcyjność  idei 

Mitteleuropy i powoduje „emigrację Niemców do tego wyśnionego świata nowego 

ładu”. Alexander Schwan w „Rheinischer Merkur” przestrzega natomiast przed 

budowaniem przy pomocy tego pojęcia złudnych konstrukcji, mających stwarzać  „nowy 

konsens pomiędzy Wschodem i Zachodem”. Narody Europy Środkowej chcą wolności, 

ale bezpieczne i wolne będą się one czuły jedynie w ścisłym powiązaniu z Zachodem. 

Obecne dyskusje o Mitteleuropie korzystne są „tylko dla władz komunistycznych, 

dopóki służy kuszeniu Niemców do drażnienia Europy Zachodniej i wystawiania na 

szwank współpracy zachodnioeuropejskiej i atlantyckiej”. 

Wśród postaw odchodzących od wąskiego, politycznego bądź  geopolitycznego 

rozumienia sporu wokół Europy Środkowej, odnotować  trzeba stanowisko, jakie w 

wielu wystąpieniach i publikacjach zajmuje zachodnioberliński slawista i historyk Karl 

Schlögel6. Jego wydana w 1986 roku książka Die Mitte liegt ostwärts (Środek ciąży ku 

																																																													
4	NATO (Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego) – sojusz wojskowy i polityczny zawarty w 1949. 
Jego celem była obrona przed atakiem ZSRR. Od 1952 oparta o amerykańską doktrynę odstraszania.	
5	Układ Warszawski – sojusz polityczny i militarny państw bloku wschodniego z naczelną rolą ZSRR 
zawarty w 1955 w Warszawie (stąd nazwa). Stanowił odpowiedź  na utworzenie NATO w 1954. Siedziba 
sojuszu mieściła się w Moskwie.	
6 Karl Schlögel (ur. 1948) – niemiecki historyk, związany z Europejskim Uniwersytetem Viadrina we 
Frankfurcie nad Odrą. 



	 	 	
wschodowi) jest nieco melancholijnym zapisem wspólnego dziedzictwa ludów, od 

wieków budujących tradycję cywilizacyjną Środkowej Europy. Punktem wyjścia jest 

istnienie pewnej wspólnej świadomości, podobnej infrastruktury duchowej i 

cywilizacyjnej, która odróżniała i odróżnia nadal Czechów, Bawarów, Węgrów, 

Polaków czy Słoweńców od Francuzów, Anglików, bądź  Rosjan. Schlögel przyjmuję tezę 

György Konrada7: „Już  pojęcie Europy Środkowej stanowi przenośnię i poddaje w 

wątpliwość  granice bloków. Istnieje wschodnia i zachodnia Europa Środkowa. Ich 

jedność  jest głębszym zjawiskiem historycznym, natomiast odrębność  – bardziej 

powierzchniowym. Europa Środkowa nadal istnieje jako zagadnienie. Tysiącletnie 

zagadnienia nie zwykły znikać  bez ś ladu”8. 

Celem, jaki sobie stawia Schlögel, jest wykazanie Niemcom ich ewidentnie 

środkowoeuropejskich korzeni. Nie można bowiem, jak twierdzi zrozumieć  historii 

Prus bez odniesień do polskiego Pomorza, utworzenia uniwersytetu w Lipsku bez 

znajomości wcześniejszych zdarzeń w Pradze, nie da się zrelacjonować  historii Hanzy 

bez dłuższego wywodu o jej cywilizacyjnym wpływie na obszar nadbałtycki aż  po Rosję. 

Niemcy ponoszą też  winę za zniszczenie tej europejskiej tkanki: „To czołgi tego narodu 

„nosicieli kultury” (Kulturträger) oraz niemieckie fabryki śmierci wyludniły Europę 

Środkową, zmieniając ją nie do poznania”. Nie istnieją w dawnej formie miasta, które 

wykształciły charakterystyczny sposób życia, typowy niemal dla wszystkich warstw 

ówczesnego Wilna i Pragi, Krakowa i Budapesztu, Lwowa i Warszawy. W zbliżeniu do 

tradycji środkowoeuropejskiej upatruje Schlögel szansy dla Niemiec, których historia 

nakłada się w znacznej części na dzieje wschodnich sąsiadów. Jej ponowne odkrycie  i 

przyswojenie może wyprowadzić  Niemców z niektórych ś lepych uliczek, może 

sprawić , że  w miejsce podziału uda się stworzyć  prawdziwy pomost. Schlögel głosi 

potrzebę „bardziej kompleksowego postrzegania rzeczywistości”, która nie jest w pełni 

odbierana przy jednostronnym, tylko politycznym bądź  ideologicznym punkcie 

widzenia. W swym wystąpieniu na sympozjum w Berlinie Zachodnim w 1987 roku 

stwierdził: „Nie jest ważne, czy będziemy się upierać  przy pojęciu Europy Środkowej, 

idzie raczej o to, aby traktować  poważnie to, co niegdyś  Europą Środkową było, a dziś  

jest rozerwane. W gruncie rzeczy znaczy to, że zachodni środkowo europejczycy muszą 

na nowo podjąć  zerwane związki z Europą Środkowo-Wschodnią oraz wzmocnić  już  

istniejące. Powtórne odkrycie „środkowoeuropejskości” może sprawić , że w nowy 

sposób ujrzymy „Europę Wschodnią”, a w każdym razie odrzucimy wyobrażenie „bloku 

wschodniego”. 

																																																													
7 György Konrád (ur. 1933) – węgierski pisarz i eseista, podczas zimnej wojny wypowiadał się za 
pokojową i federalną Europą Środkową. 
8 György Konrad: „Sen o Europie Środkowej”. Cytuję za polskim tłumaczeniem, które ukazało się w 
„Polityce” nr 46/1989 [przyp. red.]. 



	 	 	
Ta konkluzja bliska jest stanowisku zachodnioniemieckich socjaldemokratów, 

którzy włączyli się do dyskusji o Europie Środkowej, traktując ją jako swoistą 

teoretyczną podbudowę własnej polityki wschodniej i drugiej fazy odprężenia.  

Już  w 1983 roku Peter Brender9, publicysta od lat propagujący idee wschodniej 

polityki SPD10, sformułował trzy warunki, jakie w Europie Środkowej, która 

obejmowała u niego wówczas jeszcze tylko dwa państwa niemieckie oraz Polskę, 

spełnione być  muszą, aby „naturalna wspólnota interesów Europy Środkowej” 

skonsolidowała się i efektywnie mogła bronić  swych racji. Pierwszym warunkiem jest 

niezachwiana pewność  trwałości obecnych granic. Kto je kwestionuje, powoduje 

„bałkanizację środkowej Europy”, spychając ten region jeszcze silniej pod opiekuńczy 

parasol supermocarstw. Drugą istotną przesłanką jest według Bendera wewnętrzna 

równowaga i stabilność  państw tego obszaru. Tylko wówczas mogą one być  

kontrahentami w polityce zagranicznej, tylko wówczas realne są postępy odprężenia. 

Po trzecie, polityczny cel przywracania europejskiej jedności realizować  trzeba 

poprzez poszukiwanie elementów łączących różne regiony kontynentu. „Europeizacji” 

Europy dokonać  mogą jedynie jej mieszkańcy, tworząc w ramach geograficznie i 

historycznie bliskich sobie obszarów sieć  związków i zależności, łączącą podzielonych 

politycznie Europejczyków ponad granicami paktów wojskowych. Dlatego tak istotne 

znaczenie ma wspólnota krajów skandynawskich czy inicjatywa strefy bezatomowej w 

Europie Południowo-Wschodniej (od Węgier po Grecję). Dlatego też  tak kluczowe 

znaczenie ma trwała i zgodna współpraca w Europie Środkowej, gdyż  „jeś li stary świat 

przezwycięży swoje rozbicie, to dokona tego tylko dzięki uporczywej działalności 

krajów środka”. Ten region szczególnie mocno doświadczył, czym jest podział 

kontynentu (Bender ma w tym miejscu na myś li nie tylko podzielony naród niemiecki, 

ale również  państwa naszej części kontynentu, gdzie ze względu na ukształtowanie po 

drugiej wojnie strefy wpływów mocarstw dochodziło do tragicznych konfliktów w 

momentach nasilania się dążeń wolnościowych), tutaj szukać  również  należy źródeł 

większości nieporozumień i napięć , wynikających z podziału. 

Dzisiejsze dyskusje o Mitteleuropie są dla socjaldemokratycznych polityków (głos 

zabierali między innymi Peter Glotz11, Dietrich Stobbe12, Hans Ulrich Klose13, Günter 

Gaus14) i publicystów jednym z elementów budowania zaufania międzynarodowego i 

prowadzenia procesu odprężenia nie tylko w ramach wielkiej polityki, ale również  na 

poziomie codziennej współpracy i budowania trwałych powiązań gospodarczych, 

																																																													
9 Właśc. Peter Bender (1923–2008) – niemiecki historyk, publicysta. 
10 Socjaldemokratyczna Partia Niemiec (SPD) – najstarsza z niemieckich partii politycznych, założenia 
programowe partii są oparte na ideałach socjaldemokratycznych i neoliberalnych.  
11 Peter Glotz (1939–2005) – niemiecki socjolog, członek SPD. 
12 Dietrich Stobbe (1938–2011) – niemiecki politolog, polityk, członek SPD, burmistrz Berlina w latach 
1977–1981. 
13 Hans Ulrich Klose (ur. 1937) – niemiecki polityk, członek SPD, w latach 1974–1981 burmistrz 
Hamburga, 1991–1994 przewodniczący frakcji SPD w Bundestagu.  
14 Günter Gaus (1929–2004) – niemiecki dziennikarz, publicysta, dyplomata i polityk.  



	 	 	
kulturowych i międzyludzkich. „Europa Środkowa jest instrumentem odprężenia” – 

mówi Peter Glotz, a Peter Bender wskazuje wzór do naś ladowania: Wiedeń i Budapeszt 

– „niewiele mówić , ale coś  robić”. Jasne jest, iż  w tej koncepcji nie chodzi o tworzenie 

jakiejkolwiek samoistnej i samodzielnej nowej siły w centrum kontynentu. „Polityka w 

Europie Środkowej i dla Europy Środkowej ma tylko wówczas sens i szansę, jeś li jest 

częścią polityki w całej Europie” – przypomina raz jeszcze Bender w swym wystąpieniu 

podczas zachodnioberlińskiego sympozjum. 

Tak oto w ciągu ponad stu lat zmieniły się akcenty w niemieckim myś leniu o 

Europie Środkowej. Dziś  zainteresowanie obywateli Republiki Federalnej i jej elit 

politycznych dla tej części kontynentu nie jest czymś  zrozumiałym samo przez się, 

wielu Niemców (tych zapatrzonych „atlantycko”) nie odczuwa żadnej wspólnoty z 

sąsiadami ze wschodu i południa. Mitteleuropa, przez jednych odrzucana jako relikt 

mocarstwowej ekspansji, przez innych rozumiana jest jako szansa odprężenia i 

„europeizacji” Europy. Istnieją z pewnością też  tacy, którzy chętniej widzieliby bardziej 

niemiecką Mitteleuropę na wzór Naumanna czy Wirsinga, ale stanowią oni dzisiaj w RFN 

intelektualnie i politycznie margines. Wydaje się, że dopiero w latach osiemdziesiątych 

Niemcy gotowi byli w ogóle podjąć  ten problem, po traktatowej normalizacji 

stosunków z sąsiadami, Helsinkach15, rządowym doświadczeniu socjaldemokratów i 

pokoleniowej zmianie elit. Całkiem realnie Niemcy mogą odegrać  w życiu krajów 

Europy Środkowej istotną rolę, jako że zachodzące w „naszej” Europie zmiany, otwarcie 

gospodarcze i polityczne, chłonność  technologii i kapitału, usunięcie bezpośredniego 

zagrożenia wojną i odideologizowanie polityki stawiają na porządku dziennym kwestię 

nowego ułożenia stosunków z Republiką Federalną. 

Jeszcze ćwierć  wieku temu była Mitteleuropa w Niemczech Zachodnich tylko 

pojęciem historycznym i meteorologicznym. Czym będzie za następnych dwadzieścia 

lat? 

 

																																																													
15 Konferencja w Helsinkach – nawiązanie do konferencji KBWE w 1975. 


