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Zaczynamy od
Europy Środkowej
JAROSŁAW MAKOWSKI

Powinniśmy być szczęśliwi – jeśli wierzyć starej
maksymie – że żyjemy w ciekawych czasach.
Oto na naszych oczach dobiega kresu świat,
w którym rolę samotnego hegemona odgrywały
Stany Zjednoczone Ameryki. Rodzi się za to porządek, w którym coraz więcej do powiedzenia na
globalnej arenie mają Chiny, Indie czy Brazylia.
Żyjemy w świecie, w którym porządek i bezpieczeństwo, jakie gwarantowała nam do tej pory
Unia Europejska, zaczynają trzeszczeć w posadach. Rodzi się natomiast ryzyko, że Unia może się
rozpaść, wywołując nieprzewidywalne dla Starego
Kontynentu konsekwencje polityczne, gospodarcze i społeczne.
Żyjemy w świecie, w którym życiowe bezpieczeństwo milionów kobiet i mężczyzn, będące
owocem sukcesu państwa dobrobytu w Europie,
jest już tylko miłym wspomnieniem. Rodzi się za to
poczucie społecznego ryzyka i niepewności, które
zarazem odbiera – zwłaszcza ludziom młodym –
nadzieję na lepsze jutro.
Już choćby przywołane tu zjawiska pokazują, że
przyszło nam żyć w chwili swoistego przejścia: na naszych oczach kończy się świat, jaki znaliśmy, i zarazem
rodzi się świat, jakiego nie znamy.
Jesteśmy w sytuacji, którą doskonale opisują
prorocze słowa Abraham Lincolna: „Dogmaty
spokojnej przeszłości nie mają zastosowania w
burzliwej teraźniejszości. Okazja do zmian pojawia
się rzadko, musimy dać się jej ponieść. Mamy nową
sytuację, więc musimy myśleć na nowo. I działać na
nowo. A w ten sposób uratujemy nasz kraj”.
Narzędzia, jakimi do tej pory dysponowaliśmy, by kolonizować rzeczywistość – gospodarczą i społeczną – już nie działają. Stają się bezużyteczne. Zarazem dociera do nas coraz
bardziej brutalna prawda, że wciąż nie wypracowaliśmy nowych. Czego zatem dziś w pierwszej
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kolejności potrzebujemy, by w naszych wspólnotach znów zagościło bezpieczeństwo? Byśmy znów
mogli decydować o naszej przyszłości?
Miałem okazję brać udział w dyskusji, w której
powyższe pytanie zostało postawione wybitnemu
brytyjskiemu socjologowi Anthony’emu Giddensowi. Jego odpowiedź była krótka: „Potrzebujemy nowych idei”. Dlatego Instytut Obywatelski,
który do tej pory zajmował się przede wszystkim
działalnością ekspercką i analityczną, wydawniczą
i szkoleniową, poszerza pole swojej aktywności.
Zdecydowaliśmy się wydawać kwartalnik „Instytut
Idei”.
Na czym chcemy oprzeć istotę naszego zadania?
Na poszukiwaniu nowoczesnej formuły filozofii
politycznej w kontekście praktyk politycznych będących domeną ekonomii, edukacji, rozwoju miast,
środowiska i rolnictwa, polityki społecznej i innych.
Filozofia polityczna pyta o fundamentalne kwestie:
o człowieka, etykę, mechanizmy kluczowych decyzji.
Ale też określa sens i rozumienie samej polityki.
Można powiedzieć: nadaje jej imię.
Nadawanie znaczeń działaniom politycznym
jest natomiast podstawą więzi wspólnotowych.
Współczesna Europa przeżywa kryzys praktyk politycznych, polityka staje się bezimienna, a dotychczasowe współczesne filozofie polityczne okazują
się zbyt odległe od opisu obecnego stanu rzeczy.
Środowisko „Instytutu Idei” wybiera drogę poszukiwania idei dla polityki, która będzie filozoficznie
uświadomiona, w arystotelesowski sposób powiąże praxis z theoria.
To nie przypadek, że zaczynamy wydawanie
naszego pisma od namysłu na samymi sobą – próby nowego zdefiniowania, czym dziś jest Europa
Środkowa i jaką rolę w regionie odgrywa (czy:
może odgrywać) Polska. Są ku temu dwa mocne
powody: po pierwsze, od czerwca 2012 roku Polska

przewodniczy Grupie Wyszehradzkiej, co wiąże
się z tym, że to Warszawa jest dziś – choćby tylko
z racji przewodnictwa – koordynatorem wspólnotowych działań dla V4.
Po drugie, źródłem kryzysu Europy, który
obecnie tak mocno nam doskwiera, nie są kraje
Europy Wschodniej – kraje, które w 2004 roku
dołączyły do Unii. Choć przecież pojawiały się
głosy, których autorzy prorokowali, że przyjmując
do Wspólnoty państwa Europy Środkowej, Unia
bierze na swoje barki także wiele kłopotów. Nic
z tych przepowiedni się nie sprawdziło.
Źródłem kryzysu okazały się kraje Południa.
Geograficzna i polityczna linia podziału, która

sprowadzała się do relacji Zachód-Wschód,
organizując życie polityczne, dziś została zastąpiona przez podział Północ-Południe. Jak błyskotliwie notuje bułgarski politolog Ivan Krastev:
„Dwadzieścia lat temu pytaliśmy: »Czy z kraju
takiego jak Bułgaria można zrobić Grecję?«. Dziś
natomiast pytanie brzmi: »Czy z dzisiejszej Grecji
da się zrobić Bułgarię?«”.
Zaczynamy więc od Europy Środkowej. I mam
nadzieję, że nasz kwartalnik „Instytut Idei” będzie
dostarczał naszym Czytelnikom dużo intelektualnej strawy.

Jarosław Makowski – publicysta, filozof, szef Instytutu Obywatelskiego.
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Czas na renesans
Z GRZEGORZEM SCHETYNĄ rozmawia JAROSŁAW MAKOWSKI
Jarosław Makowski: Polska objęł roczne
przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej. Tyle
że kraje tworzące V4 już dawno osiągnęły
swoje zasadnicze cele strategiczne: jesteśmy
i w NATO, i w Unii Europejskiej. Czy zatem
należy rozwiązać V4?
Grzegorz Schetyna: Nie! Wyszehrad jest nie
tylko symbolem sukcesu, ale też wyzwaniem na
przyszłość. W nowej sytuacji szukamy sposobów
zbudowania nowego typu relacji między państwami, które mają wspólną historię i tożsamość. Kiedyś
wspólnym mianownikiem był dla nas antykomunizm. Potem to, co nas łączyło w dążeniu do NATO
i Unii. Teraz powstaje naturalne pytanie: co dalej?
Ważne, byśmy tej odpowiedzi szukali wszyscy.
Ale chyba największa odpowiedzialność spoczywa na Polsce jako kraju primus inter pares. Czyli
tym największym partnerze, mającym mandat, by
zaproponować dalszy kierunek współpracy.
Tym bardziej że okoliczności takiej współpracy chyba sprzyjają. Obecny kryzys Unii nie
przyszedł, wbrew temu, jak chyba wszyscy
sądzili, z postkomunistycznych krajów Europy
Środkowej, ale z krajów Południa. Oś Wschód-Zachód została zatem unieważniona. Narodziła się nowa oś – Północ-Południe. Stąd teza, że
takie państwa jak Grecja i Hiszpania mogą się
od nas uczyć, jak radzić sobie w kryzysowych
sytuacjach. Tak jak my wychodziliśmy z kryzysu
po komunizmie.
W takim postawieniu sprawy jest dużo racji.
Polska w okresie transformacji sporo doświadczeń
czerpała od krajów skandynawskich. Mogą one
stanowić wzór, jak sobie radzić z kryzysami. Wzięliśmy od Skandynawów takie wartości, jak spokój,
dystans, dobra organizacja i cierpliwość.
Łatwiej przychodzi zmieniać kraje, które
razem wchodziły do Unii Europejskiej i mają
wspólne doświadczenia – tak jak państwa Grupy
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Wyszehradzkiej, pamiętające dyktaturę komunizmu, brak suwerenności i niepodległości. My
byliśmy w stanie „nauczyć się Europy” szybko, gdyż
bardzo chcieliśmy dołączyć do wspólnoty prawdziwie demokratycznych państw. Wspólnoty, która
jednoznacznie kojarzyła nam się z dobrobytem
i stabilnością gospodarczą.
Dziś kraje Południa, pogrążone w kryzysie
o charakterze przede wszystkim ekonomicznym, są w zupełnie innej sytuacji. Nie wiem, czy
one chcą się uczyć, łącząc to z wyrzeczeniami,
które wydają się nieuniknione. Oto największe wyzwanie: czy ich mentalność pozwala na
naukę i przyznanie się do błędów, wyeliminowanie złych praktyk i nowy początek?
Europa Środkowa wyciągnęła wnioski z doświadczeń przeszłości i szybko znalazła się na
ścieżce rozwoju, pojawiają się liczne nowe sukcesy.
Przywołam bardzo bliski przykład – organizacja
Euro 2012. Pokazaliśmy, że mistrzostwa mogą być
zorganizowane w absolutnie europejski sposób.
Można zaskoczyć i przełamać tu i ówdzie funkcjonującą negatywną opinię o Polsce. Tak samo
jak wcześniej odkłamaliśmy stereotypy o polskiej
gospodarce. Pokazaliśmy, że w naszym kraju można zbudować lepsze, nowocześniejsze autostrady
czy lotniska i stadiony na europejskim poziomie.
Dlatego marzy mi się, aby również w ramach Grupy
Wyszehradzkiej powalczyć o organizację wielkiej
imprezy.
To może w 2017 roku powinniśmy rozpocząć
starania o organizację igrzysk olimpijskich?
Jako V4, czyli działając razem, mamy ku temu
stosowny potencjał. Potencjał, by takie międzynarodowe wydarzenie urzeczywistnić.
Dziś w krajach Grupy można usłyszeć, że
Polska nie dość mocno angażuje się w nasz
region. Co więcej, podkreśla się, że chcemy
siedzieć przy tym samym stole, przy którym

siedzą Niemcy czy Francuzi. Co zrobić, by
nasi przyjaciele z V4 nie mieli poczucia, że ich
zaniedbujemy?
Po pierwsze, jak najwięcej wspólnych inicjatyw. I to czysto wyszehradzkich, które w przyszłości mogą zostać przekształcone w duże projekty
europejskie, z udziałem innych członków Unii,
a także krajów spoza niej. Klasycznym przykładem takiego projektu jest Partnerstwo Wschodnie. Oprócz tego ważny jest transfer pomysłów
europejskich do krajów Wyszehradu przez Polskę.
Zaufanie buduje się tylko przez dobrą współpracę, a bez zaufania nie da się prowadzić wspólnych
interesów. Gdy już połączą nas wspólne interesy,
od budowy siły militarnej po dbanie o bezpieczeństwo energetyczne, łatwiej będzie nam
mówić jednym głosem. Konieczność szukania
wspólnego mianownika na wielu płaszczyznach
nie jest więc sprawą fanaberii czy sentymentu,
ale dobrze pojętych interesów całej czwórki.
Jakiś pozytywny przykład takiej wymiany
doświadczeń?
Pełniąc funkcję marszałka Sejmu, byłem
w Bratysławie na spotkaniu szefów parlamentów
V4 dotyczącym wspólnych problemów, m.in. dotykających ludności romskiej. To poważny problem
na Słowacji, bardzo duży na Węgrzech, obecny
też w Czechach. W Polsce w dużym stopniu
rozwiązaliśmy go pozytywnie. Zaprezentowałem

“

Grecja, ze względu na kryzys, znajduje
się dziś pod lupą Brukseli. Ale kilka miesięcy
temu to Węgry znalazły się na cenzurowanym
– głównie dlatego, że rząd Viktora Orbána
miał nie respektować zasad demokracji. Czy
zdaniem pana marszałka Budapeszt rzeczywiście zasłużył na taką krytykę ze strony Komisji
Europejskiej?
Można było odnieść wrażenie, że istnieje polityczne zapotrzebowanie, by postawić do pionu
jeden z nowych krajów, który jest przez „starą”
Unię źle oceniany bądź wobec którego żywi się
pewne wątpliwości co do realizacji wspomnianych demokratycznych zasad. Byłem zaskoczony,
że takie publiczne karcenie demokratycznie
wybranego rządu jest możliwe na forum UE.
Obecnie możemy już chyba otwarcie powiedzieć, że przesadna krytyka rządu Viktora Orbána
miała chyba przykryć czy też zagłuszyć zbliżające się odgłosy burzy. Burzy, która pojawiła się
w pełnej krasie w postaci kryzysu krajów strefy
euro. Zarazem pamiętajmy, że zachowaliśmy się

Polska ma dziś silną pozycję. Liczą się z nami
Niemcy i Francja. Ale my chcemy uprawiać też skuteczną politykę wraz z państwami Wyszehradu.

moim rozmówcom, jak sobie radziliśmy z „kwestią romską” – m.in. poprzez tworzenie wspólnych klas w szkołach. Zgoda, że skala problemu
w pozostałych krajach V4 jest zupełnie inna,
jednak ważne było to, że znaleźliśmy wspólne
pole doświadczeń. W następnym kroku mogliśmy
dzięki temu szukać pomysłów, jak razem rozwiązywać ten i podobne problemy. Takie działania to
najlepsza metoda na integrację i bliższą współpracę.
Czasami słyszę od moich przyjaciół ze
Słowacji i Węgier: „Wy jesteście dużym krajem,
rozmawiacie z Niemcami i Francuzami jak równy
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z równym. Wy nas nigdy nie zrozumiecie”. Dlatego, by rozwiewać tego typu wątpliwości, powinniśmy poszukiwać spraw, które łączą. Pozytywne
doświadczenia zdobyte w ten sposób pozwolą na
ugruntowanie wśród państw V4 przekonania, że
potrafimy wspólnie reagować na bieżące problemy i razem je rozwiązywać.

wówczas solidarnie w stosunku do Węgier. Wszyscy, w tym sam premier Donald Tusk, staraliśmy
się mówić bardzo wyraźnie i jednym głosem. Gdy
przejmowaliśmy stery prezydencji, również uczyniliśmy wiele wspólnych gestów w parlamencie
na rzecz respektowania pewnych zasad kultury
politycznej.
Relacje polsko-węgierskie, mimo politycznych zmian, muszą być dobre, gdyż mają i źródło historyczne, i jednocześnie są osią rodziny
wyszehradzkiej. Ten nasz historyczny i braterski
układ z Węgrami emanuje na relacje między całą
czwórką i pozwala konstruktywnie rozwiązywać
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trudne kwestie, mające podłoże czysto historyczne,
których w ramach V4 nie brakuje, by wspomnieć
choćby relacje polsko-czeskie, które od 1968 roku
zawsze były trudne lub bardzo trudne. Tymczasem
to, co zdarzyło się w ostatnich miesiącach – niezwykle gościnne przyjęcie Czechów we Wrocławiu
podczas Euro 2012, kibicowanie Polaków czeskiej drużynie – było budujące. Wydaje mi się, że
świadczy to również o nowym typie relacji między
naszymi krajami i – co ważniejsze – przede wszystkim obywatelami. Rzekłbym, relacji absolutnie
codziennych i normalnych.
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łego regionu? Tego nie wiem. Dziś ważniejsze jest,
by utrzymywać dobre relacje i budować zaufanie.
Pomysł na muzeum będzie miał sens wtedy, kiedy
będziemy w stanie powiedzieć, że współpraca
w ramach Wyszehradu jest wzorcowa. Że jesteśmy
dalej w Europie Środkowej. Że mówimy jednym
głosem. I że udało nam się potwierdzić tożsamość
Europy Środkowej.
Już dzisiaj pojawia się koncepcja, by budować Wyszehrad Plus, czyli rozszerzyć inicjatywę
na Rumunię i Bułgarię.
Może wyjdę przed szereg i się narażę, ale
jestem bardzo sceptyczny wobec tego pomysłu,
gdyż wtedy nasz wspólny mianownik nienaturalnie
się powiększa. W efekcie całość może przyjąć mniej
klarowną formę. Dziś należy się skupić na pracy
w ramach V4. Jeśli natomiast nasza współpraca
będzie się dobrze układać, możemy myśleć o poszerzeniu kręgu partnerów.

Jeśli mowa o emocjach, to co pan marszałek
czuje, kiedy mówi „Europa Środkowa”?
O Europie Środkowej zacząłem pisać w latach
osiemdziesiątych, w prasie podziemnej. Temu
pisaniu towarzyszyła tęsknota za czymś wyjątkowym. Oczywiście nigdy nie powiedzieliśmy,
że nasz region to jest Europa Zachodnia. Był to
raczej pewnego rodzaju trik, by nie musieć mówić
„Europa Wschodnia”. Czasem używało się terminu
„Europa Centralna”. Szukaliśmy więc pojęcia, by nie
dać się wpisać w ten wschodni scenariusz, gdyż to
zawsze sytuowało nas w sferze dominacji Moskwy.
Myślałem wówczas, że takie postawienie sprawy
jest prawdziwe, oddaje zarówno środek Europy, jak
i tę część, która leży między Zachodem a Wschodem, między Niemcami a Rosją.
Pisałem pracę magisterską o Bocheńskim
i przedwojennych neokonserwatystach, o „Polityce”, „Buncie Młodych”. Oni też szukali tej tożsamości, polskiego miejsca, i mówili, że Polska zawsze
będzie między Niemcami a Rosją. Nie głosili tezy, że
jest to Europa Środkowa.
W sposób naturalny są tu Czechy, Słowacja,
Węgry. To jest takie miejsce, które ciągle znajduje
się między Wschodem a Zachodem. Gdy myślę
o granicach Europy Środkowej, widzę, że dzisiaj ona
kończy się między Chorwacją a Serbią, zamieszkaną przez jeden naród, ale podzielony między dwie
wiary, dwa alfabety. Pozycja Polski w dzisiejszej
Europie Środkowej jest kontynuacją tego, co wypracowaliśmy przez ostatnie stulecie.

Czy Wyszehrad nie potrzebuje bardziej formalnej platformy, gdzie zapadałyby wspólne
decyzje i uzgodnienia, o których pan marszałek
mówi?
Miałem szansę wziąć udział w spotkaniu Grupy
Wyszehradzkiej z prezydentem Nicolasem Sarkozym, tuż przed objęciem przez Francję przewodnictwa w Radzie UE. Było to spotkanie na poziomie
premierowskim, a ja reprezentowałem Polskę
w zastępstwie premiera Donalda Tuska. I to była
właściwa płaszczyzna do rozmów. Uważam, że nie
można wyważać otwartych drzwi. Na tamtą chwilę
to była najlepsza formuła – spotkanie czterech
stron dyskusji. Do tego nie należy oczywiście zapominać o ekspertach szefów rządów czy o spotkaniach na poziomie ministerialnym oraz z udziałem
marszałków Sejmu i Senatu.
Istotne, a przy tym będące dla nas, Polaków,
wielkim wyzwaniem jest to, by nie wykorzystywać naszej pozycji w celu narzucania konkretnych
rozwiązań i pomysłów. Wariant „jedno państwo –
jeden głos” stanowi tutaj atut całości. Wymusza na
nas spojrzenie przez pryzmat krajów mniejszych,
które mają trochę inne oczekiwania.

Czy np. nie byłoby szansy, żeby Wyszehrad,
a szczególnie Polska, mógł wyjść z propozycją
zbudowania wspólnego muzeum albo napisania wspólnej historii Europy Środkowej?
Można spróbować, tyle że każdy ma jednak
swoją historię. Czy da się napisać wspólną dla ca-

Europa Środkowa to nie tylko Wyszehrad,
ale również Litwa, Łotwa i Estonia. Polska
ma dziś napięte stosunki z Litwą, o czym już
wszyscy mówią otwarcie. Z drugiej strony liczy
się na nas jako na lidera programu Partnerstwo
Wschodnie. Czy nasze zaniedbania nie wyni-
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kają z tego, że chcemy być inicjatorami zbyt
dużej liczby projektów? I być obecni w roli
rozgrywającego na zbyt wielu polach?
To jest trochę tak, że Polska jest fenomenem,
który pokazuje nową jakość. Dla krajów „starej”
Unii jesteśmy państwem, bez którego trudno
rozmawiać i decydować ze względu na naszą
sytuację ekonomiczną. Ale też ze względu na
to, że jesteśmy dużym krajem, potrafimy mówić
donośnym głosem i otwarcie bronić swoich racji.
Jesteśmy więc liczącym się partnerem, ale to znaczy, że tym bardziej powinniśmy dbać o naszych
naturalnych sojuszników i utrzymywać dobre
relacje z sąsiadami, w tym z Litwą.
Pamiętam, jak przed francuską prezydencją
rozmawiałem z Michèle Alliot-Marie, minister
spraw wewnętrznych Francji. Poruszaliśmy
kwestie ważne dla całej V4, związane z ludnością
romską, problemem nielegalnej imigracji i strefą
Schengen. Jeżeli mówi się w imieniu kilku krajów,
to ten głos zawsze jest słyszalny. Polska powinna
zabiegać o to, by reprezentować interesy naszych
partnerów z V4 oraz by współpraca w Grupie była
postrzegana jako ważny aspekt naszej polityki
zagranicznej. Dlatego m.in. posiedzenia Komisji
Spraw Zagranicznych odbywają się z udziałem
ministra, który zajmuje się ściśle sprawami Wyszehradu, co podnosi rangę wydarzenia.
Gdyby pan marszałek miał dzisiaj powiedzieć, gdzie jest Polska – czy bardziej w grupie krajów rozgrywających i wskazujących
rozwiązania Unii, czy też jest rzecznikiem
krajów mniejszych, zwłaszcza należących do
Wyszehradu?
Krótko: jesteśmy „pomiędzy”.

Czy to jest dobra pozycja?
Tak, ale musimy ją realizować w taki sposób,
by zawsze pracowała także na konto naszych
przyjaciół z V4. Chodzi więc o podejście wspólnotowe. Polska ma silną pozycję, liczą się z nami
Niemcy i Francja. Ale my chcemy też uprawiać
skuteczną politykę wraz z państwami Wyszehradu.
Mówimy im: „Jesteście z nami po to, żeby wasz
głos też był słyszalny w towarzystwie wielkich
krajów europejskich. Bo razem jesteśmy po prostu jeszcze więksi i silniejsi”.
Ale czy nasi partnerzy z V4 mają świadomość, że Warszawa wyznaje zasadę „w jedności siła”?
Myślę, że jeszcze nie dość stanowczo komunikujemy to przesłanie naszym partnerom. Przez
nasze działania musimy uwiarygodnić nasze
intencje. Nasze „poczucie Wyszehradu”, poczucie
wspólnoty regionalnej powinno być takie, jak
poczucie ojców założycieli Unii Europejskiej. Musi
opierać się na wartościach odpowiedzialności,
wspólnotowości i solidarności.
Czyli informacja, że Grupa Wyszehradzka
jest martwa, jest absolutnie nieprawdziwa?
Absolutnie! Dziś widzę, jak dobrze odnoszą się
do siebie zwykli ludzie z Europy Środkowej. Mam
nadzieję, że za tym pójdzie świat wielkiej polityki.
Dlatego głęboko wierzę też w to, że nasz region,
gdy idzie o współpracę i zacieśnianie więzi, czeka
prawdziwy renesans.

Grzegorz Schetyna – były marszałek Sejmu RP, były wiceprezes Rady
Ministrów, poseł na Sejm RP, przewodniczący sejmowej Komisji Spraw
Zagranicznych, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej RP.
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Powrót do Europy Środkowej?
Pamięci prof. Oskara Haleckiego (1891-1973)

ALEKSANDER KACZOROWSKI

To Unia Europejska jest prawdziwą Unią Środkowoeuropejską – pierwszą szansą na niewymuszoną, bezkrwawą integrację całej Europy Środkowej.

Już od dłuższego czasu nie daje mi spokoju
przeczytany po latach esej Zbigniewa Brzezińskiego zatytułowany Powrót do Europy Środkowej1.
Były amerykański sekretarz stanu postawił w nim
tezę, która wielu jego słuchaczom, zgromadzonym 28 stycznia 1988 roku w londyńskim Centre
for Policy Studies, wydała się może nazbyt śmiała.
Stwierdził mianowicie, że Polska, Czechosłowacja,
Węgry, Rumunia i Bułgaria, te „pięć krajów Europy
Wschodniej potencjalnie dojrzało do rewolucyjnego wybuchu”.
Zdaniem Brzezińskiego było to związane
z „rosnącym w regionie pragnieniem stania się na
powrót częścią autentycznej Europy, a nie pójścia
na dno jako Europa Wschodnia, z jej politycznym i kulturalnym centrum w Moskwie”. „Jestem
przekonany – konkludował Brzeziński – że gdyby
w przewidywalnej przyszłości wybuch nastąpił,
ZSRR nie miałby innego wyjścia, jak interweniować.
Jest niemal równie pewne, że Zachód przyglądałby się jej bezsilnie (…) Toteż wybuch nie jest tym,
czego powinniśmy sobie życzyć, oczekiwać czy
popierać (…) Strategicznym i historycznym celem
Zachodu nie powinno być wchłonięcie tego, co
nazywane było niegdyś Europą Wschodnią, przez
to, co nazywane jest wciąż Europą Zachodnią, lecz
stopniowe wyłonienie się prawdziwie niezależnej,
kulturalnie autentycznej i w istocie neutralnej Europy Środkowej”.

Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że ta sprawiająca dziś wrażenie nieco naiwnej – choć w istocie
trzeźwa do bólu, wręcz makiaweliczna – wizja
sprzed ćwierćwiecza spełnia się dziś na naszych
oczach jako kasandryczna przestroga dla państw
wciśniętych między Niemcy, największego udziałowca holdingu Europa SA, i Rosję, przeżywającą
renesans swej napędzanej węglowodorami potęgi
geopolitycznej. Znów krąży nad nami zmora
Europy Środkowej, trwale zmarginalizowanej na
peryferiach Zachodu i pocieszającej się bajdurzeniem o regionalnej solidarności.
Nigdy dość więc przypominania, że Europa
Środkowa to kalka Mitteleuropy, propagandowego
wytrychu Friedricha Naumanna, który w 1915 roku
uzasadniał za jego pomocą niemieckie prawa do
ekspansji na wschód i południe kontynentu. Dopiero w latach dwudziestych ubiegłego wieku, po
przegranej przez Niemcy wojnie, „Europa Środkowa” zaczęła oznaczać „tereny leżące na wschód od
Niemiec i na zachód od Rosji” (Brzeziński). Na nich
jesienią 1918 roku powstało kilka całkiem nowych
państw, takich jak Czechosłowacja, Jugosławia
czy Estonia. Określenie „Europa Środkowa” miało
sugerować ich „solidnie ugruntowane historyczne
zaplecze” (Brzeziński).
Po II wojnie światowej wybitny historyk Oskar
Halecki zaproponował inną, mniej arbitralną definicję tego pojęcia. W opublikowanej w 1950 roku
w Londynie i Nowym Jorku klasycznej pracy Historia Europy – jej granice i podziały określił mianem Europy Środkowej przestrzeń pomiędzy europejskim
Zachodem, uformowanym przez tradycję łacińską
i reprezentowanym przez narody romańskie, anglosaskie i celtyckie, oraz europejskim Wschodem,
uformowanym przez tradycję bizantyjską, lecz

1 Zbigniew Brzeziński, Powrót do Europy Środkowej, kwartalnik polityczny „Aneks”, nr 49/1988.
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zdominowanym przez „Trzeci Rzym” – Moskwę
– i na skutek tego utożsamianym z Rosją. Europa
Środkowa dzieli się na dwie części: zachodnią
i wschodnią. Ta pierwsza to nic innego jak Niemcy; druga to Europa Środkowo-Wschodnia.
Obecnie obszar ten obejmuje dziesięć nowych
krajów członkowskich Unii Europejskiej, a także
Ukrainę, Białoruś, Mołdawię i Bałkany Zachodnie.
Tak szeroka definicja regionu jest całkowicie
niepraktyczna. Dlatego w schyłkowym okresie
komunizmu, gdy krajowe i emigracyjne elity
krajów położonych na zachodnich rubieżach „Imperium Zła” postanowiły zrobić wszystko, by „nie
pójść na dno jako Europa Wschodnia z politycznym i kulturalnym centrum w Moskwie” (Brzeziński), popularność zyskała ekskluzywna koncepcja
Europy Środkowej, podkreślająca jej kulturowe
powinowactwo związane z dziedzictwem monarchii Habsburgów.
Ta koncepcja jest błędna z co najmniej trzech
powodów. Po pierwsze, sugeruje istnienie fikcyjnej wspólnoty historyczno kulturowej. Po drugie,
utożsamia Europę Środkową z Zachodem. Po
trzecie, w sposób arbitralny wyklucza z procesów
europejskich Rosję (a w gruncie rzeczy również
Ukrainę i Białoruś, a także kraje bałkańskie). Krótko mówiąc, tak rozumiana Europa Środkowa staje
się narzędziem podziałów i wykluczenia2.

“

woeuropejczyków było, paradoksalnie, cywilizacyjne zapóźnienie. Wszystkie odkrycia i wynalazki
– począwszy od trójpolówki i armii zawodowej,
na państwie narodowym i telefonii komórkowej
kończąc – od X wieku aż do dziś przychodzą do
nas, z mniejszym lub większym poślizgiem, z Zachodu. Od wieków naśladujemy go, próbując stać
się jego częścią, ale wciąż jesteśmy inni.
Dotyczy to również Niemiec, które tak jak
Rosja postrzegają się w roli spadkobiercy Rzymu i dawały temu wyraz zarówno w wiekach
średnich (Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu
Niemieckiego), jak i w czasach całkiem współczesnych (III Rzesza). Dramat Europy Środkowo-Wschodniej, będącej najbardziej różnorodną
pod względem językowym, etnicznym, religijnym
i kulturowym częścią kontynentu europejskiego
– a zarazem ojczyzną większości europejskich Żydów – polega więc na tym, że w przeciwieństwie
do Europy Zachodniej od wieków zawadzała ona
nie tylko niemieckim, lecz i rosyjskim (a także,
o czym warto pamiętać, osmańskim) ambicjom
imperialnym.
Oto samo sedno rzekomej wspólnoty losu Europy Środkowej, oto jej domniemany „autentyzm
kulturalny”, od pokoleń naznaczony „transcendentalnym bólem”, o którym Brzeziński pisze
(parafrazując Mirceę Eliadego), że pozwala on mi-

Od wieków naśladujemy Zachód, ale wciąż jesteśmy
inni.

Oczywiście polskie, czeskie i węgierskie elity
od dziesięciu wieków poczuwają się do wspólnoty z zachodnią Europą i czerpią z niej wzorce.
Lecz Polska, Czechy i Węgry (nie wspominając
o Litwie, Rumunii czy Chorwacji) jedynie bywały
częścią Zachodu – podobnie jak Niemcy, lecz
w znacznie mniejszym stopniu. Czesław Miłosz
i Bohumil Hrabal zażartowali kiedyś w Ameryce,
że postmodernizm to tak naprawdę ost-modernizm – bo tylu artystów i myślicieli ze Wschodu
współtworzyło ten najważniejszy po wojnie nurt
intelektualny na Zachodzie. Warto jednak pamiętać, że źródłem intelektualnej mobilności Środko-

lionom mieszkańców naszego regionu odnaleźć
„odkupicielską, duchową jakość w morderczym,
ale i oczyszczającym doświadczeniu niewoli,
męki i cierpienia”.
Stalin pytał, ile dywizji ma papież – a o znaczeniu Europy Środkowej stanowią przede
wszystkim wywodzący się stąd myśliciele i artyści: Kafka, Freud, Wittgenstein, Popper, Cioran,
Hayek, Mahler, Chagall, Ionesco, Forman. W XX
wieku nie było takiej dziedziny twórczej aktywności, od sztuki po ekonomię, od religioznawstwa
po psychologię, o której obliczu nie zadecydowaliby mieszkańcy (lub wygnańcy z) Europy Środko-

2 Patrz: Aleksander Kaczorowski, Europa Środkowa – pożegnanie mitu, „Przegląd Polityczny”, nr 49/2009.
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wej. Chyba w żadnej innej części świata nie występuje wciąż na tak niewielkiej przestrzeni podobna
wielość kultur narodowych, tradycji literackich
i języków. Bywała ona, także całkiem niedawno,
przyczyną tragedii: wojen, ludobójstwa i czystek
etnicznych (Wołyń, Bośnia). Lecz jest również największym bogactwem Europy zwanej Środkową.
A czasem Środkowo-Wschodnią. Albo po prostu
Wschodnią.
Mniejsza o nazwę – chodzi o zamieszkany
przez 100 milionów ludzi obszar między Berli-

“

Wszelkie odwołania do idei Europy Środkowej muszą
zakładać udział w niej Niemiec (i Ukrainy).

nem, Moskwą i Stambułem, na którym od wieków
ścierają się wpływy chrześcijaństwa zachodniego,
prawosławia i islamu. To jedno wielkie Pogranicze
albo inaczej Kresy, zamieszkane przez dwa tuziny
narodów, spośród których kilka dopiero dwie dekady temu wybiło się na niepodległość.
Można zapytać, jakim cudem udało się to
Estończykom czy Słoweńcom, skoro mieli podobne szanse na utworzenie własnych państw jak
Czukczowie czy Irokezi? Prawdopodobnie dlatego,
że naszej części Europy – w przeciwieństwie do
nieporównanie rozleglejszej przecież Syberii czy
amerykańskiego Zachodu – nie zdołało sobie trwale podporządkować żadne imperium. Rzeczpospolita sięgnęła po Smoleńsk, Turcja po Dunaj, Rosja
po pamiętającą czasy rzymskie Calisię, Berlin po
Królewiec, a Wiedeń po Sarajewo, lecz wszystko to
było mało. Żadna z tych potęg nie zapanowała nad
środkowoeuropejskim Międzymorzem w takim
stopniu, jak to się udało amerykańskim kolonistom
w Nowym Świecie. Przykładów nie trzeba zresztą
szukać za oceanem: jeszcze dwa wieki temu połowa mieszkańców Francji nie mówiła po francusku,
lecz dialektami. Dopiero w XIX wieku państwo
nauczyło ich – dzięki powszechnemu szkolnictwu
i służbie wojskowej – być Francuzami.
W naszej części Europy ten proces przebiegł
w odwrotnym kierunku. Czesi czy Bułgarzy najpierw dowiadywali się, że nie są Niemcami lub
Turkami, a dopiero potem zaczynali domagać się
własnych państw. Dlatego właśnie między Bałtykiem i Adriatykiem można się dziś doliczyć około
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dwudziestu krajów, choć wszystkie one (poza
trudno dostępną Czarnogórą) były w przeszłości
podporządkowane Prusom, Austrii, Rosji lub Turcji.
Każde z tych czterech mocarstw dążyło do hegemonii w Europie Środkowej. I wszystkie przypłaciły
to klęską w 1918 roku. „Mała, zwycięska wojenka”, do której pretekstem był zamach serbskiego
terrorysty na austriackiego arcyksięcia, zamieniła
się w I wojnę światową, zakończoną rozbiorem
Austro-Węgier, upadkiem Prus, rewolucją w Rosji
i wypchnięciem Turcji z Europy.

Powrót do Europy Środkowej?

O tym, że Europa Środkowa okazała się zbyt
trudnym do przełknięcia przez kogokolwiek
kąskiem, zadecydowała jej historia. Większość
tutejszych narodów wkroczyła na scenę dziejów
nowożytnych w XIX wieku, ale to nie znaczy, że
wzięły się znikąd. Twórcy ich ideologii narodowych
mogli się odwołać do świetnych tradycji z czasów
średniowiecza lub początków czasów nowożytnych – i z powodzeniem to czynili. Czescy budziciele z dumą przypominali, że Praga była w XIV
wieku stolicą cesarstwa, Serbowie – że wczesnośredniowieczne imperium cara Duszana sięgało po
Morze Egejskie, zaś Bułgarzy, że nie później jak w IX
wieku oblegali Bizancjum i niewiele brakowało, by
je zdobyli. Słowacy uznali się za spadkobierców
pierwszego państwa słowiańskiego, Rzeszy Wielkomorawskiej. To jej władcom prawosławna Słowiańszczyzna, a więc Rosjanie, Ukraińcy, Serbowie
czy Bułgarzy, zawdzięczają przekład Pisma Świętego na język starosłowiański (czyli staromacedoński,
o czym zawsze z dumą przypominają Macedończycy). Osobne tytuły do chwały Rzeczypospolitej
znajdowali także Polacy i Litwini.
Dziś Europa Środkowa najczęściej bywa utożsamiana z krajami Grupy Wyszehradzkiej. To skutek
przemyślanej polityki elit dyplomatycznych Polski,
Czech, Słowacji i Węgier, zabiegających po 1989
roku o członkostwo swoich krajów w NATO, a następnie o pierwszeństwo w akcesji do Unii Europejskiej. Takie zawężone rozumienie tego pojęcia jest
niebezpiecznym anachronizmem. Chciałbym przestrzec przed jego bezrefleksyjnym stosowaniem.

Rację miał Oskar Halecki, kiedy stwierdził,
że najważniejszym krajem Europy Środkowej
są Niemcy. Wszelkie odwołania do idei Europy
Środkowej muszą zakładać udział w niej Niemiec
(i Ukrainy), gdyż w innym wypadku są pozbawione jakiegokolwiek sensu. Problem w tym,
że z punktu widzenia polskiej racji stanu jakikolwiek blok środkowoeuropejski z udziałem
Niemiec oznacza groźbę marginalizacji naszego
kraju i sprowadzenia go do roli podwykonawcy
zleceń gospodarczych czy politycznych z Berlina.
Jakikolwiek blok środkowoeuropejski z udziałem
Ukrainy pozostaje w sferze marzeń, natomiast
perspektywa bloku środkowoeuropejskiego
z udziałem Polski, Czech, Słowacji i Węgier (ewentualnie również Rumunii, Bułgarii czy państw
bałtyckich lub bałkańskich) to zwykłe zawracanie
głowy.

kwestionuje naszej przynależności do Zachodu
i Europy. Ale nie musi tak być zawsze.

Niestety, środkowoeuropejska kakofonia,
która powstała przy okazji tzw. paktu fiskalnego,

Europa Środkowa może być wizją, marzeniem,
mitem lub spełnionym koszmarem. Aby uniknąć

“

Zagrożenie polega zaś – z grubsza rzecz biorąc – na tym samym. Jeśli uwierzymy w rzekomo
przeznaczoną nam rolę „regionalnego lidera”,
jeśli zaczniemy się nadymać i brać sąsiednie kraje
pod pachę, skończy się to podziałami i zmarginalizowaniem wszystkich państw Europy Środkowo-Wschodniej na peryferiach Zachodu, między
Niemcami i Rosją.

Europa Środkowa może być wizją, marzeniem, mitem lub spełnionym koszmarem.

kolejny raz pokazała, że nawet państwa Grupy
Wyszehradzkiej mają zbyt wiele sprzecznych interesów, by móc wypracować wspólne stanowisko
wobec kluczowych kwestii związanych z przyszłością UE i własną.

Wielka szkoda, bo dziś znów żyjemy w czasach przełomu.
Ćwierć wieku temu Polska, Czechosłowacja
i Węgry w ostatniej chwili uciekły z tonącej radzieckiej łajby o nazwie Europa Wschodnia. Wielka w tym była zasługa poetów, pisarzy i intelektualistów, takich jak Milan Kundera, Czesław Miłosz,
Vaclav Havel czy György Konrád. Wykreowany
przez nich mit Europy Środkowej nie przyjął się
wprawdzie w społeczeństwach naszych krajów,
ale sam termin wszedł do słownika Realpolitik.
I tak od czasu, gdy były amerykański sekretarz
stanu Henry Kissinger podczas swej pierwszej
wizyty w wolnej Polsce nieustannie mylił się,
mówiąc: „Bardzo się cieszę, że jestem w Warszawie, czyli w Europie Wschodniej, eee, chciałem
powiedzieć: w Europie Środkowej”, nikt już nie
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Obecnie znów stoimy wobec wielkiej szansy
– i równie wielkiego zagrożenia. Szansa polega na tym, że Polska może stać się „pierwszym
pośród równych” narodów Europy Środkowo-Wschodniej, rzecznikiem wspólnych interesów
i promotorem współpracy regionalnej, wzmacniając w ten sposób swoją pozycję zarówno
w regionie, jak i w Unii Europejskiej.

koszmaru, nie dać się porwać mitom, nie tracić
czasu na marzenia, lecz zrealizować wizję, musimy spełnić pięć warunków.
Po pierwsze, nie wolno nam wchodzić w rolę
niemieckiego „pomagiera” w nowej Mitteleuropie.
Nikt tego nie potrzebuje, nawet Niemcy.
Po drugie, musimy zrozumieć, że naszym
celem nie jest jakaś mityczna, środkowoeuropejska wspólnota, lecz skuteczna regionalna grupa
interesów w ramach Unii Europejskiej.
Po trzecie, powinniśmy wykorzystać w tym
celu istniejącą od dwudziestu lat Grupę Wyszehradzką, otwartą na współpracę z państwami
Europy Środkowej i Wschodniej, a także Bałkanów Zachodnich oraz z krajami Partnerstwa
Wschodniego.
Po czwarte, musimy zrozumieć, że strategicznym celem środkowoeuropejskiej wspólnoty interesów nie jest zaspokajanie egoizmów
narodowych grupy państw ani tym bardziej
jednego kraju, lecz zachowanie wspólnotowego
charakteru Unii Europejskiej i przekształcenie jej
w rzeczywistą federację polityczną.

Powrót do Europy Środkowej?

Po piąte, musimy pamiętać, że Europa Środkowa, jakkolwiek rozumiana, nie zastąpi nam Unii
Europejskiej.
To Unia Europejska jest prawdziwą Unią Środkowoeuropejską – pierwszą w dziejach szansą na

niewymuszoną, bezkrwawą integrację całej Europy Środkowej (w rozumieniu tego pojęcia zaproponowanym przez prof. Haleckiego).

Aleksander Kaczorowski – redaktor naczelny kwartalnika „Aspen Review
Central Europe”, wydawanego przez Aspen Institute Prague. Eseista i tłumacz literatury czeskiej, m.in. prozy Bohumila Hrabala. W latach 1995-2002
redaktor „Gazety Środkowoeuropejskiej” i szef działu publicystyki „Gazety
Wyborczej” (w latach 2001-2002); następnie zastępca redaktora naczelnego
tygodników „Newsweek” (2002-2003, 2006-2010) i „FORUM” (2004-2006).
Publikuje w „Przeglądzie Politycznym”, „Lidovych novinach” oraz czeskim
dwumiesięczniku „Listy”. Ostatnio wydał książki Ballada o kapciach oraz
Praski elementarz (Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2012).
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Kraków, Zamek Królewski na Wawelu, rys. Marcin Tas

16

Między modernizacją
a kresowością
Z CSABĄ G. KISSEM rozmawia JAROSŁAW MAKOWSKI
Jarosław Makowski: „Na Zachodzie mówią,
że my Wschód – notował Stanisław Jerzy Lec –
na Wschodzie mówią, że Zachód”. Europa Środkowa znajduje się między młotem a kowadłem.
Geografii oszukać nie sposób. Czy udało nam
się wypracować skuteczną strategię, by sobie
z tą niedogodnością miejsca poradzić?
Prof. Csaba G. Kiss: Kraje Europy Środkowej
tworzą fenomen kresowości. Co więcej, on nadal
doskonale funkcjonuje: i w kulturze, i w świadomości zbiorowej. Ale jest to zarazem powód naszych
kompleksów wobec Europy Zachodniej. Tyle że
wobec nas, Europy Środkowej, będącej już częścią
Unii Europejskiej, kompleks mają nasi wschodni
sąsiedzi, dla których granice wyznacza linia Schengen. W tej wieloznacznej sytuacji geograficznej
trudno jest znaleźć równowagę. Dlatego miał rację
Witold Gombrowicz, który mówił, że nasze kultury

“

Tyle że to stereotyp. Fałszywa świadomość. My
musimy nauczyć się być dumni, i to nawet z naszych narodowych klęsk. Dzięki nim zdobywaliśmy
doświadczenia, które są obce mieszkańcom Europy
Zachodniej. Jednym z kluczowych doświadczeń,
które stało się naszym udziałem i poniekąd konstruowało Europę Środkową, był oczywiście okres
komunistyczny.
Dlaczego mamy kłopot ze znalezieniem równowagi między swoją kresowością a dążeniem
do modernizacji na modłę zachodnią?
Z jednej strony mamy dzisiaj nowoczesne nauki
o nacjonalizmach, mówiące o konstrukcji świadomości narodowej, nauki z hipotezą, że naród nie
jest niczym innym jak konstrukcją. Z drugiej mamy

Po upadku komunizmu patrzymy na Zachód, bo drzwi
są otwarte. Ale musimy też przyjrzeć się z większą
uwagą sobie samym.

albo ograniczają się do swojego terenu i wtedy
skazane są na podrzędność, albo aspirując do europejskości, staniemy się modernistami drugiego
garnituru. Dylemat istnieje dalej.
Nasza tradycja to kresowość połączona
z prowincjonalizmem?
Tak! Nie możemy być z niej dumni, ale też nie
możemy powiedzieć, że nie istnieje. Jest obecna
zarówno w naszym dziedzictwie, kulturach, poczuciu historii i – w końcu – w naszej literaturze. Mieliśmy zawsze, i poniekąd wciąż mamy, kompleksy.
Bo naprzeciw nas stają te wielkie historie i kultury,
których symbolami są Niemcy, Francja czy Wielka
Brytania. Nasza historia to raczej zapis klęsk. Nasza
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literatura znaczona jest kresowością, by nie rzec,
jak pan rzekł, prowincjonalnością.
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badania Anthony’ego Smitha, który mówi o etnosymbolice. Rozwój nowoczesnego narodu datuje
się od końca XVIII wieku. Tyle że wcześniej, o czym
doskonale wiedzą narody Europy Środkowej, istniała świadomość etniczna i kulturowa. Dziś miotamy
się więc między dwiema skrajnościami: chcemy być
modernistami, a jednocześnie chcemy pozostać na
prowincji.
My, Węgrzy, kiedyś mówiliśmy: „Extra Hungariam non est vita”, czyli: „Poza Węgrami nie ma
życia”. Ciasnota poglądów. Tak samo jak małpowanie Europy Zachodniej. Jednym z ważniejszych wyzwań Europy Środkowej jest balansowanie między
tymi dwoma skrajnościami.

Pan profesor mówi o kompleksie kulturowym naszego regionu. Ale na świecie,
w Ameryce, Europa Środkowa jest znana poprzez kulturę – Miłosz, Kundera, Esterházy...
W związku z tym mamy raczej problem nie
tyle z kulturą, która jest ceniona, co problem
polityczny. Jesteśmy politycznie niedowartościowani także dlatego, że należymy do
małych lub średnich narodów.
Istnieje podstawowa różnica między narodami Europy Zachodniej i Środkowej, nie tylko ze
względu na te kompleksy, ale w dalszym ciągu
z uwagi na duże różnice w gospodarce.
Czyli jest to kompleks ekonomiczny?
Tych dwóch spraw nie da się oddzielić. Bardzo
ważne w budowaniu wspólnej świadomości jest
pójście jedną drogą. Węgrzy czasem myślą, że są
narodem upokorzonym przez klęskę historyczną
i że są w tym osamotnieni. A to nieprawda.
Każdy naród Europy Środkowej ma mity narodowe i kompleksy. Gdyby udało się udowodnić,

“

Kiedy zaczynasz tracić pamięć, okazuje
się, że pamięć jest wszystkim, co posiadasz...
Dlaczego ta wspólna pamięć jest tak ważna?
Bo to główny składnik tożsamości. Nie uda
nam się udowodnić, że na Wschodzie te wartości
narodowe mają inne konotacje niż na Zachodzie.
Po II wojnie światowej na Zachodzie rozliczano
się z każdym przejawem nacjonalizmu, ale u nas
w XIX wieku czy nawet w okresie komunizmu
walka przeciwko tyranii była prowadzona również w imieniu pewnych wartości, suwerenności
narodowej.
Czy w takim razie kraje V4 nie powinny
zbudować wspólnego muzeum? I gdzie ewentualnie powinno ono stanąć?
Oczywiście, że powinny. Zajmuję się kulturą
słowacką i jestem w pewnym sensie fanatykiem
porozumienia słowacko-węgierskiego, więc

Naszym wspólnym zadaniem jest udowodnienie
opinii publicznej na Zachodzie, że tworzymy, także
poprzez nasze partykularne doświadczenia, wspólną pamięć europejską.

że nie tylko my je mamy, byłby to krok do wyzwolenia ze wspomnianych już kompleksów. Pomysł
stworzenia Grupy Wyszehradzkiej służył również
takiemu celowi i jest wspaniały, ale brakuje mu
wspólnej symboliki.
Jakie wydarzenie mogłoby stworzyć tę
wspólną symbolikę?
Mogłyby to być następujące daty, ważne dla
naszego regionu: powstanie węgierskie 1956,
praska wiosna 1968 i polski sierpień 1980. Drugą
sprawą jest budowanie wspólnej pamięci Europy
Środkowej. To też różni nas od narodów Europy
Zachodniej, bo tam podstawowym filarem pamięci jest II wojna światowa, Holocaust i nazizm.
W naszych krajach mamy nie tylko II wojnę
światową, klęskę i Holocaust, ale też okupację
i komunizm. Naszym wspólnym zadaniem jest
udowodnienie opinii publicznej na Zachodzie,
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że tworzymy, także poprzez nasze partykularne
doświadczenia, wspólną pamięć europejską.
Jesteśmy jej nieodzowną częścią.

mógłbym nawet wyznaczyć konkretne miejsce
na Słowacji. To oczywiście Bańska Szczawnica.
Do tutejszej Akademii Górniczo-Hutniczej w XIX
wieku uczęszczali nawet Polacy. Teraz pracuję
w Warszawie, przed dziesięcioma laty byłem
profesorem w Zagrzebiu. W dalszym ciągu występuje asymetria w naszej kulturze, literaturze.
Każdy z nas zna dzieła Szekspira, Goethego, ale
mamy bardzo małą wiedzę o literaturze Europy
Środkowej, chociaż wiemy, że w XIX wieku polski
romantyzm i czeska poezja miały pewną wartość
uniwersalną. Tyle że tej wiedzy brakuje w podręcznikach szkolnych.
I znów: może powinniśmy wyjść z inicjatywą, żeby napisać wspólny podręcznik historyczny dla Europy Środkowej?
W przyszłym roku w Paryżu kraje wyszehradzkie
będą gościem paryskich targów książek i przedstawią emblematyczne teksty z naszych literatur,
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hymny narodowe, teksty kanoniczne naszych kultur. Po upadku komunizmu patrzymy na Zachód,
bo drzwi są otwarte. Ale musimy też przyjrzeć się
z większą uwagą sobie samym.
Przyznam, że dla mnie śmierć Vaclava Havla
jest symbolicznym momentem kończącym
pewien etap, w którym Europa Środkowa miała
wspólnego wroga w postaci komunizmu. Czy
dziś, w sytuacji naszej obecności w Unii Europejskiej, widzi pan, jak można ją wymyślić na
nowo?
Bardzo ważne są wspólne interesy gospodarcze. Teraz wygląda to tak, choć oczywiście
nikt o tym oficjalnie nie mówi, że w kwestiach
gospodarczych jesteśmy Europą B. Ponadto daje
się zauważyć wykluczenie komunikacyjne: drogi,
transport, koleje. Oś zachodnio-wschodnia działa
dobrze. Z Budapesztu do Wiednia, Pragi czy Berlina
dostanę się szybko, gdyż są bardzo dobre drogi,
autostrady, koleje. Natomiast oś północno-południowa wygląda strasznie. Jesteśmy wykluczeni
komunikacyjnie. W interesie państw zachodnich
leży istnienie dróg prowadzących przez nasze kraje
na wschód w kierunku Rosji, Ukrainy. Lecz tylko

“

Chciałbym teraz przejść do ojczyzny pana
profesora, czyli Węgier. Czy ma pan poczucie,
że Budapeszt jest dziś prześladowany przez
Unię Europejską?
Węgry mają poważne wewnętrzne problemy
gospodarcze i socjalne. Ale w Unii istniała potrzeba znalezienia takiego urwisa, którego można
by przywoływać do porządku. Los padł na Węgry i osobiście na Viktora Orbána. W ten sposób
Bruksela, choć nie mam co do tego pewności, chce
odwrócić uwagę od kłopotów finansowych Unii.

Po upadku komunizmu patrzymy na Zachód, bo drzwi
są otwarte. Ale musimy też przyjrzeć się z większą
uwagą sobie samym.

w naszym interesie jest budowanie infrastruktury
komunikacyjnej od Adriatyku albo z Belgradu, Budapesztu w kierunku Polski. Jeśli mówimy o krajach
Grupy Wyszehradzkiej, to oczywiście największym
z nich jest Polska, która w ostatnich latach ma wielkie ambicje i stąd współpraca wyszehradzka zeszła
na dalszy plan.
Pan profesor mówił o Europie dwóch prędkości – Europie A i Europie B. Czy w Europie 27
państw można w ogóle mówić o jedności? Czy
też jesteśmy skazani na współpracę regionalną,
która może okazać się błogosławieństwem?
Kraje V4 mają tyle samo głosów, co Niemcy
i Francja.
W Komisji Europejskiej ta współpraca regionalna byłaby bardzo ważna. W świadomości naszych
polityków, niestety, ta myśl nie jest zakorzeniona.
Jeżeli chcielibyśmy przeanalizować, jaki wizerunek
krajów wyszehradzkich może otrzymać uczeń
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liceum, gimnazjum w Polsce czy na Węgrzech, to
ta wiedza jest bardzo skromna. Tak samo jest na
wyższych uczelniach.
Oczywiście są takie kierunki jak slawistyka, hungarystyka, ale one stanowią bardzo mały odsetek
wśród absolwentów szkół wyższych. Na wydziale
prawa, politologii otrzymają niewielką dozę informacji, a później część z nich zostanie politykami.
Na Węgrzech niektóre informacje na temat Polski
czy Słowacji są tak głupie, że człowiek dziwi się,
jak to jest możliwe, że media są kierowane przez
ludzi z tak małą wiedzą o naszych krajach. Ta myśl
nie funkcjonuje w umysłach ludzi decydujących
o polityce i mediach.
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Co więcej, odwraca się też uwagę międzynarodowej opinii publicznej od sytuacji Grecji, Hiszpanii,
Portugalii, w których mamy dziś bardzo poważne
napięcia społeczne.
Czy pan profesor naprawdę sądzi, że sytuacja na Węgrzech jest ciekawa dla Greka,
Portugalczyka i Hiszpana?
Nie, ale można odnosić takie wrażenie. Te kraje
stają przed poważnymi wyzwaniami, ale skoro „ci
Węgrzy są tacy źli”, to może niech Bruksela zajmuje
się w pierwszej kolejności nimi. Dodam też, że retoryka Orbána i jego ekipy nie jest dobra. Osobiście,
co mówię otwarcie, jestem umiarkowanym zwolennikiem Fideszu, ale obecna retoryka partii i rządu
pozostawia wiele do życzenia.
Chce pan profesor powiedzieć, że Bruksela inaczej podchodzi do krajów tzw. „starej”
Unii, np. Niemiec, Francji czy Włoch, a inaczej

traktuje kraje tzw. „nowej” Unii, czyli Węgry,
Słowację, Polskę?
Tak, sądzę, że istnieje różnica w traktowaniu
większych krajów Unii, tej wielkiej trójki, i mniejszych. Nie uważam natomiast, że Portugalia
i Węgry, które są mniej więcej tej samej wielkości,
są różnie traktowane. Jednak istnieją pewne
stereotypy starszej daty.
Kiedy Orbán był w Brukseli czy Strasburgu na
posiedzeniu Parlamentu Europejskiego, te stereotypy również się uwidoczniły, co skutkowało
dla niego ogromnym zyskiem na Węgrzech. Jego
notowania z dnia na dzień wzrosły. Elity europejskie, trzymając się na nasz temat różnych obiegowych opinii, potwierdziły to wszystko, przeciwko
czemu Orbán występował.
Dziś Węgry i Orbán znajdują się pod europejską lupą. Czy zatem to, co robi Orbán,
służy Europie Środkowej? Czy też przeciwnie
– jego polityka zaczyna być dla naszego regionu obciążeniem?
To ważne pytanie! A odpowiedź brzmi:
i tak, i nie. W pewnej mierze tak, gdyż dociera
do powszechnej świadomości, że nie można
traktować państwa członkowskiego Unii w taki
sposób, w jaki dziś traktuje się Węgry. A nie, jeśli
nie potrafi się – a Budapeszt jest tu kompletnie
bezradny – wykorzystać sytuacji, gdy tyle się
o nas mówi i pisze.
Cechą małych narodów wydaje się być to,
że są one bardzo wrażliwe na upokorzenia.
Czy Bruksela, przyjmując taką politykę wobec
Węgier, nie popełniła błędu, który jest niewybaczalny w świadomości narodowej, w tym
przypadku Węgrów?
Trochę tak to wygląda. W ostatnich dwóch
latach opcjom proeuropejskim na Węgrzech
spadło poparcie. Od upadku komunizmu główny
kierunek wytyczała Europa. Nie było alternatywy. Natomiast dzisiaj toczy się walka, czasem
za pomocą środków gospodarczych, a czasem
politycznych.
Czy jednak to, jak zakończy się ten spór,
będzie miało znaczenie dla całej Europy Środkowej? Jeśli Orbán wyjdzie z niego obronną
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ręką, wzmocni się cała Europa Środkowa. Jeśli
poniesie porażkę, negatywne komentarze
spłyną na cały nasz region.
Trudno powiedzieć. Kiedy w Budapeszcie
trwała wielka prorządowa manifestacja, zaistniało
ciekawe zjawisko. W prasie mało o tym pisano,
ale zmienił się dyskurs europejski, brukselski na
temat samego Orbána. Przedtem były nawet
takie pogłoski, że Orbána, tak jak Berlusconiego,
uda się odsunąć od rządzenia. Jestem teraz bardzo ciekawy, jak będzie się jawił Fico na Słowacji,
bo on też zmieniał retorykę. Jest to polityk tego
samego pokroju, co Orbán, chociaż reprezentuje
lewicę. Jednak obecnie trudno powiedzieć, co
znaczy prawica i lewica w naszych krajach.
Polityka Orbána wzmacnia suwerenność
Węgier czy osłabia?
Odpowiedź byłaby prosta, gdybym wiedział,
co dziś znaczy suwerenność w ramach Unii Europejskiej. Czy Unia pójdzie drogą państw narodowych czy federalizacji? Przykład Węgier będzie
argumentem, który wzmocni siły opowiadające
się za ideą państw narodowych. Ale napięcie między dwoma opcjami – federalizacja czy państwo
narodowe – nie jest rozstrzygnięte.
Mnie jako badacza interesuje przyszłość tożsamości narodowej. Obecnie jesteśmy świadkami
kryzysu multikulturalizmu. Mimo tej świadomości
narodowej jest potrzebna pewna świadomość
regionalna. Dlatego jestem zwolennikiem współpracy wyszehradzkiej. Myślę również o naszych
sąsiadach w Unii Europejskiej, Bułgarii i Rumunii,
bo w ostatnim dziesięcioleciu poprawiły się relacje rumuńsko-węgierskie.
Gdyby pan profesor miał wskazać trzy
działania na rzecz wzmocnienia tożsamości Europy Środkowej czy też wzmocnienia
współpracy regionalnej, jakie byłyby to
kwestie?
Jako historyk kultury zacznę od znaczenia
wspólnej świadomości. Po pierwsze, budowanie
wspólnej symboliki i pamięci historycznej. Druga
sprawa to formułowanie wspólnych celów gospodarczych. Trzecią rzeczą będą wspólne wystąpie-
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nia. Ta współpraca musi być silniejsza i bardziej
otwarta pod względem politycznym.
Czy pan profesor sądzi, że Polska mogłaby
być inicjatorem takiej współpracy?
Tak, jak najbardziej. Co więcej, są takie oczekiwania względem Warszawy: i ze strony słowackiej,
i węgierskiej. A myślę, że nawet i czeskiej.

Csaba György Kiss – politolog, historyk literatury i kultury, eseista, znawca
problematyki środkowoeuropejskiej. W latach 1987-1990 był jednym z liderów
Węgierskiego Forum Demokratycznego. Później zrezygnował z działalności politycznej. W 2009 roku ukazała się w Polsce jego książka Lekcja Europy
Środkowej.
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Budapeszt, Most łańcuchowy, w tle budynek parlamentu, rys. Marcin Tas
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Powrót historii
MARTIN M. ŠIMEČKA

Słowacy są zdegustowani korupcją i rozczarowani
kapitalizmem, a po części również demokracją,
ale nie znienawidzili Europy. Wprost przeciwnie.
W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku
często chodziliśmy z żoną na wzgórze Sandberg na
przedmieściach Bratysławy. To góra skamieniałego
piachu z morskiego dna, które istniało tu przed
160 milionami lat; nawet dziś wystarczy kopnąć
w zbocze, żeby wyciągnąć muszlę z trzeciorzędu.
Lecz urok Sandbergu polegał na czymś innym. Tuż
za płynącym nieopodal Dunajem znajdowała się
Austria, którą oddzielał od nas jedynie drut kolczasty i pogranicznicy. Widok z Sandbergu był najpiękniejszy w letnie wieczory, gdy słońce znikało
za horyzontem akurat nad Austrią – na Zachodzie,
w Europie.
Na pierwszy rzut oka terytorium austriackie nie
różniło się zbytnio od naszego, na którym panował
komunizm. Takie same mieliśmy lasy łęgowe nad
rzeką, tylko u nich w oddali jaśniał zamek o niezwykle czystych murach – zupełnie innych niż te poplamione i odrapane, do jakich przywykliśmy u nas.
Nasze wycieczki na Sandberg były z gruntu
romantyczne. Miałem trzydzieści lat i żyłem niczym
więzień w państwie, które odmawiało mi paszportu. Dlatego widok Austrii, będącej niemal w zasięgu
ręki, budził we mnie szczególne poczucie absurdalności miejsca i czasu, w które rzucił mnie los.
Byłem pewien, że aż do śmierci będę przychodził
popatrzeć na ten zagadkowy skrawek ziemi, na
którym zaczyna się Europa, i że nigdy nie postawię
na nim stopy. Żyłem w absolutnym przekonaniu, że
w moim świecie historia się skończyła, że przyszłość to tylko nużąca powtórka współczesności,
a jeśli istnieje gdzieś świat, w którym historia kroczy naprzód, to tylko na Zachodzie.
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Potem nadszedł rok 1989, a wraz z nim paradoks Francisa Fukuyamy, który stwierdził, że historia się skończyła, podczas gdy dla nas – mieszkańców bloku komunistycznego – ona właśnie dopiero
się zaczęła.
Od tamtej pory minęło ponad dwadzieścia
lat. Do Austrii chodzimy z żoną leśnymi ścieżkami
wzdłuż Dunaju, nie wiedząc nawet, kiedy mijamy
granicę. Spoglądamy na Sandberg z drugiego
brzegu rzeki i kąpiemy się w tych samych miejscach, które wtedy wydawały się, jakby były z innej
planety.
Odwiedziłem od tamtej pory w niemal wszystkie kraje Unii Europejskiej i więcej czasu poświęcam dziś na lekturę gazet europejskich niż słowackich. Za osiem lat będę mógł powiedzieć, że tylko
pierwszą połowę życia spędziłem poza granicami
Europy. Ale to jest właśnie sedno problemu, o którym niekiedy myślę z niepokojem: czy za osiem lat
Europa wciąż jeszcze będzie tym, czym jest dzisiaj?
W całej tej gorączkowej debacie o Europie –
o różnicy między Północą i Południem czy też Zachodem i Wschodem, o tym, kto ma spłacać długi
i na ile ograniczenie suwerenności państw może
wywołać sprzeciw narodów wobec wspólnego, europejskiego projektu, o tym, ile prędkości powinna
mieć UE i czy warto ratować euro – tracimy z pola
widzenia dwie istotne kwestie.
Po pierwsze, że Unia Europejska jest projektem
politycznym, którego głównym celem było zapobieżenie wojnie. Wiem, że przeciwnicy głębszej
integracji powiedzą, że to już od dawna nie ma
znaczenia, bo przecież nikt nie chce wojny i takie
niebezpieczeństwo nie istnieje. Z tym wiąże się
druga istotna kwestia, a mianowicie fakt, że większość Europejczyków, zwłaszcza tych na Zachodzie,
zapomniała już, że historia nie tylko nigdy się nie
kończy, ale niekiedy nabiera takiej prędkości, iż

porywa za sobą wszystko, co jeszcze wczoraj
wydawało się niezmienne.
Dlatego z taką łatwością mnożą się krytycy integracji europejskiej – większość z nich uważa UE
za tak silnego i wiecznego wroga, że nie sądzą,
by ich głos miał dość toksycznej siły, aby realnie
zagrozić europejskiemu projektowi. Głęboko się
mylą. To kruchy twór z krótką historią, krótszą niż
przeciętne ludzkie życie.
Przeczytałem niedawno znakomitą książkę
Gillian Tett Fool’s Gold (Złoto głupców) o młodych
pracownikach banku J.P. Morgan, którzy wymyślili i jako pierwsi zastosowali derywaty finansowe.
Pomimo to właśnie ten bank wybrnął z kryzysu
finansowego niemal bez szwanku. Zawdzięczał
to przede wszystkim jednemu z tych młodych
finansistów, Billowi Wintersowi, który zrozumiał,
że coraz bardziej toksyczne instrumenty pochodne mogą zniszczyć cały system finansowy,
i zawczasu ostrzegł bank przed ich bezmyślnym
wykorzystywaniem.
Dlaczego właśnie Winters potrafił ocenić
ryzyko przytomniej niż inni? Ponieważ na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych
ubiegłego wieku przebywał w Chorwacji, gdzie

“

Obydwa te rozpady przeżywałem bardzo
intensywnie. Upadek komunizmu przyjąłem
z wielką radością, rozpad Czechosłowacji z głębokim smutkiem. Dla mnie stał się on ponurą przestrogą, jak wielką negatywną energię mają siły
odśrodkowe, gdy atakują system w jego czułym
punkcie. W przypadku Czechosłowacji była nim
nierównowaga federacji – Czesi zarzucali Słowakom, że muszą do nich dopłacać, Słowacy zaś
skarżyli się, że Czesi rządzą nimi z Pragi. W chwili,
gdy spór między dwoma narodami przeniósł się
do mediów, rozpad był już nieunikniony. Przykro
to powiedzieć, ale obecna debata, podczas której
ze wszystkich zakątków Europy słychać wymówki, kto do kogo dopłaca i kto kim rządzi, do złudzenia przypomina to, czego byłem świadkiem
przed rozpadem Czechosłowacji w 1992 roku.
Wielu Słowaków i Czechów postrzegało
wtedy zanik wspólnego państwa jako odrzucenie
zbędnego balastu w drodze ku bardziej wzniosłym wizjom, jakimi były demokracja, kapitalizm
i akcesja do Unii Europejskiej. Zaczęły się swoiste

Upadek komunizmu przyjąłem z wielką radością,
rozpad Czechosłowacji z głębokim smutkiem.

był świadkiem upadku tamtejszego systemu.
Wiedział więc z własnego doświadczenia, że to,
co wydaje się wieczne, następnego dnia może
przestać istnieć, zatrute przez śmiercionośne idee
– i że dotyczy to zarówno państw, jak i rynków
finansowych.
Wielu Europejczyków już o tym zapomniało.
Moim zdaniem nie jest przypadkiem, że
Słowacy należą do największych zwolenników
projektu europejskiego. Nie tylko dlatego, że ich
mały, graniczący z Ukrainą kraj na peryferiach
zawdzięcza UE poczucie bezpieczeństwa, będące
raczej wyjątkiem niż regułą rodzimej historii.
Jeszcze ważniejszym powodem sympatii dla Unii
jest strach przed jej rozpadem. Słowacy – w odróżnieniu od większości narodów na zachód od
nich – wciąż mają bowiem w żywej pamięci, jak
szybko i bez ostrzeżenia mogą rozpaść się pozor-
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nie najtrwalsze systemy. Właśnie tak w 1989 roku
rozpadł się system komunistyczny, a w 1992 roku
– Czechosłowacja.

mistrzostwa narodów Europy Środkowej w prywatyzowaniu i reformowaniu się zgodnie z wytycznymi Banku Światowego, jak również według
kopenhaskich kryteriów demokracji i państwa
prawa. Obywatele scedowali to zadanie na nową
klasę polityczną, podczas gdy sami poświęcili się
budowie swego przyszłego dobrobytu.
Wielkim symbolem tej nowej klasy stał się
dwukrotny premier Mikuláš Dzurinda. Mały
człowiek o wielkiej sile witalnej, maratończyk
o głęboko zapadniętych oczach, postawił sobie
za cel ni mniej, ni więcej, tylko uczynić Słowację
nowoczesnym państwem zachodniego typu.
Po części mu się to udało. Na pierwszy rzut
oka Słowacja pod wieloma względami przypomina dziś Austrię. Niemal na wszystkich domach
położono nowy tynk, niemal cały kraj wymienił
stare okna na plastikowe. Kompletnie nie rozu-
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miem, jak to możliwe, skoro Słowacy wciąż jeszcze
zarabiają tylko jedną trzecią tego, co Austriacy,
a ceny w obydwu krajach są jednakowe.

w komunizmie. Teraz okazało się, że kapitalizm nas
zawiódł. Pieniądze to wciąż fikcja, realne są tylko
długi, które robią z nas niewolników.

Z drugiej strony wszystko wskazywało na to, że
jeśli wytrzymamy jeszcze trochę, wkrótce nadejdzie ten upragniony koniec historii i my także
wygodnie wyciągniemy się na europejskim wyrku.
Zamiast tego nadszedł rok 2008. I dziś przeżywamy
naraz aż trzy kryzysy.

Najgorszy jest jednak trzeci kryzys – poznania,
że nie jesteśmy jedynie ofiarami utopii globalnego
kapitalizmu, lecz również ofiarami naszej własnej,
słowackiej utopii demokracji.

Ten pierwszy jest ekonomiczny, ale Słowacy
psychicznie znoszą go chyba lepiej niż wiele narodów na Zachodzie, ponieważ nie zdążyli jeszcze
zaznać prawdziwego, europejskiego błogostanu.
Poza tym są doskonale przygotowani na przetrwanie. Odwiedzam często mojego przyjaciela,
który ma niewielką stadninę. Jeździmy konno po
majestatycznych dzikich górach, gdzie panami są
niedźwiedzie i wilki. Na zboczach tych gór ludzie
od wieków hodowali owce i krowy, cywilizując
naturę.
Przez ostatnie dwadzieścia lat wielu wyjechało do miast, domy we wsiach opustoszały, a łąki
w szybkim tempie zaczął porastać młody las.
W zeszłym roku natknęliśmy się jednak na młodych
ludzi, którzy zaczęli remontować domy po rodzicach; na łąkach znów pasą się krowy.
– Jest kryzys – wyjaśnił mi młody mężczyzna,
odrywając się na chwilę od okopywania ziemniaków na polu wysoko ponad wsią. W nowej zagrodzie pasły się jego trzy krowy.
Gorszy niż kryzys ekonomiczny jest drugi kryzys, który określiłbym jako kryzys poznania istoty
globalnego kapitalizmu. W porównaniu z reżimem
komunistycznym, który zawalił się przede wszystkim dlatego, że dopadła go ideologiczna skleroza
i gospodarcza niemoc, idea kapitalizmu sprawiała
wrażenie pięknej, zamożnej panny na wydaniu, toteż wszyscy ruszyli do niej w konkury. Ona jednak
okazała się nałogową hazardzistką, która przepuściła w kasynie olbrzymią kasę, w dodatku nie swoją. Do tego wyszło na jaw, że wszyscy tkwimy po
uszy w monstrualnych długach, o których istnieniu
dotychczas nie mieliśmy pojęcia.
To okrutny paradoks, przed którego uznaniem nadal się bronimy. Bo reżim komunistyczny
od początku mówił nam, że pieniądze to fikcja
i w przyszłości ich nie będzie. Kapitalizm twierdził
coś wręcz przeciwnego – swobodny obieg realnego pieniądza da nam wolność, jakiej nie zaznaliśmy
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Narodziła się ona po 1989 roku, gdy obywatele
i nowo powstała klasa polityczna zawarli umowę społeczną. Obywatele w wolnych wyborach
i w dobrej wierze zdecydowali, że podczas gdy oni
będą cierpliwie pracować i znosić bolesne reformy,
rządzący zaprowadzą w kraju demokratyczny kapitalizm zachodniego typu. Przez wiele lat wydawało
się, że pomimo wielu rozczarowań i frustracji, spowodowanych tym, że to wszystko trwa tak długo,
umowa społeczna nadal obowiązuje. Wprawdzie
ludzie niekiedy protestowali, ale koniec końców
zawsze godzili się z tym, że mają tylko takich polityków, jakich sami w dobrej wierze wybrali.
Około 2000 roku w sondażach opinii publicznej
zaczęli już nawet przeważać ci, którzy sądzą, że demokratyczny kapitalizm jest lepszy niż komunizm.
A gdzieś około 2006 roku już ponad 70 procent
obywateli było zadowolonych z rozwoju sytuacji
w kraju. W tym czasie wzrost gospodarczy był imponujący, a bezrobocie rekordowo niskie. Słowację
zaczęto nazywać tygrysem Europy Środkowej.
Potem nadszedł globalny kryzys, podwyżka
podatków w kraju i groźba zapaści. Nagle ludzie
uświadomili sobie, że w kasie państwa jest jakaś
tajemnicza dziura, przez którą wyciekają ich wspólne pieniądze. Tak odkryli korupcję. Wprawdzie
media już od dłuższego czasu pełne były historii
zamożnych polityków obnoszących się z zegarkami za 20 tysięcy euro i jachtami przycumowanymi
w adriatyckich portach, ale dopiero teraz do ludzi
naprawdę dotarło, jak potężne są macki korupcyjnej ośmiornicy, która niczym złośliwy nowotwór
opanowała cały system demokratyczny.
Po raz pierwszy od 1989 roku na place słowackich miast wrócili demonstranci, protestujący przeciwko całej klasie politycznej, która wraz z ludźmi
biznesu ukradła ich kraj. I to właśnie ten kryzys
– spowodowany odkryciem, że politycy złamali
umowę o wzajemnym zaufaniu, jaką w 1989 roku
zawarli z nimi obywatele – jest najgorszy.
Znalazło to swój wyraz w niedawnych wyborach 10 marca 2012 roku. Obiektem gniewu ludu

stał się człowiek będący uosobieniem klasy
politycznej, maratończyk o zapadniętych oczach,
Mikuláš Dzurinda. Ten dwukrotny premier
wprowadził Słowację do Unii Europejskiej i pragnął zapisać się w historii ojczystej jako symbol
modernizacji i dobrobytu kraju. Zamiast tego

“

To nie przypadek. Ten pięciomilionowy naród
na krańcu Europy doskonale zdaje sobie sprawę,
jak kruche jest jego szczęście, związane z przynależnością do Zachodu. Wie, że jego historyczne
przeznaczenie polega przede wszystkim na tym,
by nie zostawać w tyle i trzymać się głównego

Ten pięciomilionowy naród na krańcu Europy doskonale zdaje sobie sprawę, jak kruche jest jego
szczęście, związane z przynależnością do Zachodu.

został symbolem zepsucia, korupcji i kłamstwa.
Jego partia ledwie przecisnęła się do parlamentu,
zaś absolutnym zwycięzcą wyborów okazał się
Robert Fico. Ten polityk nie obiecuje ludziom
dobrobytu, lecz niezbędne minimum socjalne,
słowo kapitalizm wymawia z pogardą, zaś o bankierach wspomina z nieskrywanym wstrętem.
Fico jest uosobieniem rozczarowania Słowaków
demokratycznym kapitalizmem.
To jednak nie wystarczyłoby, aby odniósł tak
miażdżące zwycięstwo. Jednym z głównych źródeł jego sukcesu jest jawna sympatia, jaką okazuje projektowi europejskiemu, oraz wierność Unii
Europejskiej. Słowacy są wprawdzie zdegustowani korupcją i rozczarowani kapitalizmem, a po
części również demokracją, ale nie znienawidzili
Europy. Wprost przeciwnie. Od dawna obdarzają
instytucje europejskie nawet dwukrotnie większym zaufaniem niż rodzimy rząd czy parlament.

nurtu. To los prowincji, który Słowacy akceptują.
Jestem im wdzięczny za to poczucie realizmu.
Europa to projekt polityczny, mający na celu
zachowanie pokoju i będący także – aż do tej
pory – wyjątkowym sukcesem gospodarczym,
który zawdzięczamy pozornie abstrakcyjnym
terminom jak „swoboda przepływu osób i kapitału”. Dociera to do mnie za każdym razem, gdy
wraz z żoną przekraczamy austriacką granicę na
Dunaju, oznaczoną jednym jedynym kamieniem
z czerwonym daszkiem, i odwiedzamy miasteczko Hainburg. Tam w rewelacyjnej miejscowej restauracji nad rzeką płacimy w naszych słowackich
euro. Dociera wtedy do mnie coś jeszcze – że od
upadku żelaznej kurtyny w 1989 roku przestałem
chodzić na wzgórze Sandberg.

Martin M. Šimečka – słowacki prozaik, eseista i publicysta, redaktor czeskiego tygodnika „Respekt” i jego były redaktor naczelny.
Tłum. Aleksander Kaczorowski
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Mentalna okupacja
Z TOMASEM VENCLOVĄ rozmawia TOMASZ MINCER

Tomasz Mincer: Daje się we znaki ochłodzenie stosunków polsko-litewskich. Swoje „zasługi” na tym polu położyli, niestety, również
politycy. Jak pan profesor ocenia tę sytuację?
Prof. Tomas Venclova: Oczywiście śledzę
te wypadki. Sytuacja jest negatywna i wciąż się
pogarsza, co zresztą jest absolutnie sprzeczne tak
z polską, jak i z litewską racją stanu. Ale wydarzyło
się coś pozytywnego: zostało założone Forum
Giedroycia [Forum Dialogu i Współpracy z Litwą
– przyp. T.M.], które odwołuje się do dziedzictwa
Jerzego Giedroycia właśnie, ale też Stanisława
Stommy, Czesława Miłosza i Jana Pawła II. Podobne forum zawiązało się także po stronie litewskiej
[Forum Dialogu i Współpracy Jerzego Giedroycia;
5-7 października 2012 roku założyciele obu grup
spotkają się w Druskiennikach, by powołać Polsko-Litewskie Forum Dialogu i Współpracy im. Jerzego
Giedroycia – przyp. T.M.].
Jaką szansę na poprawę relacji między Litwą
i Polską oraz wpływ na bieżącą politykę mają
takie dość wąskie gremia?
Oczywiście są to sprawy pomyślane na dłuższy
czas. W obu tych krajach chodzi przede wszystkim
o przebudowę mentalności, o przezwyciężenie

“

Chociaż istnieją gremia pracujące na rzecz
pojednania, istnieją także gremia pracujące w odwrotnym kierunku… I to w obu krajach. Jestem
oczywiście po stronie pojednania. Wyglądało na
to, że idziemy wspólnie dobrą drogą, że coś się
zmienia. Niestety, w ciągu ostatnich kilku miesięcy
to się popsuło i mamy bardzo niestabilną sytuację.
Widać, że obecnie nacjonalizm jest w całej Europie
ideologią, która prawdopodobnie zaczyna dominować. W krajach wschodnioeuropejskich – gdzie
zawsze był mocny – jest to chyba najbardziej
zauważalne.
Ktoś kiedyś mądrze powiedział, że nacjonalizm
różni się od marksizmu tylko słownictwem, natomiast nie różni się gramatyką. Chodzi więc o brak
tolerancji, o pretensję do wyłączności, o mniemanie o sobie jako o jedynym sprawiedliwym. Chodzi
o sytuację, gdy swoją ideologię uznaje się za
jedyną sprawiedliwą.

Nacjonalizm jest w całej Europie ideologią, która
zaczyna dominować. W krajach wschodnioeuropejskich – gdzie zawsze był mocny – jest to chyba najbardziej zauważalne.

nieufności, dezinformacji albo wręcz całkowitego
braku informacji. I takie gremium może być tutaj
użyteczne.
W proces pojednania polsko-litewskiego od
lat zaangażowane są organizacje pozarządowe,
Kościoły i zwykli ludzie. Mimo tej wieloletniej
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współpracy na różnych polach dochodzi do
sytuacji dyplomatycznie nieprzyjemnych. Co
nowego może wnieść Forum Giedroycia? Jaką
metodą się posłuży, by zmienić mentalność
Polaków i Litwinów?
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Jakiś czas temu powiedziałem do litewskiego
audytorium, że większość naszych publicystów
i polityków uznaje dwa aksjomaty. Aksjomat
pierwszy: Litwa zawsze ma rację. Aksjomat drugi:
jeżeli Litwa nie ma racji, patrz aksjomat pierwszy.
To samo często obowiązuje w Polsce. Tymczasem

Czesław Miłosz i Jerzy Giedroyc krytycznie
spoglądali na inicjatywy zamykające polską
mniejszość na Litwie w obrębie getta, które nie
pozwalało na włączenie się mniejszości w główny
obieg litewskiej kultury.

Niewątpliwie jest i tak. Młodolitwini mają do
tego bardzo nerwowy stosunek, i jeżeli o mnie
chodzi, staram się go łagodzić, wyjaśniać, informować – ze zmiennym sukcesem. Jednak tzw.
mainstream wciąż podtrzymuje poglądy międzywojenne, tzn. anachroniczne, które już nawet
wówczas, gdy były formułowane, podawano
w wątpliwość.
Co możemy zrobić w Polsce, żeby uspokoić
opisaną przez pana profesora „nerwowość”?
Wielkie znaczenie przypisuję tu pracy organicznej, wzajemnemu poznawaniu się, współpracy Kościołów, wymianie młodzieży, różnym
projektom edukacyjnym. Istotną rzeczą byłaby
zmiana podręczników i tego, jak jest wykładana
historia. Będę bronił poglądu, że trzeba by w ogóle zrezygnować z terminu „okupacja”. Litwini mówią o okupacji polskiej, która zaczęła się w roku
1920 i trwała do roku 1939. Polacy mówią z kolei
o okupacji litewskiej, która zaczęła się w roku
1939 i trwała długo – a może według niektórych

“

trwa do dziś. Z obecnym podejściem do sprawy
zawsze będziemy podgrzewali wrogość. Sądzę,
że należałoby wymyślić inny termin.

takie poglądy mogą mieć kibice sportowi, ale nie
politycy czy publicyści. Jak to przezwyciężyć – nie
wiem. To trochę syzyfowa praca. Wszystko trzeba
zaczynać od początku, mam jednak nadzieję, że
za każdym razem jesteśmy o milimetr bliżej celu.
Ale nacjonalizm jest zauważalny również
w krajach Europy Zachodniej. Skoro Zachód
nie wynalazł remedium na tę ideologię, to jak
my mamy sobie z tym poradzić, po pięćdziesięciu latach komunizmu?
Sądzę, że na Zachodzie mimo wszystko jest
to jednak łagodniejsze niż u nas. Przykładowo
w USA sytuacja emigrantów z krajów muzułmańskich jest lepsza niż w Europie o tyle, że emigranci łatwiej się integrują.

W Helsinkach nazwy ulic występują w dwóch językach: fińskim i szwedzkim, co jest sprawą czysto
kurtuazyjną.

Miłosz mówił – i chyba miał rację – że bardzo
pomogłoby litewskim Polakom, gdyby uważali
siebie za spadkobierców tzw. Starolitwinów. Czyli
tych Litwinów, którzy byli jednocześnie Polakami,
spadkobiercami tradycji Kościuszki, Mickiewicza
czy Piłsudskiego, a więc ludzi, którzy uważali siebie za Litwinów i którym zależało na Litwie jako
takiej. Byli litewskimi patriotami, a jednocześnie
ludźmi kultury polskiej, choć zarazem tworzyli
specyficzną kulturę „polskich Litwinów”. Do nich
należał i sam Miłosz.
Gdyby zatem Polacy na Litwie nie uważali siebie za grupę odciętą od macierzy przez
nieszczęśliwe wypadki historyczne, ale za grupę,
która jest u siebie, w swoim państwie, i musi
przede wszystkim interesować się sprawami tego
państwa, byłoby to z pewnością pomocne. W tej
kwestii zgadzam się z Miłoszem.

Ale czy nie jest i tak, że sami Litwini, potomkowie tzw. Młodolitwinów, a więc zwolenników niezależnej Litwy, nie chcą uznać
„starolitewskości” Polaków, którzy zostali po
wojnie na Litwie?
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Dotychczas nikt na Litwie nie podjął się wyjaśnienia, na czym polegały racje strony przeciwnej: Piłsudskiego i Żeligowskiego. Te dwie postaci
są demonizowane, spotykam się z tym w teatrach
czy gazetach. Trzeba by napisać jakiś mądry
wykład tych spraw, który byłby dostępny dla
większości Litwinów. Sam próbowałem to robić
w książce wydanej w Polsce pod tytułem Opisać
Wilno, metodą sine ira et studio.
Złożoność historii relacji polsko-litewskich dobrze ilustrują losy poszczególnych
rodzin zamieszkujących przedwojenną Litwę
i polskie Kresy. Bywało i tak, że to właśnie
polskojęzyczni Starolitwini opowiadali się nie
za Litwą, która znalazła się w granicach odrodzonej Rzeczypospolitej, ale właśnie za nowo
powstałym państwem litewskim.
Tak, chociaż takich było wśród Starolitwinów niewielu. Należał do nich m.in. Michał
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Römer (lit. Mykolas Römeris). Byli to niewątpliwie
ludzie pożyteczni dla obu narodów, stanowiący
jakiś pomost między odrodzonymi Polską i Litwą.
W ostatnich czasach do takich ludzi należał Czesław Miłosz, który publicznie mówił o sobie, że jest
Litwinem, ale jednocześnie Litwinem mówiącym
po polsku i polskim poetą.
Miłosz zwracał też uwagę na dobry przykład
Finlandii i Szwecji. W Helsinkach nazwy ulic występują w dwóch językach: fińskim i szwedzkim, co
jest sprawą czysto kurtuazyjną, ponieważ Szwe-

dów w Helsinkach prawie nie ma i niemal każdy
mówi po fińsku. W tej chwili w Wilnie analogiczna
sytuacja z napisami litewskimi i polskimi jest, niestety, nie do pomyślenia. Zdecydowana większość
Litwinów na to się nie godzi, a szkoda. Uważam,
że umieszczenie napisów po polsku byłoby takim
właśnie kurtuazyjnym gestem, przede wszystkim
z uwagi na przeszłość Wilna, która, swoją drogą,
była bardziej złożona, niż się wielu Litwinom i Polakom wydaje.

Tomas Venclova – litewski poeta, eseista, tłumacz. W czasach ZSRR
dysydent i obrońca praw człowieka, od końca lat siedemdziesiątych na
emigracji w USA. Pracuje w katedrze literatur wschodniosłowiańskich
na Uniwersytecie Yale. Ostatnio w Polsce ukazał się zbiór tekstów Powroty do Litwy autorstwa Tomasa Venclovy i Czesława Miłosza.
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Wilno, Cerkiew św. Michała i Konstantyna, rys. Marcin Tas
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Geopolityka emocji
Z IVANEM KRASTEVEM rozmawia ALEKSANDRA KANIEWSKA

Aleksandra Kaniewska: Niektórzy badacze
nieufnie odnoszą się do koncepcji Europy Środkowej, nie tylko z powodu terminologicznych
zawiłości, ale też z uwagi na skomplikowane
kwestie geopolityki, mozaiki narodowych
tożsamości i interesów. Przypomnijmy słynne
stwierdzenie angielskiego historyka Alana
Palmera, który Europę Środkową i Wschodnią
określił jako „ziemie pomiędzy”.
Ivan Krastev: Nic dziwnego. W końcu samo
rozumienie tego, czym jest i gdzie się znajduje
Europa Środkowa, mocno zmieniało się z upływem czasu. Na początku XX wieku był to obszar
wpływów świata germańskiego, a geograficznie
tworzyły ją ziemie pomiędzy Niemcami a Rosją.
Później, wraz z końcem I wojny światowej, spod
gruzów mocarstw wyłoniły się nowe państwa.

“

Wierzyli, ale pozostaje pytanie, czy mieli na
myśli tę samą Europę?
Rzeczywiście, choć Polacy, Węgrzy, Czesi czy
Słowacy używali podobnych słów, każdy wyobrażał ją sobie inaczej. Z kolei Bułgarzy i Rumuni
zaczęli intelektualnie mierzyć się z myśleniem
o Europie dużo później, już po wydarzeniach 1989

Ostatni kryzys finansowy na nowo rozrysował mapę
Europy. Dziś okazuje się, że linia podziału przebiega
między Europą Północną a Południową.

Europa Środkowa stała się wówczas politycznym
laboratorium, eksperymentalnym obszarem, który
po II wojnie światowej znalazł się w kleszczach
komunizmu. Przenieśmy się do lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. To ważny moment w historii
Europy Środkowej. Właśnie wtedy narodziła się ona
na nowo w wyobraźni politycznej dysydentów.
Domyśla się pani, dlaczego uważam to za doniosłe
wydarzenie?
Dlaczego?
Ta „wyobrażona” Europa Środkowa została
zbudowana w opozycji do Europy Wschodniej,
która była przecież orbitą radzieckich wpływów
politycznych. Miała opierać się na silnej, kulturowej
odrębności od Związku Radzieckiego i krajów przez
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niego okupowanych. Zatem z tego punktu widzenia Europa Środkowa była – po pierwsze – tworem
zimnowojennym, a po drugie – opartym na kulturze. Europa Środkowa chciała być blisko Europy
właściwej. W jednym z esejów prof. Timothy Garton
Ash pisał nawet, że w owym czasie istniały dwie
Europy: pierwsza, która wierzyła w Europę, i druga,
która traktowała ją ambiwalentnie. Mieszkańcy
Europy Wschodniej byli wśród tych, którzy wierzyli
w nią najgoręcej.

Geopolityka emocji

roku. Dopiero ten magiczny rok był momentem,
w którym wszyscy zrozumieli, że konieczna jest
jedna Europa Środkowa. Wiedzieliśmy, że trzeba
zacząć współpracować.
Ta strategia przyniosła wymierne owoce –
integrację ze strukturami UE i NATO.
Tak. Pomogła nam narracja, która uczyniła
z 1989 roku „globalne wydarzenie historyczne”. To
było jedno z narzędzi sukcesu.
Co dzisiaj, dwadzieścia trzy lata po transformacji, zostało z tamtej środkowoeuropejskiej
jedności?
Niestety niewiele. Tym ważniejsze jest, żebyśmy
zaczęli na nowo szukać wzajemnego zainteresowania i szacunku, które połączyły nas przed laty.

Dlaczego właśnie teraz?
Bo zupełnie niespodziewanie ostatni kryzys
finansowy na nowo rozrysował mapę Europy.
Dotychczas Europa Zachodnia była przeciwstawiana Wschodniej, stare państwa członkowskie UE
stawiano w opozycji do nowych. Tymczasem dziś
okazuje się, że linia podziału przebiega między
Europą Północną a Południową.

tożsamości, także wśród naszych sąsiadów.
Trzeba kontynuować dziedzictwo prezydenta
Havla.

Nowa kulturowa linia demarkacyjna…
Właśnie. Ale co zostało z idei Europy Środkowej
po ostatnich dwudziestu latach? I czy jesteśmy
w stanie wykorzystać tę naszą nową charyzmę?
Szczerze mówiąc, uważam, że są to pytania skie-

Czym różniła się wizja Havla od innych?

“

W latach siedemdziesiątych obserwowaliśmy
starcie dwóch interesujących tradycji intelektualnych. I tak jedna Europa Środkowa to egzystencjalne i fenomenologiczne doświadczenie ludzi

Wejście do Wspólnoty Europejskiej to nie koniec Europy Środkowej. Teraz środkowoeuropejski projekt ma
więcej sensu niż wcześniej.

rowane do Polski. Bo to przecież polscy politycy
i intelektualiści włożyli najwięcej wysiłku w to, żeby
dawną ideę Europy Środkowej utrzymać przy życiu.
Cała zmiana w regionie miała swój początek w Polsce i powinna być kontynuowana pod waszym
przywództwem.
Wiem, że Polacy nie mogą tego powiedzieć, nie
brzmiąc zarazem protekcjonalnie i przesadnie, ale
bądźmy szczerzy – protesty „Solidarności” były wyjątkowe w skali całej Europy. Nie da się ich porównać z żadnym innym wydarzeniem. Nigdzie indziej
dziesięć milionów ludzi nie zapisało się do związku
zawodowego, żeby walczyć o wspólną przyszłość.
A „aksamitna rewolucja”?
Oczywiście Czesi też byli ważnym ogniwem
transformacji, ale oni od zawsze są pochłonięci
swoją wyjątkowością. To widać i dzisiaj. Podczas
gdy Polska walczy o wzmocnienie Unii Europejskiej, używając jej jednocześnie do ugruntowania
własnej pozycji jako ważnego europejskiego
gracza, Czesi są zajęci problemami na własnym podwórku. Dlatego też, szczególnie w obliczu śmierci
Vaclava Havla, raczej nie będziemy świadkami
wzrostu znaczenia Europy Środkowej. O ile w Polsce nie weźmiecie spraw w swoje ręce!
Właśnie z tego powodu pierwszą edycję
magazynu „Instytut Idei” postanowiliśmy poświęcić Europie Środkowej. Mamy nadzieję, że
to zainicjuje dyskusję o środkowoeuropejskiej
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To tym ważniejsze, że spuścizna po Havlu jest
dzisiaj bardziej interesująca niż kiedykolwiek,
a jego poglądy na kapitalizm i nowoczesność są
dużo bardziej złożone niż powszechnie się uważa.
Tak jak i Havlowska wizja Europy Środkowej.

pokroju Jana Patočki czy Vaclava Havla. Drugą
Europę Środkową tworzyła antykomunistyczna
lewicowość Jacka Kuronia, Adama Michnika i Bronisława Geremka.
I gdzie spotkali się w swoich marzeniach
o Europie?
Na szczęście mieli też wspólny mianownik. Po
pierwsze, wszyscy środkowoeuropejscy dysydenci
artykułowali niezgodę na ówczesny kształt relacji
między obywatelami a państwem. Po drugie, bardzo wyraźne było ich antykapitalistyczne nastawienie. I choć dla wszystkich głównym celem istnienia
Europy Środkowej był „powrót do Europy”, wcale
nie chodziło o kopiowanie kapitalizmu czy zachodniej demokracji, lecz o walkę o wolne, ale mniej
konsumpcyjne społeczeństwo. Brało się to z przekonania, że Europa Środkowa jest nie tylko Europą
właściwą, ale też Europą lepszą. Ten śmiały pogląd
uległ zmianie w trakcie procesu akcesyjnego do UE.
Czyżby Havel i reszta uznali, że nie jesteśmy
jednak tak wyjątkowi?
Zrozumieli, że akcesja oznacza przyjęcie norm
i instytucji Unii Europejskiej, a nie ich wymyślenie
na nowo. Ale wejście do Wspólnoty Europejskiej
to nie koniec Europy Środkowej. Tak naprawdę
– w swoim kulturowym i politycznym wymiarze –
środkowoeuropejski projekt ma więcej sensu teraz
niż wcześniej.

Geopolityka emocji

Dlaczego?
Bo okazało się, że w obliczu ostatniego kryzysu
finansowego zagrożona jest spora część demokracji kapitalistycznej. Nie jest łatwo mówić o tym
w sposób sensowny, czyli kwestionować pewien
kierunek zjawisk, które w tej posttransformacyjnej rzeczywistości nie działają, ale bez popadania
w dyskurs populistyczny i reakcyjny. I tu idea
zjednoczonej Europy Środkowej staje się niezmiernie ważna, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę
obecną sytuację na Węgrzech.
Chyba nie tylko na Węgrzech. Właściwie
w całej Europie odradzają się tendencje nacjonalistyczne…
To prawda, ale dla wielu ludzi spoza naszego
regionu to właśnie Europa Środkowa ucieleśnia
wojny, zagrożenia okresu międzywojennego oraz

“

Dwadzieścia lat temu pytaliśmy: „Czy z kraju takiego
jak Bułgaria można zrobić Grecję?”. Dziś: „Czy z dzisiejszej Grecji da się zrobić Bułgarię?”.

mnóstwo podszytych społeczną frustracją nacjonalistycznych emocji. Tu można zauważyć powrót
innego rozumienia Europy Środkowej: jako miejsca
kształtowanego przez pisma wybitnych politologów i ekonomistów spoza regionu.

w społeczności europejskiej. Natomiast teraz to
pytanie brzmi raczej: „Czy z dzisiejszej Grecji da się
zrobić Bułgarię?”. Innymi słowy: czy można przekształcić ją w państwo, które jest biedne i niezbyt
demokratyczne, ale fiskalnie odpowiedzialne?

Zanim więc oni wymyślą nas na nowo,
powinniśmy chyba zrobić to sami. Kim więc
jesteśmy? I jak możemy zmienić postrzeganie
centrum Europy, żeby na nowo zespolić kraje,
które dotychczas były uznawane za prowincjonalne i peryferyjne?

Zatem sugeruje pan, żebyśmy częściej opowiadali nasze transformacyjne doświadczenia?
Zdecydowanie tak. Nie tylko dlatego, że transformacja miała miejsce, ale dlatego, że była udana.
Tu nie chodzi o kolejną historyczną debatę. Kraje
Europy Środkowo-Wschodniej przeszły przez wiele
niepopularnych reform ekonomicznych. Ludzie tracili oszczędności, na oczach wszystkich odbywał się
demontaż komunistycznego państwa dobrobytu.
Mimo to przez ulice naszych miast nie przetoczyły
się masowe protesty. Nie rozkwitła populistyczna
polityka. To jedna z rzeczy, jakiej Zachodnia Europa
może nauczyć się od Wschodniej.

Mój pomysł jest następujący. Powinniśmy
wykorzystać nasze doświadczenia transformacji do
tłumaczenia zjawisk zachodzących w krajach tzw.
„starej Unii”. Jeśli spojrzy się na kryzys w Hiszpanii,
Włoszech czy Grecji, to tamtejsi politycy mówią
ludziom, że nie ma alternatywy. „To nie są rozwiązania lewicy ani prawicy, to po prostu jedyne
możliwe wyjście”. Tu właśnie dostrzegam szansę na
wyciągnięcie wniosków z ostatnich dwudziestu lat
doświadczeń społeczeństw Europy Środkowej.
Można porównać odchodzenie od komunizmu z wychodzeniem z recesji?
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Można. Przede wszystkim, my, Wschodnioi Środkowoeuropejczycy, świetnie rozumiemy
zdroworozsądkową, technokratyczną politykę pt.
„nie ma alternatywy”. Bo taki właśnie był dyskurs
postkomunistycznej transformacji! Normalne uprawianie polityki odłożono wtedy na półkę. Wszystko
było owocem politycznego konsensusu, uzasadnianego imperatywami najpierw transformacji,
a potem akcesji do UE.
Kryzys w Europie powiela ten schemat. Już
jesteśmy świadkami decyzji, których esencją nie
jest troska o dobro społeczeństwa, ale niezbędne
do podjęcia środki. Dostrzegam też pewną zmianę, niewidoczną jeszcze być może dla polityków
Zachodu. Dwadzieścia lat temu pytaliśmy: „Czy
z kraju takiego jak Bułgaria można zrobić coś na
kształt Grecji?”, czyli kraj nieszczególnie rozwinięty i demokratyczny, za to dobrze funkcjonujący
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Ale czy faktycznie możemy porównywać
Greków do Polaków czy Słowaków z tamtych
czasów? My z dużą większą nadzieją i głodem
wypatrywaliśmy zmian...
Oczywiście warto się zastanowić, czy nasz sukces można powtórzyć. Czy to, co zadziałało w Pol-

sce, zadziała także w Hiszpanii czy we Włoszech?
Tego nie wiem.
W takim razie, w jaki sposób Hiszpanie czy
Grecy mogą skorzystać z naszego doświadczenia?
Wielu komentatorów pyta ostatnio: „Czy silny
interwencjonizm Unii Europejskiej nie delegitymizuje demokracji w państwach takich jak Grecja
czy Włochy?”. Ale przecież to właśnie stało się
w Europie Środkowej i Wschodniej po 1989 roku.
I mimo to Środkowoeuropejczycy są najbardziej
proeuropejskimi społeczeństwami! Uważam więc,
że powinniśmy wyjaśniać, co się u nas wydarzyło, pokazując nie tylko cały społeczny kontekst
przemian i reakcje elit politycznych, ale głównie
nasze obawy, nadzieje, sukcesy. Nie mówię więc
o przekazywaniu doświadczeń z wdrażania reform
i innych technokratycznych wymogów. Mam
na myśli opowieści o tym, jak się CZULIŚMY. To
typowa „geopolityka emocji”, czyli doświadczenie
w całym jego wymiarze.
Bo chyba nie można wymyślić Europy na
nowo, rozmawiając jedynie o instytucjach.
Nie można. W ogóle cała polityka powinna stać
się bardziej humanistyczna i solidarna. W latach

“

Ciekawości czego?
Dużo łatwiej zrozumieć własne doświadczenie
patrząc na podwórko sąsiada. A teraz nadszedł
czas, byśmy zaczęli interesować się własną historią, kulturą i sytuacją polityczną. Nie mówię tu
o wyrażaniu opinii, wydawaniu osądów i protekcjonalności, która rządzi stosunkami w Europie
Środkowej. Ocenianie jest proste. Ważniejsza jest
próba zrozumienia. Weźmy przykład Polski i Węgier. Warto rozmawiać z Węgrami, żeby zobaczyć,
jak oni widzą pewne sprawy. Z drugiej strony oni
powinni zastanowić się, dlaczego Polska obrała
inny kierunek rozwoju. Potrzeba rozmowy, nie
stanowiska dyplomatycznego.

Kraje Europy Środkowo-Wschodniej przeszły wiele niepopularnych reform ekonomicznych. Mimo to
przez ulice naszych miast nie przetoczyły się masowe
protesty.

1991 i 1992, kiedy w Europie Środkowej przeżywaliśmy naprawdę ciężkie chwile, mieliśmy przynajmniej dużo nadziei na przyszłość. Grecy takiej
nadziei nie mają. Co więcej, na naszej transformacji
najbardziej skorzystali młodzi ludzie, a dziś w niektórych krajach na południu Europy młodzież to
najwięksi przegrani. Poziom bezrobocia w krajach
typu Hiszpania czy Grecja jest zatrważający. Dla
nich krzepiąca może być historia tego, jak radziliśmy sobie z ogromnymi zmianami lat dziewięćdziesiątych. I jak, przykładowo, otwarcie granic dało
ludziom nadzieję, ale jednocześnie zmniejszyło ich
zarobki o połowę.
Wiemy zatem, co przekazać innym. A co
z nami? Jaką opowieść powinni wysnuć dla siebie Słowacy, Czesi, Węgrzy, Bułgarzy, Rumuni?
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Niepokojący jest zanik emocjonalnego obywatelstwa w Europie Środkowej. Zupełnie zanikło
środkowoeuropejskie „my”. Sięgnijmy pamięcią
wstecz: kiedy w latach dziewięćdziesiątych ludzie
z Europy Środkowej uczestniczyli w konferencjach,
zawsze trzymali się razem. Nawet nie dlatego, że
mieli jakieś wspólne interesy, ale dlatego, że dobrze
im się rozmawiało. Trochę tak, jakbyśmy się w Europie Środkowej rozumieli lepiej niż z resztą świata.
Te czasy należą do przeszłości. Jednak wierzę, że
rekonstrukcja Europy Środkowej jako przestrzeni
intelektualnej nastąpi. Wymaga to jedynie odnowienia wzajemnej ciekawości.

I czy nie powinniśmy przy okazji przestać
wpatrywać się z uwielbieniem w Zachód?
Zanim zaczniemy być dumni z bycia częścią
Europy Środkowej, musimy zacząć odczuwać
dumę z własnych krajów. Czy myśli pan, że po
doświadczeniu masowej migracji jesteśmy
gotowi, żeby cieszyć się z mieszkania w Polsce,
Bułgarii czy Rumunii?
Celna uwaga. Zauważalne jest, że po wejściu do
Unii Europejskiej odczuwaliśmy uzasadnioną dumę
z dołączenia do grona Europejczyków. Teraz oczywiście wciąż będziemy dumni z europejskiej tożsamości, ale bardziej jako europejscy Polacy, Bułgarzy
czy Węgrzy. Jesteśmy dużo bardziej wyluzowani
w naszym podejściu do Europy niż nasi koledzy
z Zachodu. My już doświadczyliśmy – i intelektual-
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nie, i systemowo – bolesnego kryzysu, przez który
oni przechodzą teraz. Wcześniej to my uczyliśmy
się od nich, jak budować instytucje, regulować
rynek i wprowadzać reformy. Teraz oni mogą
wiele nauczyć się od nas. Nie powinniśmy przegapić szansy na ponowną legitymizację znaczenia
Europy Środkowej. To dziedzictwo takich ludzi, jak
Havel, Kuroń, Geremek i inni. Wykorzystajmy je!

Ivan Krastev – bułgarski politolog, filozof polityki, analityk, publicysta, szef
Centrum Strategii Liberalnych w Sofii. W 2008 roku uznany za jednego ze stu
największych intelektualistów świata w rankingu brytyjskiego magazynu
„Prospect”.
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Sofia, Sobór św. Aleksandra Newskiego, rys. Marcin Tas
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Grupa Wyszehradzka
– coraz więcej nas różni
RYSZARD PETRU

W dłuższej perspektywie warto ujednolicić nasze
podejście do współpracy europejskiej – dla całej
Europy Środkowej powinna ona oznaczać dalszą
i głębszą integrację.

Jeśli pisać o Europie Środkowej czy Środkowo-Wschodniej, należałoby zacząć od sformułowania
odpowiedniej definicji tego regionu. Są tu różne
możliwości – od definicji wąskiej, obejmującej
wyłącznie cztery kraje wyszehradzkie, po szeroką, w której mieszczą się również kraje bałtyckie
oraz Rumunia i Bułgaria. Zważywszy jednak, że
tekst ten zbiega się w czasie z przewodnictwem
Polski w Grupie Wyszehradzkiej, skupmy się na tej
węższej, ale też bardziej naturalnej grupie czterech
krajów naszego regionu.
Zacznę dość przewrotnie, bo od stwierdzenia,
że wraz z upływem czasu coraz więcej nas różni, a coraz mniej łączy. Owych różnic w żadnym
wypadku nie należy utożsamiać z konfliktem,
rozbieżnościami politycznymi czy gospodarczymi.
Wynikają one raczej z wyboru ścieżki rozwoju gospodarczego, jak również z obiektywnych uwarunkowań gospodarczych.
Przyglądając się najpierw temu, co nas dzieli:
wśród omawianej czwórki państw widać znaczne
różnice w podejściu do integracji europejskiej.
Słowacja od trzech lat jest członkiem strefy euro
– dlatego dzisiaj to najściślej zintegrowany ze
Wspólnotą Europejską kraj regionu. Z kolei Węgry
poprzez serię działań na granicy europejskich standardów stały się miejscem najbardziej od Europy
oddalonym.
Republika Czeska, jak wskazują wszelkie statystyki ekonomiczne, jest zaliczana do grupy krajów
rozwiniętych, a jej PKB per capita wynosi 80 procent
średniej unijnej. Jest to też kraj ściśle gospodarczo
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zintegrowany ze starą Unią, jednak – co ciekawe
– najbardziej sceptyczny co do dalszej integracji.
Było to wyraźnie widoczne podczas projektowania
unii fiskalnej, którą to ideę, razem z Brytyjczykami,
pierwotnie odrzucili właśnie Czesi.
Na tym tle Polska mocno deklaruje swoją europejskość i aktywne działanie w ramach projektu
unijnego. W praktyce jednak aż tak głębokiego
zaangażowania nie widać. Tym trudniej o wspólną
klamrę dla polityki europejskiej czterech krajów
naszego regionu.
Jeśli chodzi natomiast o stopień realnej integracji, zwłaszcza w wymiarze czysto gospodarczym,
to we wszystkich przypadkach widoczna jest silna
integracja w łańcuchu produkcji przemysłowej
z Niemcami. Większość wymiany handlowej Polski,
Czech, Węgier i Słowacji przypada właśnie na ten
kraj. Jest to związane przede wszystkim z kontraktowaniem istotnej części komponentów w tańszych krajach naszego regionu.
Główna różnica polega na tym, że Polska – jako
kraj ze znacznie większym rynkiem wewnętrznym
– jest gospodarką bardziej zamkniętą, z relacją
eksportu do PKB na poziomie 40 procent, podczas
gdy w pozostałych trzech krajach jest to około
80 procent PKB. W znaczniej mierze wynika to
z wielkości gospodarek, a nie z zaszłości po upadku
komunizmu, kiedy Polska, a później Słowacja, kraje
o niskim poziomie uprzemysłowienia, startowały
z relatywnie niskiego poziomu relacji eksportu do
PKB.
Skala uzależnienia od relacji handlowych stała
się widoczna po rozpoczęciu kryzysu w 2009 roku.
Na skutek zapaści w handlu zagranicznym i spadku
o 18 procent niemieckiego eksportu we wszystkich
czterech krajach Europy Środkowo-Wschodniej
nastąpiło podobne co do skali załamanie handlu.
Największy spadek zanotowano w Czechach,
a najmniejszy w Polsce. Jednak różnica w głębokości spadku nie była aż tak wielka i wahała się
od 16,8 procent w Polsce do 18,8 procent w Cze-

chach. Oczywiście efekt dla PKB był zróżnicowany,
bowiem na Słowacji, która kilka miesięcy wcześniej
przyjęła euro, spadek nominalny był tożsamy z realnym, podczas gdy w Polsce nominalny spadek
dynamiki eksportu został zneutralizowany przez
podobny co do skali poziom osłabienia złotego.
Stąd też m.in. wziął się dodatni wzrost gospodarczy
w Polsce, w przeciwieństwie do ujemnych dynamik
w pozostałych krajach regionu, w szczególności na
Słowacji. O ile w 2009 roku wszystkie cztery kraje
regionu zostały wrzucone przez rynki finansowe
do wspólnego „worka” krajów rozwijających się,
czyli gospodarek o podwyższonym ryzyku, o tyle
w kolejnych fazach kryzysu finansowego nastąpił
istotny podział i rozróżnienie poszczególnych
gospodarek.
Oczywiście krajem najbardziej zagrożonym
wciąż są Węgry. Wynika to przede wszystkim ze
skali nierównowag gospodarczych, jakie mają
tam miejsce: najwyższy dług publiczny (ponad
80 procent PKB), najwyższa relacja kredytów do
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W 2009 roku wszystkie cztery kraje regionu zostały
wrzucone przez rynki finansowe do wspólnego „worka” krajów rozwijających się, czyli gospodarek o podwyższonym ryzyku.

depozytów, największe uzależnienie od kredytów
w walutach obcych, zarówno osób fizycznych, jak
i przedsiębiorstw.
Sytuacja fiskalna Węgier jest na tyle poważna,
że znów odbywają się negocjacje z Międzynarodowym Funduszem Walutowym dotyczące ewentualnej pomocy finansowej dla tego kraju. Na tym
tle pozostałe trzy kraje prezentują się pozytywnie.
Zarówno w Czechach, jak i na Słowacji relacja długu do PKB kształtuje się na poziomie nieznacznie
powyżej 40 procent, z relacją kredytów do depozytów poniżej 100 procent i bez znacznych nierównowag jeśli chodzi o pozostałe segmenty gospodarki.
Polska ma nieco gorsze wskaźniki gospodarcze
od Czech i Słowacji, zarówno w zakresie długu
(ponad 55 procent PKB), jaki i relacji kredytów do
depozytów (lekko powyżej 100 procent). Jesteśmy też krajem, w którym kilka lat temu masowo
udzielano kredytów mieszkaniowych we frankach szwajcarskich. Na szczęście skala zadłużenia
denominowana w obcych walutach w Polsce jest
znacznie mniejsza niż na Węgrzech, a kredyty
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walutowe stanowią odpowiednio 30 i 60 procent
całości udzielonych kredytów.
Na podsumowanie tej wyliczanki wypada zacytować ratingi poszczególnych państw. Nawet biorąc pod uwagę wszystkie zastrzeżenia co do jakości
ocen wystawianych przez agencje ratingowe, wciąż
jest to najprostszy miernik wiarygodności danego
kraju. Rating według agencji S&P dla Czech wynosi
AA-, dla Słowacji A, dla Polski A-, a dla Węgier
BB+. Należy dodać, że węgierski rating jest bliski
tzw. poziomom śmieciowym, przy których żaden
poważny inwestor nie zdecyduje się na inwestycje.
Stąd też aktywnie prowadzone przez Węgry negocjacje, dzięki którym kraj ma uzyskać pozarynkowe
źródła finansowania.
Jaki potencjał rozwoju ma region Europy
Środkowo-Wschodniej? Bądźmy szczerzy, na tle
globalnej gospodarki jest on prawie niewidoczny,
kształtów nabiera dopiero wtedy, gdy spojrzymy
na Stary Kontynent. Na tle Europy przynajmniej
trzy kraje naszego regionu wyróżniają się relatyw-

ną stabilnością gospodarczą i ponadprzeciętnym
wzrostem gospodarczym. Wciąż jest to też region
z relatywnie niskimi kosztami pracy, choć z upływem czasu będzie to miało coraz mniejsze znaczenie ze względu na efekt konwergencji płac.
Coraz częściej mówi się w Europie o zupełnie
nowym podziale geopolitycznym i gospodarczym:
na kraje Północy i Południa. Kraje Północy to te
bardziej odpowiedzialne, mniej rozrzutne, ciężko
pracujące i roztropne. Kraje Południa są ich przeciwieństwem. Podział ten jest wynikiem obecnego
kryzysu fiskalnego w Europie, w wyniku którego
kraje „Europy Południowej” znalazły się w tarapatach finansowych, a kraje „Europy Północnej” muszą je ratować. Ten podział można odnieść również
do naszego regionu. Mamy więc trzy kraje Północy
(Czechy, Słowacja i Polska), które są oazą stabilności
finansowej, a obok Węgry – symbol Południa –
potrzebujące wsparcia finansowego.
W samym aspekcie gospodarczym trudno jest
znaleźć wiele wspólnych mianowników. Teoretycznie wszystkie kraje naszego regionu są bene-
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ficjentami polityki spójności, jednak najbardziej
może na niej zależeć Polsce. We wszystkich krajach
dominują duże międzynarodowe grupy bankowe.
Dlatego cała czwórka powinna dbać o powstanie
unii bankowej w takim kształcie, który uwzględniłby również interesy krajów „goszczących”. Na razie

“

kryteriów. W całym regionie wszyscy jednak mają
świadomość, że projekt europejski przenosi swój
ciężar głównie na obszar strefy euro, a zasadnicza
współpraca będzie odbywać się właśnie na tym
polu. Kraje, które nie będą znajdować się w obszarze wspólnej waluty, nie będą zbyt mocno ze sobą

Coraz częściej mówi się w Europie o zupełnie nowym podziale geopolitycznym i gospodarczym: na
kraje Północy i Południa.

tylko Czesi podnoszą podobne do naszych argumenty, a dotychczasowa taktyka dyplomatyczno-gospodarcza sprowadzała się do poszukiwania
sprzymierzeńców raczej wśród starych członków
Unii, bez ścisłej koordynacji w ramach Grupy Wyszehradzkiej.
Ewidentnie nie wykorzystujemy dziś możliwości
wspólnego działania w wielu obszarach, w których
mamy zbliżone interesy. Takie wspólne działania
powinny dotyczyć kwestii gospodarczych, m.in.
zasad powstania unii bankowej, nowego paktu
fiskalnego, niezależności energetycznej czy polityki spójności. W naszym wspólnym interesie leży
również kwestia dalszego rozszerzania Unii o kraje
byłej Jugosławii, jak również wspieranie demokracji
i reform rynkowych na Białorusi i Ukrainie. Skala
i zakres potencjalnej współpracy, a także jej zakres
tematyczny są bardzo szerokie. I ewidentnie niewykorzystane.
Pozostaje jeszcze kwestia wspólnej waluty.
Obecne polskie stanowisko jest pragmatyczne
i wyraża się w przekonaniu, że najpierw poczekamy na rezultaty remontu, a jeśli ten się powiedzie, będziemy skłonni w miarę szybko do klubu
euro przystąpić. Czechy nie są zbyt chętne, żeby
przystępować do strefy euro, a Węgry po prostu
nie mają takiej możliwości, choćby z powodów
formalnych, gdyż nie spełniają podstawowych

kooperować. Paradoksalnie to właśnie przeprowadzana obecnie integracja w ramach euro może być
czynnikiem istotnie ograniczającym współpracę
Grupy Wyszehradzkiej.
Jakie widzę największe wyzwania i możliwości
wspólnego działania dla projektu Europa Środkowa? Dziś Grupę Wyszehradzką więcej dzieli, niż
łączy. Ten trend można jednak odwrócić. Jak? Skupiając się na tych elementach, w których ewidentnie mamy wspólne interesy. Po prostu. A w dłuższej
perspektywie warto też ujednolicić nasze podejście do współpracy europejskiej – dla całej czwórki
powinna ona oznaczać dalszą i głębszą integrację.
Dziś jest to pogląd Polski, i bardzo dobrze, bo historycznie trudno znaleźć lepszą i bezpieczniejszą
alternatywę. Wspólny mianownik skoordynowanych działań całego regionu powinien obejmować
zakres spraw poruszonych przeze mnie w tym tekście – czyli kwestie unii bankowej, paktu fiskalnego,
niezależności energetycznej i polityki spójności.
Nie powinno to być trudne, bo te projekty łączy
poziom naszej zamożności i relatywnie mały udział
w globalnej gospodarce. To bardziej goszczenie
grup kapitałowych niż zagraniczna ekspansja. Tym
bardziej uważam, że to Polska powinna zostać
krajem przodującym w znajdowaniu i promowaniu
takich właśnie wspólnych interesów. Dla korzyści
całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Ryszard Petru – przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich. W latach 2001-2004 ekonomista ds. Polski i Węgier w Banku Światowym – doradzał
w zagadnieniach związanych z reformami emerytalnymi i finansami publicznymi w krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Centralnej.
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Warszawa, Zamek Królewski, rys. Marcin Tas
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Energetyka regionu:
między rynkiem a polityką
MARIUSZ SWORA
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W interesie państw Europy Środkowej i Wschodniej nie leży odcinanie się od dostaw rosyjskich
surowców.

nie aparat badawczy prawa i ekonomii, ale istnieje
również konieczność nakreślenia tła politycznego,
czemu poświęcona jest przede wszystkim pierwsza
część artykułu. Druga część będzie natomiast skupiała się na analizie możliwości poprawy sytuacji
energetycznej w regionie za pomocą instrumentów regulacji i ochrony konkurencji.

Europa Środkowa i Wschodnia to region, który
można wyodrębnić, biorąc pod uwagę bardzo różne kryteria, począwszy od geograficznych, przez
polityczne, historyczne, kulturowe i ekonomiczne. Obszarem szczególnie wrażliwym w zakresie
funkcjonowania gospodarek państw środkowoeuropejskich jest energetyka. Przy dokonywaniu
analizy sektora energetycznego Europy Środkowej
i Wschodniej na pierwszy plan wysuwają się dwie
grupy problemów. Pierwsza dotyczy wyzwań inwestycyjnych stojących przed sektorem energetycznym państw środkowoeuropejskich w kontekście
dekapitalizacji majątku sieciowego i wytwórczego,
tworzenia wspólnego rynku energii w Unii Europejskiej oraz polityki klimatycznej. Druga odnosi
się do znacznego uzależnienia państw regionu
od dostaw surowców energetycznych z kierunku wschodniego. Kwestie będące przedmiotem
niniejszego artykułu mieszczą się w drugiej z tak
wyodrębnionych grup problemów. Przedmiotem
rozważań autora będą sprawy dotyczące możliwości wykorzystania instrumentów prawa i polityki
europejskiej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dostaw oraz wdrażania mechanizmów
konkurencji tak, aby możliwa stała się poprawa
sytuacji państw środkowoeuropejskich w stosunku
do głównego dostawcy surowców energetycznych,
jakim jest Rosja. W krótkiej wypowiedzi trudno jest
poddać analizie ogół sektora energetycznego, dlatego skupię się na sektorze gazu ziemnego. W tym
kontekście do uzyskania w miarę całościowego
obrazu zagadnienia nie wystarczy jednak wyłącz-

Istnieje wiele powodów, dla których trzeba
i warto pisać o Europie Środkowej i Wschodniej
jako o regionie wyjątkowym. Istnieje również wiele
powodów ku temu, aby ta wyjątkowość legła
u podstaw budowy silnych więzi ekonomicznych
i politycznych pomiędzy państwami regionu,
podobnie jak wiele jest przyczyn, dla których więzi
te są osłabiane. Udowadniając tak postawioną
tezę, stosunkowo łatwo odwołać się do najnowszej
historii wyznaczonej przez wyjście z bloku radzieckiego transformację ustrojową i gospodarczą,
akcesję części państw środkowoeuropejskich do
NATO i Unii Europejskiej. Wspólna pamięć i sukces
państw byłego bloku radzieckiego wynikający
z udanej transformacji nie doprowadziły jednak, jak
do tej pory, do powstania wspólnoty politycznej
państw Europy Środkowej i Wschodniej, wyrażającej się w zorganizowanej i skutecznej artykulacji
wspólnych interesów w Unii Europejskiej w dziedzinie energetyki.
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Teraźniejszość polityczną Środkowej i Wschodniej Europy wyznaczają tendencje polityczne,
które poddają próbie kruche regionalne spoiwo.
Chodzi przede wszystkim o praktyczne wycofanie
przez Stany Zjednoczone patronatu nad tą częścią
Europy, połączone z rewizjonizmem polityki kremlowskiej, która chce ułożyć stosunki w dawnym imperium na nowych (swoich) zasadach. Obie kwestie
podkreślili w dobitnych słowach prominentni środkowoeuropejscy politycy i intelektualiści w liście
wystosowanym do amerykańskiej administracji:

„Nasze nadzieje, że stosunki z Rosją się poprawią,
a Moskwa w końcu w pełni zaakceptuje naszą całkowitą suwerenność i wstąpienie do NATO i UE,
nie zostały spełnione. Zamiast tego Rosja znów
jest siłą rewizjonistyczną, która chce osiągać XXI-wieczne cele za pomocą XIX-wiecznych metod”.
Autorzy listu w ostrych słowach określili politykę
Rosji wobec państw regionu, która „używa jawnych i tajnych sposobów wojny ekonomicznej,
poczynając od blokad energetycznych i inwestycji motywowanych politycznie, a kończąc
na przekupstwach i manipulowaniu mediami”1.
W obliczu takiego stanu rzeczy aktualne jest
pytanie o tożsamość regionu, które czynią dodatkowo istotnymi tendencje umacniania dwubiegunowego wymiaru polityki europejskiej. Niemcy
i Francja – państwa, które nie od dziś pretendują
do roli hegemonów polityki europejskiej – nie są
zainteresowane wzmacnianiem regionu Europy
Środkowej i Wschodniej. Dodatkowo instytucjonalizacja europejskiej polityki zagranicznej
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bów surowcowych. Chodzi tutaj o dwa aspekty.
Pierwszym jest rozwój terminali skroplonego
gazu ziemnego (LNG), uwzględniając nawet
niepewność co do kierunku dalszego rozwoju
tego rynku. Drugim – eksploatacja złóż gazu
łupkowego. W pierwszym przypadku w skali
globalnej rynek LNG, który jeszcze kilka lat temu
był rynkiem dostawcy, staje się rynkiem odbiorcy.
Gazu skroplonego jest na rynku coraz więcej, do
czego przyczynił się boom łupkowy w Stanach
Zjednoczonych. W tym kontekście paląca staje się
potrzeba rozwoju infrastruktury terminali LNG de
facto wszędzie w regionie, gdzie jest to możliwe
(w szczególności w Polsce, Rumunii, Chorwacji czy na Litwie), aby w ten sposób skorzystać
z globalnego rozwoju tego rynku. Jeżeli chodzi
o własne zasoby gazu łupkowego państw regionu, to możliwość ich wykorzystania jest obecnie
przedmiotem twardej gry interesów, której
skutkiem już jest niepowodzenie projektu wydo-

Rosyjska dominacja na rynku surowcowym Europy
Środkowej i Wschodniej nie jest dana raz na zawsze
i ma swoje czułe punkty, wynikające z tendencji globalnych.

w żaden sposób nie wpłynęła na osłabienie woli
bilateralnego układania relacji pomiędzy Niemcami, Francją a Rosją, czego koronnym przykładem
jest sprawa gazociągu Nord Stream.
Rosyjska dominacja na rynku surowcowym
Europy Środkowej i Wschodniej nie jest jednak
dana raz na zawsze i ma swoje wrażliwe punkty,
wynikające w szczególności z tendencji globalnych dotyczących rozwoju rynku gazu ziemnego.
Jednym z nich jest perspektywa uniezależnienia
energetycznego państw środkowoeuropejskich,
które może dokonać się w drodze dywersyfikacji
źródeł dostaw oraz eksploatacji własnych zaso-

bycia gazu łupkowego w Bułgarii. Losy debaty
w Parlamencie Europejskim na temat możliwości
i warunków jego wydobywania oraz stanowisko
Komisji Europejskiej nadal są niepewne2. W obliczu tak złożonej sytuacji politycznej naturalny
jest postulat wzmocnienia więzi regionalnych
przez państwa środkowoeuropejskie, które
powinny uwzględniać silną artykulację zasady
suwerenności gospodarczej (w tym energetycznej) w relacjach z państwami trzecimi. A także:
wspólną prezentację i obronę interesów regionu
na arenie europejskiej, szukając tam wzmocnienia swojej pozycji m.in. vis-à-vis Rosji3 .

1 „An Open Letter to the Obama Administration from Central and Eastern Europe by Valdas Adamkus, Martin Butora, Emil Constantinescu, Pavol
Demes, Lubos Dobrovsky, Matyas Eorsi, Istvan Gyarmati, Vaclav Havel, Geza Jeszenszky, Rastislav Kacer, Sandra Kalniete, Karel Schwarzenberg,
Michal Kovac, Ivan Krastev, Aleksander Kwasniewski, Mart Laar, Kadri Liik, Janos Martonyi. Janusz Onyszkiewicz, Adam Rotfeld, Vaira Vike-Freiberga, Alexandr Vondra, Lech Walesa”, http://www.icdt.hu/documents/projects/OpenLetter.pdf (dostęp dnia 4 sierpnia 2012).
2 W chwili przygotowywania niniejszego artykułu dyskusja toczy się w związku ze złożonym w Parlamencie Europejskim projektem raportu pt.:
„Draft report on the environmental impacts of shale gas and shale oil extraction activities” (2011/2308(INI)), Committee on the Environment,
Public Health and Food Safety, 11 kwietnia 2012.
3 Przez zasadę suwerenności gospodarczej rozumiem tutaj imperatyw swobodnego (w granicach prawa) kształtowania polityki gospo-

darczej i decydowania o inwestycjach, które powinny być wolne od ingerencji państw i organizacji nierespektujących zasad wolnego rynku
i konkurencji lub reguł demokratycznego państwa prawa.
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Przyglądając się polityce energetycznej państw
Europy Środkowej i Wschodniej w zakresie dostaw
gazu, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na
cztery najistotniejsze czynniki wyznaczające sytuację regionu. Po pierwsze, gaz i bezpieczeństwo
jego dostaw odgrywają zróżnicowaną rolę w polityce różnych państw regionu (m.in. ze względu na
zróżnicowany popyt). Po drugie, uzależnienie od
jego bezpośrednich dostaw z kierunku wschodniego, aczkolwiek duże w przypadku całego regionu,
jest w różnych państwach mniejsze lub większe
(np. Polska vs Czechy). Po trzecie, wola zmiany
istniejących relacji, uwarunkowanych długoterminowymi umowami z Rosją, przy całym bagażu
negatywnych doświadczeń z naruszeniami bezpieczeństwa dostaw i cenami surowca włącznie,
nie jest powszechna. Po czwarte, nie jest również
powszechne przekonanie co do efektywności
instrumentów liberalizacji w zakresie poprawy sytuacji na rynku gazu. Takie zróżnicowanie podejść
i interesów z jednej strony tłumaczy fakt braku
spójnej polityki regionu wobec wschodniego dostawcy, z drugiej jest dobrą pożywką dla rosyjskiej
polityki prowadzonej tradycyjnie zgodnie z zasadą
divide et impera4. Prowadzenie tego typu polityki
przychodzi Rosji tym łatwiej, że paradoksalnie region Europy Środkowej i Wschodniej (przynajmniej
w zakresie polityki surowcowej i energetycznej)
łatwiej jest wyodrębnić przez pryzmat rosyjskiej
doktryny „bliskiej zagranicy” niż z punktu widzenia
faktycznych więzi politycznych łączących państwa
tego regionu. Taki zespół czynników powoduje,
że na rynku gazu państwa środkowoeuropejskie
tkwiły do tej pory w stanie, który można określić
mianem swoistego zamknięcia konsumenckiego
(consumer lock in), w którym owe czynniki, złożonej (nie tylko ekonomicznej) natury, skutkowały
brakiem woli co do zmiany status quo. Nakładały się
na to, rzecz jasna, problemy obiektywne w postaci
konsekwentnej polityki Kremla i désintéressment
Brukseli. Zmiana takiego stanu rzeczy jest możliwa
jako skutek działań podjętych w dwóch wymiarach:
•
poprzez zróżnicowane, wspólne inicjatywy
regionalne i większą spójność polityczną
regionu,

•

poprzez konsekwentne stosowanie prawa
i polityki europejskiej.
Państwa Europy Środkowej i Wschodniej powinny więc przede wszystkim aktywnie korzystać
z wszelkich możliwych środków przewidzianych
w mechanizmach budowania wspólnego rynku
energii w Unii Europejskiej oraz z innych form
współpracy regionalnej, które nie wchodzą bezpośrednio w skład porządku UE. Chodzi o budowanie
więzi w ramach rynków regionalnych energii elektrycznej i gazu ziemnego, budowę infrastruktury
przesyłowej, magazynowej i terminali LNG, zapewniających dywersyfikację kierunków dostaw energii
i zwiększających bezpieczeństwo dostaw w regionie. Dalej: kreowanie i wzmacnianie istniejących
inicjatyw regionalnych w zakresie energetyki (w ramach Wspólnoty Energetycznej, Grupy Wyszehradzkiej, BASREC itp.) oraz dedykowanych programów
unijnych (Partnerstwo Wschodnie, INOGATE). Nie
we wszystkich obszarach takie działania mogą
jednak zapewnić satysfakcjonujące rezultaty, stąd
konieczność sięgnięcia po środki nie tylko regionalne, ale również wspólnotowe. Taka szczególna
sytuacja ma miejsce przede wszystkim na rynku
gazu, gdzie dominacja Rosji w zakresie dostaw jest
w regionie szczególnie wysoka. Rosyjska polityka
nie pozostawia przy tym żadnych złudzeń co do
intencji. Gaz jest traktowany przez Kreml nieodmiennie jako instrument polityki zagranicznej
i tworzy ideologiczną podbudowę dla koncepcji
„supermocarstwa energetycznego”5. Rosyjska
dawka realnej polityki sprzedaży gazu jest wyjątkowo silna w konfrontacji z rozproszonymi interesami
państw środkowoeuropejskich, stąd państwa tej
części Europy, w tym Polska, od początku procesu
integracji postawiły silnie na rozwój mechanizmów
solidarności w ramach Unii Europejskiej. Dążenie
do ich rozwoju nasiliło się po rosyjsko-ukraińskich
kryzysach gazowych w latach 2005-2007, znajdując
wyraz w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 994/2010 z dnia 20 października
2010 roku w sprawie środków zapewniających
bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego. W rozporządzeniu tym instrumentami zapewniającymi bezpieczeństwo uczyniono w szczególności

4 Przejawy tego typu polityki można znaleźć również w innych sektorach energetycznych, czego przykładem może być budowa elektrowni

jądrowej w Kaliningradzie.

5 Głębokie uzasadnienie ideologiczne takiego podejścia można bez problemu odnaleźć w dysertacji doktorskiej Władimira Putina, koncepcjach

Władysława Surkowa, wreszcie w polityce energetycznej Rosji; patrz: Michael Fredholm, „Gazprom in Crisis”, Defence Academy of the United Kingdom, October 2006.
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plany działań zapobiegawczych oraz plany na
wypadek sytuacji nadzwyczajnej, przyjmowane
przez właściwe, wyznaczone organy na szczeblu krajowym6. Z interesującego nas punktu
widzenia rozporządzenie przewiduje możliwość
przyjmowania planów na szczeblu regionalnym,
które mogą potencjalnie służyć wzmacnianiu
solidarności energetycznej w państwach Europy
Środkowej i Wschodniej.
Korzystanie z instrumentów solidarności to
jednak tylko jeden z elementów wpływających
na wzmocnienie bezpieczeństwa dostaw gazu
w regionie. Podobne, jeżeli nie większe znaczenie
ma egzekucja reguł konkurencji przewidzianych
przede wszystkim w Traktacie o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej (TFUE) oraz w dyrektywach trzeciego pakietu liberalizacyjnego, poprzez:
•

skuteczne zastosowanie reguł prokonkurencyjnej regulacji w odniesieniu do
infrastruktury przesyłowej zawartych
w trzecim pakiecie liberalizacyjnym UE
(zasada rozdziału – unbundlingu – w jej
trzech formach zjawiskowych),

•

skuteczną egzekucję europejskiego prawa ochrony konkurencji,

•

przyjęcie nowych instrumentów współdziałania, solidarności i przejrzystości we
wzajemnych stosunkach państw importerów gazu z UE i państw Wspólnoty
Energetycznej.

Wymienione zestawy środków nie jest łatwo
zastosować, biorąc pod uwagę konsekwentną
politykę rosyjską, alergicznie reagującą na samą
wzmiankę o konkurencji. W przeszłości doprowadziła ona do wykluczenia zagranicznych koncernów inwestujących w energetykę Rosji oraz do
niepowodzenia w zakresie przyjęcia przez Rosję
Traktatu Karty Energetycznej. Przepisy liberalizujące rynek gazu w UE były też od początku silnie
kontestowane przez Rosję, głównie w kontekście stosowania zasad rozdziału i dostępu stron
trzecich do sieci (Third Party Access)7. Stosowanie

reguł unbundlingu w odniesieniu do infrastruktury przesyłowej gazu ziemnego znajduje już
zastosowanie w państwach członkowskich Unii
Europejskiej, również w najbardziej radykalnej
z przewidzianych w dyrektywie gazowej wersji,
tj. unbundlingu właścicielskiego. Jeżeli chodzi
o gazociągi transgraniczne, pierwszym przypadkiem zastosowania zasady rozdziału do infrastruktury transgranicznej, jeszcze przed wejściem
w życie trzeciego pakietu, było wyznaczenie
polskiego operatora systemu przesyłowego (OGP
Gaz-System SA) operatorem na polskim odcinku gazociągu jamalskiego (w listopadzie 2010
roku). Najświeższym przypadkiem zastosowania
rozdziału jest natomiast Estonia (podążająca za
przykładem Litwy), gdzie w drodze ustawowej
parlament przyjął przepisy nakładające obowiązek sprzedaży przez Eesti Gaas (spółki z udziałem
m.in. Gazpromu) należących do tego przedsiębiorstwa sieci przesyłowych gazu do końca
2015 roku, pod rygorem ich nacjonalizacji8. Ten
kierunek został w znaczący sposób wzmocniony
poprzez korzystne dla Litwy orzeczenie sądu
arbitrażowego w Sztokholmie w sprawie reformy
wprowadzającej zasady rozdziału (unbundlingu)
w duchu trzeciego pakietu liberalizacyjnego.
Z punktu widzenia prawa międzynarodowego
istotny jest również fakt przystąpienia Rosji do
Światowej Organizacji Handlu, który wprawdzie
obecnie jest wykorzystywany do kontestowania
przez nią europejskiego modelu liberalizacji, ale
w innym wymiarze może stanowić wzmocnienie
postulatów dotyczących liberalizacji rosyjskiego
sektora energetycznego. Oddziaływanie modelu
liberalizacji wprowadzonego w trzecim pakiecie nie ogranicza się jedynie do normatywnych
obowiązków nałożonych na państwa członkowskie. W praktyce jest modelem przyjmowanym
również przez państwa Wspólnoty Energetycznej
(Energy Community). Państwa Wspólnoty (Albania, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Czarnogóra, Kosowo, Macedonia, Mołdawia, Serbia, Ukraina, a od niedawna także Turcja) poprzez zmiany
w traktacie Wspólnoty postanowiły o wdrożeniu

6 Dz. Urz. UE L 295 z 12.11.2010 r.
7 Agata Łoskot-Strachota, Ewa Paszyc, Rosja – UE: spór o unijny, rynek gazu, „Tydzień na Wschodzie. Biuletyn analityczny. Europa Wschodnia,

Rosja, Kaukaz, Azja Centralna”. nr 8 (168), 03 marca 2011, s. 4 i n., http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/tydzien-na-wschodzie/2011-03-02/rosjaue-spor-o-unijny-rynek-gazu.

8 Joanna Hyndle-Hussein, Estonia liberalizuje rynek gazowy, BESTOSW – jw. 2 (203), 11 stycznia 2012, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/

best/2012-01-11/estonia-liberalizuje-rynek-gazowy (dostęp dnia 4 sierpnia 2012).
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zasad trzeciego pakietu liberalizacyjnego (w tym
unbundlingu) do stycznia 2015 roku9. Obowiązki
wynikające z przepisów prawa europejskiego w zakresie wdrożenia zasad unbundlingu i TPA (Third
Party Access) należy z punktu widzenia interesów
państw Europy Środkowej i Wschodniej uznać za
ważny element nie tylko w zakresie promowania
konkurencji, ale również w kontekście zapewnienia
bezpieczeństwa energetycznego (rozumianego
również w kategoriach ekonomicznych), w tym
bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego. Pomimo
dobrych doświadczeń zebranych do tej pory, jest
jeszcze zbyt wcześnie, aby dokonać pełnej oceny
rzeczywistego wpływu instrumentów trzeciego
pakietu liberalizacyjnego na zmianę relacji państw
wdrażających z państwami producentami gazu.
Skutecznym instrumentem poprawy sytuacji
na rynku gazu ziemnego w regionie może okazać
się wdrożenie traktatowych norm zakazujących
nadużywania pozycji dominującej (art. 102 TFUE).
W obliczu niechęci do partnerskiego dialogu energetycznego tego typu rozwiązanie jest zasadnie
uznawane za skuteczny środek poprawy sytuacji
w zakresie dostaw gazu, zwłaszcza w odniesieniu
do Europy Środkowej i Wschodniej. Analizując
sytuację w tej części Europy, słusznie podkreśla się
wspomnianą sytuację zamknięcia konsumenckiego
państw środkowoeuropejskich: „Typowa spółka
pośrednicząca z Europy Środkowej i Wschodniej,
w której Gazprom często ma zresztą udziały, nie
ma innego wyboru niż kontrakt z Gazpromem. Tak
jest również w przypadku monopoli krajowych,
które muszą zawierać kontrakty z tym pośrednikiem lub bezpośrednio z Gazprom Export, choćby
ze względu na długoterminowe umowy dostawy
wiążące strony. Dodając do tego brak wystarczających bodźców do dywersyfikacji źródeł dostaw
lub magazynów gazu zapewniających bezpieczeństwo, państwo może zostać całkowicie uzależnione
od dominującego dostawcy”10. Zgodzić się należy
z poglądem, że remedium na taką dominację,

skutkującą oprócz naruszenia procesów konkurencji również zagrożeniem bezpieczeństwa
energetycznego po stronie popytowej, powinna
być interwencja antytrustowa Komisji Europejskiej.
W historii Komisji zdarzały się przypadki głośnych
spraw antytrustowych dotyczących globalnych
przedsiębiorstw, takich jak Microsoft, nie ma więc
powodów, aby równie silnej determinacji nie wykazać w tej sprawie11. Działania Komisji w tym zakresie – w stosunku do Gazpromu – zostały już zresztą
podjęte, choć póki co nie jest jeszcze przesądzony
ich rezultat12.
Wśród czynników, które mogłyby poprawić
w przyszłości sytuację europejskich odbiorców
rosyjskiego gazu, należy jeszcze wymienić inicjatywy, które znajdują się obecnie w stadium rozwoju.
Zwrócił na to uwagę Parlament Europejski w przyjętej w dniu 12 czerwca 2012 roku rezolucji „w sprawie nawiązania współpracy w zakresie polityki
energetycznej z partnerami spoza UE: podejście
strategiczne do bezpiecznych, zrównoważonych
i konkurencyjnych dostaw energii”. W rezolucji podkreślono m.in. rolę Komisji Europejskiej
i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, które
„muszą dopilnować, by wszystkie zawarte przez
UE umowy wielostronne i dwustronne, zwłaszcza
umowy o partnerstwie i współpracy, były całkowicie zgodne z zasadami rynku wewnętrznego
UE”. Parlament podkreślił również, że umowy takie
powinny „zapewniać wzajemność, równe warunki
działania i przejrzystość w celu stworzenia bezpiecznego otoczenia prawnego dla inwestorów
z UE w państwach będących dostawcami energii
oraz w państwach tranzytowych”. W rezolucji
podkreślono również m.in.: rolę wewnętrznego
rynku energii, który powinien stanowić antidotum na instrumentalne wykorzystywanie dostaw
i cen energii jako narzędzi nacisku w polityce
energetycznej; konieczność zbudowania unijnego
systemu indeksacji cen gazu; wprowadzania zasad
przejrzystości i informacji o umowach przekazy-

9 Tadeusz Dąbrowski, Marta Szpala, Trzeci pakiet energetyczny w państwach bałkańskich, Mołdawii i na Ukrainie od 2015 roku, BESTOSW jw. 32 (192),
12 października 2011, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/tydzien-na-wschodzie/2011-10-12/trzeci-pakiet-energetyczny-w-panstwach-balkanskich-moldaw (dostęp dnia 4 sierpnia 2012).
10 Iana Dryer, The competition case against Gazprom, „European Energy Review”, 1 lutego 2010, http://www.europeanenergyreview.eu/site/pagina.
php?id_mailing=32&toegang=6364d3f0f495b6ab9dcf8d3b5c6e0b01&id=1673 (dostęp dnia 4 sierpnia 2012). Joanna Hyndle-Hussein, Estonia
liberalizuje rynek gazowy, BESTOSW – jw. 2 (203), 11 stycznia 2012, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/best/2012-01-11/estonia-liberalizuje-rynekgazowy (dostęp dnia 4 sierpnia 2012).
11 Edward Lucas, The New Cold War. Putin’s Russia and the Threat to the West, Palgrave Macmillan, New York 2008, s. 166.
12 Antitrust: Commission opens proceedings against Gazprom, Reference: IP/12/93,7 Date: 04/09/2012, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.

do?reference=IP/12/937&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en.
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wanych pomiędzy państwami członkowskimi;
zaangażowanie UE w negocjacje umów z państwami trzecimi. W rezolucji znalazło się również
bardzo istotne – w kontekście interesów państw
Europy Środkowej i Wschodniej – stwierdzenie,
że w dialogu energetycznym Unia-Rosja należy
przemawiać jednym głosem, uwzględniając
specyfikę tego regionu Europy. Przyjęta rezolucja
jest ważna ze względu na zawarte w niej stwierdzenia. Zaznaczyć jednak należy, że z prawnego
punktu widzenia nie ma charakteru wiążącego,
co rodzi niebezpieczeństwo rozmycia zawartych
w niej inicjatyw w dalszym procesie decyzyjnym
w UE. Przedstawiony przez Parlament Europejski
zestaw środków polityki zewnętrznej, konsekwentnie stosowany, może jednak przyczynić się
do zapewnienia większej spójności polityki Unii
w kwestiach energetycznych, wpływając również
na poprawę sytuacji państw Europy Środkowej
i Wschodniej13.
Rozwój energetyki w państwach Europy
Środkowej i Wschodniej jest współcześnie zdeterminowany przez dwie grupy czynników, związanych głównie z ich położeniem geopolitycznym
i procesem tworzenia wspólnego rynku energii
w Unii Europejskiej. W zakresie rynku gazu państwa środkowoeuropejskie mogą potencjalnie
skorzystać z instrumentów liberalizacji i konkurencji, które powinny być podstawą asertywnego
dialogu z Rosją, z uwzględnieniem silnego zaangażowania Komisji Europejskiej. Nie chodzi tutaj
o konfrontację, ale o osiągnięcie ostatecznego
celu, czyli o to, aby doprowadzić do sytuacji rzeczywistego dialogu pomiędzy Rosją a państwami
naszego regionu. W interesie państw Europy
Środkowej i Wschodniej nie leży odcinanie się

od dostaw surowców rosyjskich, ale każde z nich
z pewnością chciałoby ułożyć relacje z Rosją na
normalnych, rynkowych zasadach. Czy jest to
jednak stan możliwy do osiągnięcia bez zmiany
aktualnej doktryny polityczno-energetycznej Rosji? Odpowiedź jest, niestety, zdecydowanie przecząca. Nie jest jednak wykluczone, że ta doktryna
będzie w najbliższej przyszłości przedmiotem
ewolucji. Światowy rynek gazu zmienia się, czego
wyznacznikiem są takie czynniki, jak odchodzenie od kontraktów długoterminowych w obrocie
gazem, rozwój rynku LNG, zwiększenie wydobycia gazu łupkowego. Póki co jednak z punktu
widzenia państw regionu i całej Unii Europejskiej
nie ma innej drogi wyjścia jak konsekwentne
i asertywne stosowanie reguł europejskiego
systemu prawnego i politycznego, opartego na
zasadzie rule of law, jak również podejmowanie
dalszych prób integracji państw środkowoeuropejskich wokół wspólnych interesów.
Abstrahując od wewnętrznego uzasadnienia ekspansywnej polityki kremlowskiej wobec
państw Europy Środkowej i Wschodniej, w wymiarze zewnętrznym Rosja musi zachować wiarygodność wymaganą w normalnych relacjach
gospodarczych, tym ważniejszą w kontekście
globalnych zmian na rynku gazu. Nic tej wiarygodności nie zbuduje lepiej niż faktyczny szacunek dla reguł wolnego rynku, którego realnym
przejawem powinna być otwartość w zakresie
konwergencji systemów prawnych. Dowodem
tego ostatniego zaś mogłoby być poszanowanie,
a w najlepszym wypadku przejęcie przez Rosję
europejskiego dorobku w zakresie liberalizacji
rynków energetycznych.

13 Już po przyjęciu rezolucji niechęć państw członkowskich do zapewnienia większej transparentności kontraktów gazowych stanęła na

przeszkodzie m.in. zapewnieniu dodatkowych instrumentów w tym zakresie Komisji Europejskiej.

Mariusz Swora – doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki, w latach
2007-2010 prezes Urzędu Regulacji Energetyki oraz wiceprzewodniczący
Energy Regulators Regional Association w Budapeszcie.

47

Energetyka regionu: między rynkiem a polityką

JAK
NAS WIDZĄ?
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Uczmy się od siebie
Z GUYEM SORMANEM rozmawia ALEKSANDRA KANIEWSKA

Aleksandra Kaniewska: W pierwszym numerze magazynu „Instytut Idei” chcemy przyjrzeć
się intelektualnym i politycznym granicom Europy Środkowej. Gdzie leży Europa Środkowa?
Guy Sorman: Europę można podzielić na dwie
części – tę, która była pod wpływami radzieckimi,
i drugą, która się nigdy pod tymi wpływami nie
znalazła. Europa Środkowa należy do pierwszej
kategorii. Wyjaśnienia natury geograficznej niewiele mogą tu wnieść. Europa Środkowa? Dlaczego
Środkowa? Środkowa względem czego? Peryferii?
Sądzę więc, że dopuszczalne jest używanie terminu
„Europa Środkowa”, jeśli jasno się dookreśli, że
substancją tego konceptu jest historia polityczna,
nie zaś geografia.
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jakoś się od tego uwolnić, pozbyć się przeszłości.
Stać się częścią tego, co nazwałbym „normalną Europą” – nie Środkową, nie Zachodnią i nie
Wschodnią. Bo wówczas istniały tylko dwie połówki: anormalna, czyli ta skolonizowana, i normalna
– nieskolonizowana – Europa.
Czy po największym unijnym rozszerzeniu
w 2004 roku wciąż istnieje potrzeba czynienia
tych – opierających się na geografii i polityce – rozróżnień? Czy nie jesteśmy teraz jedną,
zjednoczoną Europą?

A główną materią kraje, które ta historia
połączyła.
Tak, ale dziś pozostaje pytanie, co one mają ze
sobą wspólnego. Polska, kraje bałtyckie, Rumunia,
Bułgaria, Czechy, Słowacja itd. Jedyne, co je łączy,

Może nie ma potrzeby, ale wciąż istnieją
dwie Europy, których udziałem jest inny los, inne
polityczne i ekonomiczne doświadczenia. A także, co za tym idzie, różnią się poziomem rozwoju
gospodarczego. Wciąż mamy podziały. Pytanie
jest następujące: czy konieczne jest mówienie
o tych podziałach? Odpowiedziałbym, że tak. Tym
bardziej że dzisiejsza Europa nie do końca jest świadoma, że wasza część Europy również jest Europą.

to historyczny fakt bycia poddanym reżimowi radzieckiemu. Jeśli zaakceptuje się tę definicję, trzeba
założyć, że istnieje dla tych krajów jakiś wspólny
los. Stworzyła go polityka.

“

Europejski dyskurs wciąż ma głos Francji i Niemiec.
W Brukseli nie słyszy się wiele o Europie Środkowej.
Możliwe, że Europa Środkowa niezupełnie jeszcze
dojrzała w kontekście demokracji...

Chyba bardziej historia. Podporządkowanie
się reżimowi radzieckiemu nie było przecież
efektem wyboru.
Dokładnie to miałem na myśli. Cały kontekst
środkowoeuropejski został wam narzucony. Był
jednym ze skutków II wojny światowej. Parafrazując
wcześniejsze zdanie, jedyną wspólną rzeczą dla
krajów Europy Środkowej był brak wyboru. Zostały
one w pewnym sensie skolonizowane. Wszystkie
miały ten sam reżim polityczny, te same instytucje
ekonomiczne i wszystkie po roku 1991 próbowały

Albo dyplomacji?
To się ze sobą wiąże. Oczywiście żadna demokracja nie jest w pełni dojrzała, ale tu, w Europie
Środkowej, jest ona jeszcze mniej dojrzała. Jeśli
spojrzeć na to, co dzieje się na Węgrzech, to widać,
że w tamtejszym systemie demokracja nie jest dobrze zakorzeniona. Podobnie w Rumunii i Bułgarii.
A kiedy do Unii Europejskiej dołączą kraje byłej
Jugosławii, powstanie pytanie, jaką one będą miały
demokrację. Zwłaszcza że sytuacja ekonomiczna
wciąż jest bardzo chwiejna. Może mniej w krajach

Jedyną wspólną rzeczą dla krajów Europy Środkowej
był brak wyboru.
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bałtyckich i w Polsce, ale już w Bułgarii i Rumunii
nie dzieje się najlepiej.
Tego wszystkiego nie wie się na Zachodzie.
Dlatego tak ważne jest, żeby dzielić się waszym
doświadczeniem i uczyć się z niego. Zawsze
szokuje mnie, że politolodzy i politycy myślą,
iż Europa Środkowa powinna podążać tą samą
ścieżką, którą wcześniej szła Europa Zachodnia.
To tak, jakby Europa Zachodnia nie miała się
czego nauczyć od Europy Środkowej.
Pisał pan niedawno, że Europa Środkowa
potrzebuje lepszego marketingu politycznego i kulturowej dyplomacji, żeby przekazać
wiedzę o swoich doświadczeniach „starej” Eu-

“

To Unia Europejska miała być taką grecką
agorą – platformą do debaty.
Owszem, taki był początkowy zamysł. Ale
zauważmy, że wtedy było łatwiej. Unia składała
się tylko z sześciu państw członkowskich, więc
rozmowa i wymiana doświadczeń były prostsze.
Teraz to się zmieniło. Poza tym Europa Środkowa

Wciąż istnieją dwie Europy, których udziałem jest
inny los, inne polityczne i ekonomiczne doświadczenia.

ropie. Także Ivan Krastev wskazuje, że dzisiaj
„południowcy” – Grecja, Hiszpania i Włochy –
powinni uczyć się od prymusa, czyli Polski, jak
radzić sobie z kryzysem.
To prawda, każdy może się od każdego
czegoś nauczyć. Kiedy pierwszy raz odwiedziłem
tę część Europy w latach osiemdziesiątych, sam
chciałem się od was uczyć. Nie przyjechałem tu
pouczać innych. Dlatego wciąż powtarzam polskim i rumuńskim przywódcom, żeby zaczęli mówić głośniej. Narzekacie, że nikt was nie słucha.
Ale problemem jest to, że nikt was nie słyszy – bo
nie mówicie. Nie wiem, co zawodzi: dyplomacja
czy PR.
Być może nie mamy odwagi „pouczać”
sąsiadów z Zachodu, od których jeszcze niedawno, w trakcie transformacji, pobieraliśmy
lekcje?
Ale sama pani wspomniała, że pogrążona
w kryzysie Europa Południowa mogłaby się od
was wiele nauczyć. Np. o reformie strukturalnej,
którą przeprowadziliście. Także Francja mogłaby
skorzystać z waszego doświadczenia. Zbudowaliśmy po II wojnie światowej silne państwo socjalne, z którym mamy teraz same problemy. Wolny
rynek nie cieszy się we Francji dobrą opinią. Może
warto, żebyśmy udali się do Polski i Estonii posłuchać waszych opowieści?
W Europie powinien trwać nieustanny proces
wymiany doświadczeń. Ale nie w formie poucza-
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nia jednej grupy krajów przez inną. Europa już
się do tego niechlubnego celu zbliżała, kiedy
francusko-niemieckie „jądro europejskie” mówiło
reszcie, co ma robić. Teraz sytuacja jest o wiele
bardziej złożona. Sądzę, że Europa powinna stać
się forum, na którym państwa będą wymieniać
się doświadczeniami.

wstąpiła do UE w momencie, gdy Europa Zachodnia nie miała problemów, nikt więc nie kwestionował zachodnich wzorców. Dziś jest inaczej.
Nie powinniśmy już dziś ufać rynkom
finansowym, jednej walucie, instytucjom
unijnym?
Trudno powiedzieć… Nie powinno się odrzucać wszystkich rozwiązań tylko dlatego, że jest
problem. Nie ma ekonomii bez kryzysów. Ale to
wszystko powinno być tematem dyskusji. Byłoby
dobrze, gdyby Europa stała się miejscem wymiany. I tak jest godne podziwu, że nie mamy tu
teraz żadnych radykalnych czy ekstremistycznych
reżimów. Wszystkie rządy europejskie są raczej
racjonalne. Do władzy nie doszli szaleńcy.
Przez moment istniało ryzyko, że w Grecji...
Ale nowy rząd grecki jest racjonalny.
Na szczęście, ale wybory mogła przecież
wygrać skrajna lewica.
Tak, ale ta lewica i tak nie mogłaby rządzić
sama. Musiałaby powstać koalicja. I nawet oni
chcieli zostać w UE i w strefie euro. Jeśli przyjrzeć
się historii Europy, największy rozwój następuje
wtedy, kiedy wśród przywódców panuje konsensus. Początkowo Unia została stworzona
dzięki temu, że w latach pięćdziesiątych wszyscy
przywódcy byli chrześcijańskimi demokratami.
Schuman, De Gasperi, Adenauer razem chodzili
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na msze w niedziele rano, mieli wspólne poglądy.
Teraz też jest jakiś konsensus – wprawdzie oparty
nie na chodzeniu do kościoła, ale związany z wolnym rynkiem, z pozytywnym odbiorem globalizacji
i demokracji. Są fundamenty, na których można
budować rozmowę. Nawet gdy mamy do czynienia
z socjalistami, są to umiarkowani socjaliści, jak we
Francji. Nigdzie nie ma rządu marksistowskiego, nie
ma też skrajnej prawicy przy władzy – dyskusja jest
zatem możliwa.
Jest pan więc eurooptymistą.
Tak. Ktoś musi nim być.
Jak zatem postrzega pan relacje Angeli
Merkel i Françoisa Hollande’a? Istnieje swego
rodzaju konflikt ideologiczny między Francją
i Niemcami, chociażby na tle innej wizji Europy.
Oczywiste jest, że każdy ma jakieś zobowiązania – wobec swojego kraju, swojego okręgu
wyborczego. Porównując dzisiejszych francuskich
socjalistów z tymi, którzy tworzyli rząd w 1981 roku
i rządzili z programem upaństwowienia, rząd Hollande’a jest bardzo umiarkowany. Dlatego między
Francją a Niemcami nie ma niezgody w wielu kwestiach, np. autonomii i niezależności Europejskiego
Banku Centralnego i stabilności waluty. Z perspektywy francuskiej jest to rewolucja.
Kiedy Sarkozy został wybrany pięć lat temu, był
przeciwko niezależności EBC. Twierdził, że euro jest
za drogie, a to powoduje obniżenie poziomu francuskiego eksportu. Hollande nic na ten temat nie
mówi. To ciekawe, prawda? Że pełnokrwisty socjalista ma więcej szacunku dla niepodległości banku
we Frankfurcie i dla wspólnej, stabilnej waluty niż
prawicowy Sarkozy.
A co ze zderzeniem dwóch dyskursów:
„wzrost kontra oszczędności”?
W Europie mamy teraz powierzchowną i bezsensowną debatę na temat, co jest lepsze: zrównoważona polityka fiskalna czy pobudzanie wzrostu
gospodarczego. Z ekonomicznego punktu widzenia nie ma to żadnego sensu. Nikt nie jest przeciwny wzrostowi gospodarczemu. Wszyscy chcą
wzrostu. Tę dyskusję powinny w większym stopniu
organizować pytania o poziom inflacji oraz o to,
czy deficyt budżetowy jest lub nie jest kompaty-
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bilny ze wzrostem gospodarczym i stabilnością
militarną.
Tak naprawdę problemy, nad którymi debatujemy, są marginalne. Każdy chce wzrostu, nikt nie
kocha oszczędności. To wszystko tylko chwytliwe
słówka dla polityków i dziennikarzy. Najciekawsze
jest to, że nowo wybrany socjalistyczny rząd we
Francji obiecuje, że w ciągu dwóch lat zbilansuje
budżet. Nigdy nie słyszałem takiej zapowiedzi ani
od francuskich socjalistów, ani od konserwatystów.
To pokazuje, że w dziedzinie ekonomii stanowiska
się do siebie upodabniają. Potrzeba więc szerszej
wizji, a nie trzymania się stereotypów.
Ma pan receptę na rozwiązanie obecnego
kryzysu?
Nie mam. Wiadomo, że zbilansowany budżet
jest koniecznym warunkiem wzrostu gospodarczego. Ale błędem jest myślenie, że to rząd
o wszystkim decyduje, a cała ekonomia zależy od
polityki ekonomicznej. Polityka gospodarcza jest
tylko jednym z czynników i wcale nie uważam, że
decydującym. Decydują innowacyjność, przedsiębiorczość, tradycje czy umiejętność wykreowania
nowej marki na rynku światowym. Wsłuchiwanie
się tylko w to, co mówią politycy, jest dużym nieporozumieniem. Prawda jest brutalna: przyszłość nie
zależy od ich słów, ani – niestety – od ich działań.
A co z Europą? Oprócz Polski i kilku innych
krajów Europy Środkowej, wśród europejskich
obywateli nie ma chyba wielkiej wiary w ten
projekt?
Powiedziałbym, że nigdzie w Europie nie ma nastrojów antyeuropejskich. Może ludzie nie wierzą
w Europę tak mocno jak w Polsce, ale 90 procent
Europejczyków zdaje sobie sprawę, że to nasz
wspólny los.
A Wielka Brytania?
Wielka Brytania to nie Europa. To bardzo specyficzny przypadek. Zawsze, gdy tam jestem, uderza
mnie, jak bardzo oni nie są częścią kontynentu.
I nawet nie udają, że są. Wielka Brytania od początku była częścią Unii tylko po to, żeby obserwować ją od wewnątrz i mieć dostęp do rynku. Na
początku chcieli tylko strefy wolnego handlu, ale
Francja i Niemcy się nie zgodziły – bo nie można
mieć ciastka i zjeść ciastka. Często powtarzam, że
chciałbym widzieć Turcję jako część Unii i pożegnać

się z Wielką Brytanią. Myślę, że to byłoby bardziej
spójne.
Ale Turcja nie chce wstąpić do Unii...
Oczywiście, że chce.
Być może elity, ale nie zwykli obywatele.
Oni uważają, że Turcja jest samowystarczalna,
niepotrzebna jej Unia, problemy i zewnętrzna
kontrola.
Nie zgadzam się. Może i na tureckiej ulicy
nie ma wielkiego entuzjazmu wobec Europy,
bo jeśli odmawia się kobiecie przez trzydzieści
lat, to ona w końcu zacznie sobie szukać innego
męża. Ale Turcja wciąż wie, że UE jest najlepszym,
co może jej się przydarzyć. Dwa tygodnie temu
widziałem się w Stambule z tureckim ministrem
spraw zagranicznych. W rozmowie o wypełnieniu
tureckich zobowiązań wobec Europy przyznał, że
Turcja robi wszystko zgodnie ze wskazówkami. To
my jesteśmy problemem, nie oni.

“

Czy po wyjściu z kryzysu każdy kraj będzie
chciał wrócić do swojego kokonu bezpieczeństwa, jeśli nie do izolacjonizmu, to do kontrolowanego nacjonalizmu?
Nie, bowiem zanim kryzys się skończy, upłynie wiele, wiele lat. To jest kryzys strukturalny,
a zmiana systemu, m.in. państw opiekuńczych,
zajmie nam lata. Zwłaszcza że system, który
stworzyliśmy, wydaje się być bardzo wygodny.
Ale to iluzja. I żeby z niej wyjść, potrzeba nowych
ambicji, nowej przyszłości.
Przywództwa?
Przywództwo wyniknie z kontekstu instytucjonalnego. Nie można wymagać, żeby nagle
jakiś przywódca pojawił się niczym Joanna d’Arc
i uratował Europę. Obecnym problemem jest to,
że nie do końca wiemy, dokąd zmierzamy. Nie
mamy odpowiedniego harmonogramu. Utrzy-

Wielka Brytania to nie Europa. To bardzo specyficzny przypadek.

Czyli jest pan zwolennikiem dużej Europy?

Ta Europa już się zmienia. Do UE chcą wstąpić Serbia, Kosowo, Czarnogóra, Albania. Polska
popiera również kandydatury Ukrainy i Gruzji. Na
Ukrainie obydwie dominujące partie zgadzają się
tylko co do jednej rzeczy – że chcą przystąpić do
Wspólnoty. Takie samo pragnienie jest w Gruzji.
Na Białorusi, jeśli kiedyś doczekamy zniknięcia
dyktatury, ludzie również będą chcieli dołączyć
do UE.
Jednak w obrębie istniejącej UE mamy poczucie, że Europa nie jest perfekcyjna. Nikt nie
proponuje jednak wystąpienia, nie ma przecież
alternatyw. Potrzebujemy więcej ambicji. Ale,
paradoksalnie, ta ambicja została już stworzona
przez obecny kryzys. To jest jego niezamierzony
skutek: wszyscy zaczęli mówić o federalizmie,
integracji, co było nie do pomyślenia dwa lata
temu. Dwa lata temu polityk, który mówił o federalizmie, był skazany na porażkę. Dziś koncept
Stanów Zjednoczonych Europy powrócił. I bardzo
dobrze! Ja nie słyszałem o nim od dwudziestu lat.
Czyli uważa pan, że idziemy w kierunku
federacji?
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Tak, jestem o tym przekonany.

muję więc, że przywództwo w Europie będzie
następstwem dobrze zreformowanych instytucji. Dotrzemy tam, zapewniam panią.
Przyjechał pan do Polski zbierać materiał
do swojej najnowszej książki. O czym ona
będzie?
O tej części Europy.
Czyli o Europie Środkowej.
Ja nie nazywam jej Środkową, tylko postkomunistyczną.
W Polsce to nie będzie popularne określenie...
Tak, wiem. Ale jest to fakt historyczny.
Bywam w tej części Europy od dłuższego czasu.
We wczesnych latach dziewięćdziesiątych w Polsce dominujący dyskurs był taki, że nigdy nie
uda wam się stać państwem wolnorynkowym
i demokratycznym. Że trzeba będzie czekać na
wymianę co najmniej jednego pokolenia. Wtedy
przeciwko temu protestowałem, nie wierzyłem
w koncepcję homo sovieticus. Mówiłem, że to
niepoważne, żeby demokrację było w stanie
zbudować tylko pokolenie nieznające reżimu
komunistycznego.
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I to się sprawdziło. Skąd pana zainteresowanie tą częścią Europy – z faktu, że ta transformacja była tak szybka i udana, czy dlatego, że pan
to po części przewidział?
Żeby była jasność: nie napiszę książki tylko po
to, żeby powiedzieć: „Miałem rację”! Ale uważam,
że to ogromnie interesujące – także z historycznego punktu widzenia – jak udało wam się przywrócić demokrację i wolny rynek w tak krótkim czasie.
I do tego utrzymać świetnie rozwijającą się gospodarkę. To jedna kwestia. A drugą jest to, czego
możemy się nauczyć z waszego doświadczenia,
które wciąż jest słabo znane za granicą. Czego zachodnia Europa może się nauczyć od Estonii, czego
od Słowacji, a czego od Polski.
Do książki Wyjść z socjalizmu zbierał pan materiał pod koniec lat osiemdziesiątych. Historia

“

Łatwiej jest reformować, kiedy – tak jak
w Polsce – na końcu czeka upragniona wolność,
komfort, demokracja, a nie wielka niewiadoma.
To prawda. We Francji i krajach o podobnym
poziomie rozwoju jesteśmy zblokowani przez
komfort, w którym żyjemy od lat. Trudniej jest więc
przekonać ludzi, że potrzebują reform. Tym trudniej jest im wytłumaczyć, że za pięć lat nie będzie-

Zbudowaliśmy tak ciężkie struktury, że nie pasują one
do zmieniającego się rynku światowego i zglobalizowanego świata.

zatoczyła więc koło – dzisiaj, dwadzieścia lat
później, dokumentuje pan efekty tej transformacji. Oprócz tych oczywistych, jakie najważniejsze zmiany pan dostrzega?
Nie ma czegoś takiego, jak oczywiste zmiany.
Polska to ten sam kraj, ale jednocześnie kraj inny.
Wciąż pamiętam ludzi żyjących w skrajnej nędzy,
bez doświadczenia demokracji i wolności słowa,
wielu z nich w więzieniach. To było tragiczne.
W późnych latach osiemdziesiątych i wczesnych
latach dziewięćdziesiątych sytuacja wciąż była
tragiczna. Teraz nie tylko nie czuje się tragizmu,
ale jest dobrze, normalnie. Nie wiem więc, czy to
są oczywiste zmiany. Dla mnie, odwiedzającego
Polskę bardzo często, za każdym razem jest to szok.
Ważne jest, żeby nie zapominać o tej niewiarygodnej zmianie, która zaszła w Polsce; o ludziach, którzy byli w stanie wykorzystać wolność do dobrych
celów. Jest to ważne i unikalne.
Dziś jest dobrze. Zastanawiał się pan, jaka
przyszłość nas czeka?
Pytanie o przyszłość pozostaje otwarte,
ponieważ – jak pani wspomniała – Europa Środkowa wciąż jest pod pewnym względem tabula
rasa. Niewykluczone, że pojawią się tu innowacje
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pochodzące z wewnątrz, a nie z Europy Zachodniej. Zachodnia Europa przeżywa teraz częściowy
upadek. Zbudowaliśmy tak ciężkie struktury, że nie
pasują one do zmieniającego się rynku światowego
i zglobalizowanego świata. Przegrywamy wyścig
innowacyjności. W Polsce udało się wam przeprowadzić reformy strukturalne. Zaczynaliście od
bardzo złej sytuacji. I byliście zdeterminowani, żeby
ją poprawić.

Uczmy się od siebie

my już w stanie żyć tak jak dzisiaj. Ludzie powiedzą:
„Ale przecież wszystko jest w porządku”.
W Europie Zachodniej problem dotyczy wszystkich sfer: systemu edukacji, opieki zdrowotnej, kultury pracy, codziennych zwyczajów, obowiązków
czy należności. Całe życie Francuzów jest zdeterminowane przez system, który został zbudowany
po II wojnie światowej i zaczął zawodzić dopiero
w latach siedemdziesiątych. Ostatni zbilansowany
budżet mieliśmy we Francji w 1974 roku. Jeśli chce
się zrozumieć kryzys gospodarczy w Europie, trzeba cofnąć się do 1974 roku, czyli do końca wysokiego wzrostu gospodarczego.
W Polsce mamy dyskusję o tym, że po ukończeniu „twardej modernizacji” – zapewnieniu
infrastruktury, instytucji – nadchodzi „miękka
modernizacja”. Ludzie czują już dumę ze swojego państwa, mamy społeczeństwo obywatelskie. Zaczęliśmy utożsamiać się z polskim
cudem ekonomicznym?
Polska jest dosyć wyjątkowa... Po pierwsze, polski wzrost gospodarczy nie jest cudem. Gdy różnica
jest tak duża, jak była między Polską a Europą Zachodnią, proces doganiania generuje wysokie stopy wzrostu. To więc nie cud, ale ogromny sukces.

Także z ostatniej recesji wyszliśmy suchą
stopą.
Oczywiście, ale to dopiero początek drogi.
Wciąż jesteście daleko za Europą Zachodnią. Teraz tym, co trzeba zrobić – a jest to bardzo trudne
– to jeszcze zmniejszyć liczbę rolników, minimum
o połowę. Będzie się to wiązało z dużym skokiem
produktywności. Po drugie, dotacje unijne niedługo się wyczerpią. Musicie to brać pod uwagę.
Po trzecie, łatwiej jest dogonić resztę, ale potem
trudniej jest się dalej rozwijać. Polska musi szukać
innowacji, które pozwolą jej zachować pozycję
lidera wzrostu.

Mam nadzieję, że będziecie w stanie temu
wszystkiemu podołać. Zawsze powtarzam:
skończyliście łatwą część. Brawo, na pewno
poradziliście sobie z nią lepiej niż inne kraje. Daje
to Polakom optymizm, którego nie znajdzie się
gdzie indziej w Europie Środkowej. Węgrzy są
załamani, dlatego mają teraz u władzy partię populistyczną. Bułgaria i Rumunia nie są przekonane, czy kiedykolwiek uda im się dogonić Europę.
Prawdziwy sukces odniosły Polska, kraje bałtyckie
– szczególnie Estonia – i Słowacja. Przed wami
wciąż jednak dużo pracy!

Guy Sorman – ekonomista, wydawca, publicysta. Wykładał w Instytucie
Nauk Politycznych oraz na Uniwersytecie Stanforda. Autor wielu książek,
m.in.: Rozwiązania liberalne, Prawdziwi myśliciele naszych czasów, Ekonomia nie kłamie.
Tłum. Radosław Szymański
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Uczmy się od siebie

Żegnaj „Europo Środkowa”,
witaj „Silna Europo”
EDWARD LUCAS

„Silna Europa” obejmuje kraje wypłacalne, w których cotygodniowa aukcja obligacji nie spędza
rządom snu z powiek. Mają niskie wskaźniki długu
i wysokie ratingi kredytowe, a ich banki są w dobrym stanie.

Kiedyś, gdy etykietki „Wschód” i „Zachód” przysparzały jedynie nieporozumień i niosły ze sobą
silny ładunek emocjonalny, pojęcie „Europa Środkowa” było wygodne. W jasny sposób wyjaśniało,
że podział kontynentu na część „komunistyczną”
i „kapitalistyczną” był sztuczny i niechciany.
Nigdy jednak tak naprawdę nie sprecyzowano, gdzie ten środkowoeuropejski region się zaczyna, a gdzie kończy. Czyż Lwów (Lwiw, Lemberg
albo Leopolis) nie należy do Europy Środkowej? To
by znaczyło, że jej zasięg przekracza dawną granicę
radziecką. Ale czy region ten nie rozciąga się dalej

“

Mówienie o Europie Środkowej nie ma zresztą
większego sensu również w innych kontekstach.
Próżno szukać tu wspólnego języka – zarówno
w wąskim, lingwistycznym zakresie, jak i w szerszym ujęciu kulturowym. Tendencje do swoistej
kapryśności i realizmu magicznego obecne w czeskiej literaturze nie znajdują większego echa poza
granicami Czech. Mało który Węgier, jeśli w ogóle
są tacy, czytuje Miłosza lub Mickiewicza. Z wyjątkiem habsburskich zabytków krajobrazy miast i wsi
w tej części Europy również mocno się różnią.

„Europa Środkowa” nie uwzględnia Estonii – kraju,
który jako jedyny w Europie, przynależąc zarówno do
NATO, jak i do strefy euro, szanuje reguły obu klubów.

na południe? Co ze Słowenią? Albo Chorwacją? Czy
Bałkany zaczynają się na dworcu Rennweg w Wiedniu, jak twierdził 150 lat temu austriacki dyplomata
i kanclerz Klemens von Metternich? Tu zresztą pojawia się pytanie o Austrię: kraj „zachodni”, jednak
położony na wschód od Pragi.
Nieścisłości topograficzne nie ustępują historycznym. „Europa Środkowa” czasem oznaczała
obszar dawnego imperium austro-węgierskiego.
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Ale i takie ujęcie sprawy było wątpliwe. Włączało
ono bowiem do „Europy Środkowej” Kraków (jak
również Czernowitz, dziś ukraińskie Czerniwci
– Czerniowce), ale już nie Warszawę. Z tej perspektywy – patrząc na to, co działo się w Europie
przez resztę XX wieku – działania Habsburgów nie
prezentują się tak źle. Ale czy to nie absurd, żeby
dziś jako punkt politycznego odniesienia wykorzystywać zasięg państwa, które rozpadło się blisko
sto lat temu?

Żegnaj „Europo Środkowa”, witaj „Silna Europo”

Termin „Europa Środkowa” sprawdzał się najlepiej, gdy używano go luźno, aby dokonać swoistego rozróżnienia geopolitycznego. Nie wszystkie
kraje „bloku wschodniego” były przecież takie
same. Mówiło się, że losy tych położonych najbliżej
żelaznej kurtyny podział Europy odmienił najbrutalniej. Tym samym mieszkańcy „Europy Środkowej”
w naturalny sposób zostali pierwszymi kandydatami do wejścia do NATO i Unii Europejskiej.

Tak czy inaczej, podobna dywersyfikacja
powinna zasadzać się na osiągnięciach, a nie na
geografii. Największą słabość definicyjną „Europy
Środkowej” można znaleźć na północy. Dlaczego? Bo termin ten nie uwzględnia, nawet przy
najbardziej elastycznej definicji, Estonii – kraju,
który jako jedyny w Europie, przynależąc zarówno do NATO, jak i do strefy euro, szanuje reguły
obu klubów. Estonia wydaje na obronę 2 procent
PKB i jednocześnie spełnia reguły unii walutowej
w zakresie długu (nie ma żadnego) i deficytu (jest
niewielki). Krótko mówiąc, Estonia to modelowy
przykład integracji po 1991 roku. Jakikolwiek termin oznaczający sukces ukuty z jej pominięciem
nie ma sensu.
Nie ma też większego sensu postrzeganie
„Europy Środkowej” jako proatlantyckiego obozu.
Polska jest militarnie poważna i zaangażowana;
Czesi, Słowacy i Węgrzy – już nie. Jeśliby szukać
pożytecznych partnerów dla Ameryki, warto
zapukać do krajów bałtyckich (szczególnie do
wspomnianej Estonii), Rumunii, Bułgarii i Turcji.
Jednym ze sposobów umożliwiających obejście wyżej opisanego dylematu jest rozszerzenie
konceptu Europy Środkowej do Grupy Wyszehradzkiej Plus. O pomyśle tym już się oczywiście

“

Jestem natomiast przekonany, że to, co się liczy, to wzrost idei „Silnej Europy”, która po części
pokrywałaby się z dawną, przestarzałą koncepcją
„Europy Środkowej”. „Silna Europa” obejmuje kraje wypłacalne, w których cotygodniowa aukcja
obligacji nie spędza rządom snu z powiek. Mają
niskie wskaźniki długu i wysokie ratingi kredytowe, a ich banki są w dobrym stanie. Większość
z tych państw leży wokół Morza Bałtyckiego, ale
zaliczyć do nich należy także republiki Czeską
i Słowacką, jak również Austrię, Słowenię i Holandię.
Te wypłacalne kraje cieszą się bezpieczeństwem w obrębie własnych granic i poza nimi. Są
wolne od wewnętrznych rewolucji, partii ekstremistycznych i zagrożeń zewnętrznych.
Niestety, Węgry nie do końca należą do tej
grupy, ale reszta opisywanej wcześniej „Euro-

Berlin stał się teraz ważniejszy niż Bruksela. A kraje
takie jak Francja, przywykłe do siedzenia w fotelu kierowcy, odgrywają rolę nieszczęśliwych pasażerów.

rozmawia. Polega on na tym, że cztery rdzenne
kraje „środkowoeuropejskie” miałyby stanowić
punkt skupienia interesów ich przyjaciół i sąsiadów: krajów bałtyckich, Rumunii i Bułgarii, a być
może także Austrii. Dostrzegam, co prawda,
wąski zakres możliwości, aby takie podejście
wykorzystać do regulacji kwestii bezpieczeństwa
energetycznego, ale w innych wymiarach już się
chyba nie sprawdzi. Dziwne wydaje się zwłaszcza
ubieranie Grupy Wyszehradzkiej Plus w szaty
głównej, eks-komunistycznej grupy interesu
w Unii Europejskiej. Przecież jeśli ktoś pragnie
ekonomii liberalnej i przykręcenia kurka z pieniędzmi francuskim farmerom, powinien zadzwonić po pomoc do Szwedów i Finów.
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Najogólniej mówiąc, kraje regionu Europy
Środkowo-Wschodniej są często po prostu zbyt
zróżnicowane, żeby wrzucać je do jednego worka. Polska jest za duża, aby grać w środkowoeuropejskiej drużynie na równi z resztą (pozostałe
państwa po prostu jej nie ufają). Węgry, przynajmniej pod obecnymi rządami, są zbyt autorytarne i uparte.

py Środkowej” – tak. Częściowo ich wzlot jest
wynikiem własnych starań i przychylnej fortuny;
częściowo stanowi pochodną kryzysu gospodarczego, który przeniósł punkt ekonomicznej i politycznej ciężkości w Europie na północ i wschód,
w związku z czym Berlin stał się teraz ważniejszy
niż Bruksela. Kraje takie jak Francja, przywykłe do
siedzenia w fotelu kierowcy, odgrywają teraz rolę
nieszczęśliwych pasażerów.
Ale „Silna Europa” to jeszcze nie blok ani nawet grupa, zwłaszcza że należą do niej zarówno
państwa obecne w strefie euro (Słowenia, Słowacja, Finlandia, Estonia), jak i te, które pozostają
poza nią, choć mają mocną gospodarkę (Szwecja,
Polska, Czechy). Teraz natomiast te wszystkie kra-

Żegnaj „Europo Środkowa”, witaj „Silna Europo”

je stoją przed podwójnym wyzwaniem. Co mogą
zrobić, aby ochronić i powiększyć swój dobrobyt?
I co muszą uczynić, aby pomóc reszcie Europy?
Sprawa pierwsza jest prosta. Powinny dalej
wspierać rozwój swojej konkurencyjności, podnosić jakość usług publicznych i integrować swoje
gospodarki. Niemal zapomniana już unijna Strategia Lizbońska zawiera mnóstwo celów, które
są deprymujące dla państw Europy Południowej
i Zachodniej, ale osiągalne dla tych z Północy
i Wschodu. Weźmy np. modernizację szkół wyższych. W niedawnym rankingu 400 najlepszych
uczelni świata, opracowanym przez Times Higher Educational Supplement, świeżo upieczeni
holenderscy i szwedzcy studenci wypadli dobrze,

“

Odpowiedź jest jedna: nawet państwa odnoszące sukcesy nie mogą kwitnąć w odosobnieniu.
Muszą pomagać słabszym, ponieważ stabilność
Europy i integralność jednolitego rynku zależą od
tego, czy euro przetrwa. W zamian za ofiarowane
pieniądze państwa „Silnej Europy” mogą racjonalnie oczekiwać od wspieranych krajów współpracy,
lepszego zarządzania, ograniczenia korupcji, większej odpowiedzialności fiskalnej itd.
Uważam, że najważniejszym zadaniem „Silnej
Europy” jest dopilnowanie, aby wszelkie unijne
rozwiązania, podział obciążeń i możliwości decydowania o wspólnej przyszłości nie zamknęły

Nawet państwa odnoszące sukcesy nie mogą kwitnąć
w odosobnieniu. Muszą pomagać słabszym.

ale najlepszą szkołą z obszaru „Europy Środkowej”
okazał się Uniwersytet Jagielloński (gdzieś około
300 miejsca).
Jeszcze szerszym celem dla regionu powinno
być natomiast podtrzymanie morale: pokazanie,
że wolne rynki, rządy prawa, demokracja i zdrowe
finanse publiczne działają tu dobrze. To potężne
antidotum na destrukcyjny pesymizm, który lęgnie
się w miejscach takich jak Grecja. Kryzys finansowy
powstał jako efekt błędnych decyzji podejmowanych przez rządy. Nie podważa on jednak fundamentalnych założeń działania, które po 1989 roku
stworzyła Europa. Doświadczenia takich krajów jak
Szwecja w latach dziewięćdziesiątych czy w ostatnim czasie państwa bałtyckie, które świetnie poradziły sobie z bańkami spekulacyjnymi, problemami
sektora bankowego i kryzysami walutowymi, stanowią cenną lekcję dla pogrążonych w kłopotach
krajów Europy Południowej i Zachodniej.
Trudniejszym pytaniem jest to, jak duży ciężar
pomocy dla „słabszych” powinni wziąć na siebie ci
właśnie „silni Europejczycy”. To szczególnie trudne
wyzwanie w odniesieniu do nowych członków
strefy euro, którzy wciąż są ubożsi pod względem
PKB per capita od krajów otrzymujących pakiety
ratunkowe. Czemu gospodarni, ciężko pracujący
Estończycy mają narażać się na długi i wysokie
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podatki, aby dotować lepiej zarabiających Portugalczyków?

Żegnaj „Europo Środkowa”, witaj „Silna Europo”

się tylko w obrębie strefy euro. Po tym, jak Unia
Europejska otworzyła się na 27 członków, byłoby
grubą pomyłką ponownie wycofać się do wąskiego
grona wyłącznie państw strefy euro. Rozwiązania,
które są potrzebne do uratowania wspólnej waluty,
takie jak m.in. regulacja banków, będą najlepsze
tylko wtedy, kiedy będzie za nimi szło poparcie całej UE. To państwa takie, jak Polska, Szwecja, Dania
i Czechy, mogą tu przechylić szalę, na której waży
się sukces i porażka.
Cała sytuacja ma także wymiar polityczny.
Niebezpieczeństwo, że plan ratunkowy dla Europy
będzie zawężał się tylko do strefy euro, jest tym
większe, że wówczas zdominują go Niemcy. A to
politycznie jest nie do przyjęcia – tak dla państw,
które w zamian za pomoc ustawia się po kątach,
jak i dla niemieckich wyborców. Taki właśnie
niepokój stał za berlińskim przemówieniem szefa
polskiego MSZ Radosława Sikorskiego z ubiegłego
roku, w którym poparł niemieckie przywództwo
w zamian za współpracę polsko-niemiecką. Dzisiaj
szybkie działanie w tym zakresie jest jeszcze
bardziej konieczne.
Mówiąc krótko: pora wykorzenić anachroniczne
stereotypy sięgające zimnowojennego podziału
Europy. Trzeba zacząć koncentrować się na nowej,
niebezpiecznej linii podziału – pomiędzy krajami

sukcesu i upadku. Eks-komunistyczni członkowie
„Silnej Europy”, którzy mają wiele doświadczeń
dotyczących bolesnych przemian gospodarczych
i są uważnie skupieni na zewnętrznych kryteriach,
znajdują się w wyjątkowo korzystnym położeniu.
Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, mogą pomóc

w realizacji kluczowego zadania stworzenia zjednoczonej Unii. Bo od tego zależy nasze wspólne
bezpieczeństwo i pomyślność całego kontynentu.

Edward Lucas – brytyjski dziennikarz i publicysta, korespondent tygodnika
„The Economist” w Europie Środkowo-Wschodniej, autor książki Nowa zimna
wojna. Jak Kreml zagraża Rosji i Zachodowi.
Tłum. Jan Gmurczyk
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Żegnaj „Europo Środkowa”, witaj „Silna Europo”

Uprzejmy dystans
Z A. WESSEM MITCHELLEM rozmawia DOMINIKA SZTUKA
Dominika Sztuka: Gdyby był pan ministrem
spraw zagranicznych Polski, jak zdefiniowałby
pan profesor nasze interesy w Europie Środkowej?
Prof. A. Wess Mitchell: Pogłębiłbym współpracę pomiędzy Polską i państwami Grupy Wyszehradzkiej oraz z krajami nadbałtyckimi w tych
dziedzinach, w których posiadacie wspólne
interesy. Starałbym się też występować na arenie
międzynarodowej w obronie tożsamych dla całego
regionu interesów. Najlepiej razem. Jest bowiem
jasne, że wyzwaniem dla polskiej racji stanu jest
zrównoważenie oczywistych korzyści płynących
ze współpracy z sąsiadami, w kwestiach wielkiej, to
znów małej wagi, oraz potrzeby skutecznej współpracy z większymi państwami europejskimi.
Polska słusznie zrozumiała, że współpracując
ściślej z „wielkimi”, to znaczy z Niemcami i Francją,
zyskuje na znaczeniu w oczach Rosji, Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Jednak polska

“

Polska polityka zagraniczna mogłaby jeszcze bardziej zyskać w oczach Niemiec i Francji, gdybyście
byli bardziej zaangażowani w swoim bezpośrednim
sąsiedztwie.

polityka zagraniczna mogłaby jeszcze bardziej
zyskać w oczach Niemiec i Francji, gdyby była
bardziej zaangażowana w swoim bezpośrednim
sąsiedztwie, a tym samym miała więcej wpływów
w regionie. Jest to więc ten obszar, w którym rząd
Donalda Tuska może pokusić się o dalej idące
polityczne inwestycje. Ten środkowoeuropejski
wymiar polskiej polityki zagranicznej nie powinien
jednak zdominować waszych działań w Europie.
Nie powinno się również oczekiwać, że przyniesie
on ogromne polityczne zyski.
Niemniej jednak pewne wymierne korzyści
znajdują się na wyciągnięcie ręki, jeśli dobrze
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rozegra się wspólne dla całej Grupy Wyszehradzkiej interesy, takie jak przyszłość unijnych funduszy strukturalnych, dalsza ekspansja zachodnich
wartości na terenach dawnego bloku radzieckiego
oraz Zachodnich Bałkanów, stabilna sytuacja na
wschodniej flance NATO, bezpieczeństwo energetyczne. Kraje Grupy Wyszehradzkiej, włączając
do swojego grona również inne państwa regionu,
mogą doprawdy dużo zdziałać, zarówno w Unii
Europejskiej, jak i w NATO.
Ważne, aby Polska inwestowała w tę politykę w sposób, który dopomógłby równocześnie
polskiej dyplomacji w Niemczech czy we Francji,
ale nie ograniczył innych opcji. Na tym właśnie
polegał wielki błąd rządu Jarosława Kaczyńskiego:
inwestował niemal wyłącznie w region pomiędzy
morzami Bałtyckim a Czarnym, pogarszając relacje
z europejskimi potęgami.
Rząd Tuska ma dziś bardzo mocną pozycję:
zarówno za pośrednictwem słów, jak i czynów
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skutecznie zakomunikował o stopniu swego
zaangażowania w relacje z Rosją, Niemcami czy
innymi państwami Unii. Obecnie bez problemu
może sobie pozwolić na ich równoważenie za pośrednictwem śmielszego zaangażowania w relacje
z mniejszymi sąsiadami.
Przed II wojną światową prezydent Wilson
zaliczał się do wielkich zwolenników suwerenności i niepodległości zarówno Polski, jak
i innych krajów regionu. W czasach zimnej
wojny Europa Środkowa pełniła strategiczną
rolę w stosunkach amerykańsko-radzieckich.
We wczesnych latach dziewięćdziesiątych Stany

Zjednoczone popierały nasze aspiracje do
członkostwa w instytucjach euroatlantyckich.
Za prezydenta Busha jr. ten region stał się
ważnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych
w ich wojnie z terroryzmem. Jak jest dziś?
Europa Środkowa wciąż jest ważna dla amerykańskiej polityki zagranicznej. Jeśli prześledzimy historię stosunków USA z Europą Środkową,
łatwo dostrzeżemy, że miały one swoje wzloty
i upadki. Lecz ma pani rację, cofając się do Thomasa Woodrowa Wilsona. Ludzie zapominają, że
Stany Zjednoczone pojawiły się w Europie jako
potęga z powodów tkwiących w geopolityce Europy Środkowej. W tym regionie, położonym pomiędzy morzami Bałtyckim i Czarnym, narodziły
się trzy wielkie, globalne konflikty XX wieku: dwie
wojny światowe oraz zimna wojna. Wszystkie one

“

Amerykańska polityka wobec Europy Środkowej pod rządami Obamy została podzielona
na trzy części: jedna dotyczy Słowacji i basenu

Polska i kraje bałtyckie leżą na terenie, który coraz
bardziej wydaje się tworzyć odradzającą się, strategiczną granicę.

rozpoczęły się na obszarze rozciągniętym między
Bałtykiem a Morzem Czarnym oraz między Elbą
a Dnieprem.
Europa Środkowa to część składowa DNA
polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych?
Postrzegamy ten region jako część świata
o niezwykle zróżnicowanym znaczeniu strategicznym. Kiedyś w artykule, który napisałem wraz
z Jakubem Grygielem, nazwałem ten region „globalnymi zawiasami” o szczególnym znaczeniu
geostrategicznym. Waga Europy Środkowej dla
Stanów Zjednoczonych jest osadzona w geografii
politycznej Europy, a Europa Środkowa to brama
wiodąca do Europy ze Wschodu.
Podejście prezydenta Baracka Obamy do
Europy Środkowej oczywiście istotnie różni się
od tego, które prezentował jego poprzednik.
Rola, jaką dziś w polityce USA odgrywa Europa
Środkowa, znacznie różni się od tej z poprzedniej
dekady, kiedy rola ta była sztucznie zawyżana
z powodu militaryzacji polityki Busha na Bliskim
Wschodzie, w której przecież uczestniczyła Polska
i inne kraje sojusznicze Europy Wschodniej. Było
więc do przewidzenia, że gdy rządy obejmie
następna administracja, szczególnie admini-
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stracja wywodząca się z innej partii niż Partia
Republikańska, to i w kwestii stosunków z Europą
Wschodnią nastąpi zwrot.
Jednak zaskoczeniem jest, że ten zwrot był
tak gwałtowny i że nieomal w ciągu jednej nocy
odeszliśmy od polityki traktującej kraje Europy
Środkowej naprawdę priorytetowo. W połowie
ubiegłego dziesięciolecia wprowadziliśmy Polskę
do najbardziej decyzyjnych gremiów, a zaraz
w pierwszych miesiącach po objęciu prezydentury przez Obamę nastąpił gwałtowny odwrót
od tej polityki. Jednak administracja Obamy była
później w stanie zatrzeć te gafy i błędy z początku swoich rządów.

Dunaju, druga Węgier aż do północnych granic
Republiki Czeskiej – postrzeganych jako mieszczące się w jednym „koszyku”. Na południu
mamy do czynienia z Rumunią oraz Bułgarią,
figurującymi w krajobrazie amerykańskiej polityki
dotyczącej energii, ale już w mniejszym stopniu
bezpieczeństwa. Trzecia część tworzy centrum
amerykańskiej polityki w Europie Środkowej
i dotyczy północnej i centralnej części regionu,
a więc Polski i krajów nadbałtyckich.
Jest to istotne portfolio amerykańskiej polityki zagranicznej, prawdę mówiąc jedno z najważniejszych w polityce USA w Europie. O jego
strategicznym znaczeniu świadczy chociażby
fakt, że to tutaj znajdują się tereny do ćwiczeń
wojskowych oraz rozmieszczenia amerykańskich
instalacji rakietowych. Ponadto relacje Waszyngtonu z tą częścią Europy zawierają – słabszy niż
w poprzednich latach, ale nadal ważny dla amerykańskiej polityki zagranicznej – komponent
wspólnych wartości, takich jak demokracja, oraz
tych wartości szerzenie. Co więcej – i dotyczy to
szczególnie Polski – napływają tutaj bardzo duże
amerykańskie inwestycje.
Sądzę, że w przyszłości głównym wyzwaniem
dla tych relacji będzie pomysł, w jaki sposób ame-
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rykańska polityka będzie mogła ochronić się przed
nieuniknionym zwrotem w kierunku starych, geopolitycznych problemów bezpieczeństwa, występujących w przeszłości w tym regionie. I nie wydaje
mi się, byśmy byli świetnie do tego przygotowani.
Obama traktuje Europę Środkową jako funkcję szerszej europejskiej polityki USA. Takie
podejście bardzo różni się od podejścia administracji prezydenta Busha. Z kolei gdy posłuchać
wszystkich republikańskich kandydatów na
urząd prezydenta, można odnieść wrażenie,
że postrzegali Europę tak samo jak prezydent
Bush – według nich UE nie tworzy jedności: jest
Europa Zachodnia i Europa Środkowa. Które
podejście jest lepsze dla stosunków USA z naszym regionem?
Europa Środkowa i Wschodnia – przede wszystkim dlatego, że jest niebywale ważna ze strategicznego punktu widzenia dla polityki globalnej – musi
dla amerykańskich polityków stanowić specjalną
kategorię strategiczną oraz arenę polityczną.
Jednocześnie mieści się ona pod obszernym
parasolem polityki amerykańsko-europejskiej. Dla
przykładu, amerykańsko-polskich kontaktów handlowych nie możemy sytuować w sposób bilateralny, ponieważ jest to kwestia dotycząca całej Unii
Europejskiej.
Z drugiej strony jeśli chodzi o sprawy bezpieczeństwa, to relacje z Polską nie przebiegają za
pośrednictwem UE. Szczerze mówiąc, Europa Środ-

“

W 2007 roku polska polityka zagraniczna
zaczęła zmierzać w proeuropejskim kierunku.
Naszym głównym priorytetem stała się UE,
a nie Stany Zjednoczone. Jaka jest ocena tego
nowego podejścia z perspektywy Waszyngtonu?
Trzeba zacząć od tego, że w kilku ostatnich
latach polska polityka zagraniczna przeszła coś na
kształt rewolucji. Ciekawie jest patrzeć dziś na zarys
obecnej polityki zagranicznej Polski i porównywać
ją do polityki poprzedniej ekipy rządzącej. Polityka
zagraniczna rządu Donalda Tuska wyraźnie odzwierciedla silną pozycję polityczną i gospodarczą
Polski: jej gospodarczy wzrost, unijną prezydencję,
która okazała się sukcesem, odkrycie gazu łupkowego. Z całą pewnością reprezentuje śmiały styl
rządzenia. Podejście do polityki zagranicznej rządu

Polityka zagraniczna rządu Donalda Tuska wyraźnie
odzwierciedla silną pozycję polityczną i gospodarczą
Polski.

kowa i Wschodnia stoi przed mnóstwem wyzwań,
a czasem nawet problemów, bardzo różnych, jeśli
patrzy się na to z perspektywy polityki Stanów
Zjednoczonych. Trzeba się z tym pogodzić. Polska
to nie Portugalia, i z amerykańskiego, a także europejskiego punktu widzenia wasz kraj i wasi sąsiedzi
w rejonie Bałtyku to granice zachodniej potęgi. Te
kraje leżą na terenie, który coraz bardziej wydaje
się tworzyć odradzającą się, strategiczną granicę.
Państwa Europy Środkowej i Wschodniej jawią
się coraz bardziej jako małe i średniej wielkości
kraje, poniekąd wciśnięte między bardzo podatną
na kryzysy UE i odradzającą się Rosję. Ponadto
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w kwestii swojego bezpieczeństwa są – mniej lub
bardziej – uzależnione od roztargnionych Stanów
Zjednoczonych.
Pomimo to USA mają żywotny interes w tym, by
widzieć wschodnie krańce Europy scalone i umocnione. Unia Europejska tworzy płaszczyznę dla
tego scalania, dla integracji w Europie, aczkolwiek
nie znajduje się dziś w na tyle spójnej postaci, by
móc efektywnie wypełniać tę rolę. Tak więc polityka USA wobec Polski i Europy Środkowej zawsze
musi brać pod uwagę specyfikę tego regionu. Dobra polityka powinna – zachowując swą odrębność
– zawsze być częścią szerszej polityki europejskiej.

Uprzejmy dystans

Tuska nazwałbym próbą strategicznej dywersyfikacji. Dąży ona, w przeciwieństwie do rządu premiera
Kaczyńskiego, do mocnych kontaktów w polityce
zagranicznej zarówno ze Wschodem, jak i z Zachodem. To godne podziwu.
Spójrzmy, gdzie znajdowała się Polska za
rządów Jarosława Kaczyńskiego: odizolowaliście
się zarówno od Niemiec, jak i od Rosji, dystansowaliście się od polityki europejskiej, przewodziliście
„antyrosyjskiej frakcji” w UE. Jednocześnie ograniczyliście współpracę do nieformalnego ugrupowania państw położonych między Bałtykiem
a Morzem Czarnym – co było niejako powrotem

do międzywojennej koncepcji Piłsudskiego – ale
było to, zdaje się, jedyną cechą polityki zagranicznej Polski za rządów Kaczyńskiego zasługującą na
uwagę.

chociażby pakt fiskalny. Nie chcę przez to powiedzieć, że ten nowy paradygmat nie zda egzaminu, ale w jego utrzymanie trzeba będzie włożyć
sporo pracy.

Za to polityka zagraniczna rządu Tuska to
całkiem nowy paradygmat – macie coraz cieplejsze relacje z Niemcami (i to one stanowią o zakotwiczeniu polityki Polski w Europie), a z drugiej
strony z Rosją, która to polityka jest de facto
uzupełnieniem nowych stosunków amerykańsko-rosyjskich. Bardzo ważne są również emocjonalne i strategiczne inwestycje Polski w Unii, które
uległy w ostatnich latach znacznemu pogłębieniu. Ponadto jedną z najważniejszych cech polityki zagranicznej rządów Tuska jest europeizacja
polskiej polityki wschodniej za pośrednictwem
Partnerstwa Wschodniego.

Rok temu na Globalnym Forum Bezpieczeństwa GLOBSEC w Bratysławie powiedział pan
profesor, że nie powinniśmy patrzeć na obecny
pejzaż geopolityczny, w tym także na ponowne polsko-rosyjskie zbliżenie tak, jakby miało
to trwać zawsze. I dodał pan, że na miejscu
Polski cieszyłby się ze słońca, ale kupował też
parasole...

“

Izolacja Polski w Europie się skończyła, przeszliście
do uprawiania aktywnej polityki zagranicznej.

W interesie USA nie leży posiadanie sojusznika, który jest nadgranicznym krajem średniej
wielkości o tak zasadniczym dla nas znaczeniu,
który z emocjonalnych czy sentymentalnych
względów zbyt mocno inwestuje w stosunki
z Waszyngtonem. Nie jest również naszym interesem widzieć Polskę osamotnioną w Europie.
Wręcz przeciwnie! Jest to coś, czego kilka lat
temu nawet sobie nie wyobrażaliśmy. Izolacja
Polski w Europie się skończyła, przeszliście do
uprawiania aktywnej polityki zagranicznej, popierają was największe europejskie potęgi.
Jednocześnie polska polityka zagraniczna jest produktem specyficznych i niezwykle
sprzyjających Polsce okoliczności. Zawsze trzeba
zadać pytanie: jak długo te okoliczności będą
trwać? Dlatego sprawdzianem dla waszej polityki
zagranicznej będzie umiejętność podtrzymania
dobrego kursu.
Polska pozostaje potęgą średniej wielkości na
europejskiej scenie politycznej. Relacje z Niemcami to największe osiągnięcie rządu Tuska, ale
pomiędzy Niemcami a Polską istnieje bardzo
duża różnica interesów, szczególnie jeśli chodzi
o Wschód i kwestie bezpieczeństwa energetycznego, z czego w przyszłości mogą zrodzić się
problemy. Sądzę, że Polska nie należy jeszcze do
grona decydentów w UE, wziąwszy pod uwagę
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Pozycja Polski jako średniej wielkości potęgi w Europie, wasz europejski entuzjazm, jak
również wasza silna pozycja wobec Niemiec tkwi
mocno w spokojnych i bezpiecznych stosun-

kach z Rosją. Tylko wtedy, gdy na linii Warszawa-Moskwa panuje spokój, Polska jest w stanie
odpowiednio inwestować w europeizację swojej
polityki. To dlatego zakończenie polskiej prezydencji w Radzie UE zyskało w Brukseli tak wysoką
ocenę – wreszcie z nagłówków europejskich
gazet zniknęły informacje o coraz to nowych konfliktach pomiędzy Polską i Rosją. Spokój w waszych stosunkach z Rosją z pewnością przesądza
o postrzeganiu Polski przez Niemcy oraz inne
państwa europejskie.
Zdaniem wielu Polaków obecny kształt stosunków polsko-rosyjskich to pożądane, a nawet
historyczne osiągnięcie, ale mam wrażenie, że
uważacie je w dużym stopniu również za zjawisko krótkotrwałe. Polityka rządu Tuska wobec
Moskwy to kolejne osiągnięcie polskiej polityki
zagranicznej, ale – powtarzam – prawdziwym
wyzwaniem jest jej utrzymanie. Jeśli Rosja
nie powróci do polityki rewizjonizmu i będzie
podtrzymywać dobre relacje zarówno z Polską,
jak i z innymi sąsiadami, to myślę, że zarówno
to polsko-rosyjskie zbliżenie, jak i zmiana w stosunkach Moskwa-Waszyngton będą trwałe.
Jednak, niestety, już widzimy oznaki ochłodzenia:
zaczynają się dyskusje o cenach rosyjskiego gazu
i wstrzymanie jego dostaw. Moskwa rozmieszcza
wojskowe instalacje w Obwodzie Kaliningradz-
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kim. Widzimy również, w jak nieprzyjazny sposób
Kreml reaguje na płynące ze strony Polski i Stanów
Zjednoczonych poparcie dla demokratycznych
protestów w Rosji.
Jeśli Putin „pokaże pazury”, chociażby przez
próby przyłączenia Ukrainy do Unii Euroazjatyckiej,
jeśli rozmieści na Białorusi i gdzie indziej rakiety
średniego zasięgu, w odpowiedzi na – jak powiedział – „nieproporcjonalną” obronę rakietową Polski, to myślę, że powrócimy do rozgrywanego na
średnim szczeblu współzawodnictwa w dziedzinie
obrony. To skomplikuje stosunki Polski z Niemcami
oraz z Unią Europejską, ale także politykę Stanów
Zjednoczonych w regionie.
Na początku lat dziewięćdziesiątych XX
wieku Unia Europejska i Stany Zjednoczone
odgrywały w stosunku do Polski symboliczną
rolę – kolejno – matki oraz ojca. Ameryka pełniła wobec nas rolę ojca, który zapewniał nam
bezpieczeństwo. Unia jako matka gwarantowała nam dobrobyt i prosperity. Ten symboliczny
pojedynek zwyciężyła „matka Unia”. Czy nie
nadszedł czas, aby dialog polsko-amerykański
wykroczył poza ramy bezpieczeństwa?
Nie da się ukryć, że w ostatnich latach w kontaktach polsko-amerykańskich nastąpiła zmiana
temperatury, uległy one normalizacji. Ten proces
zmiany nazywam „nową normalizacją” lub „uprzejmym dystansowaniem się”. W porównaniu do lat
poprzednich jest to pewna poprawa. Rząd Tuska
stanowczo i radykalnie przesunął ramy stosunków
Polski z Ameryką poza kwestie bezpieczeństwa.
Najlepszym tego przykładem jest gaz łupkowy,
przy którego eksploatacji strona polska współpracuje z firmami amerykańskimi. Nowy polsko-amerykański szczyt gospodarczy, który po raz pierwszy
odbędzie się w tym roku w Warszawie, będzie
kolejnym, wyraźnym krokiem naprzód w formalizowaniu polsko-amerykańskich kontaktów
gospodarczych. Jednak kwestie bezpieczeństwa
nadal figurują na liście spraw, a wśród nich obrona
przeciwrakietowa i planowane wspólne ćwiczenia
wojskowe.
Choć do ideału jeszcze bardzo daleko, to uważam, że stosunki polsko-amerykańskie są dziś o 100
procent lepsze niż kilka lat temu, bo ich zakres
uległ zróżnicowaniu. Amerykańcy politycy odpowiedzialni za politykę zagraniczną w przeszłości
uskarżali się, że Polska nie jest chętna do pełnienia
przywódczej roli w Europie, a jedynie czeka, aż
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my jej powiemy, jakie np. widzimy rozwiązanie na
Ukrainie... W Waszyngtonie można było usłyszeć
tego typu zarzuty bardzo często, za to teraz nie
słyszę ich wcale! Dziś polskie delegacje przyjeżdżają do Waszyngtonu wyśmienicie przygotowane.
Budzi to duży szacunek wśród członków naszego
rządu, szczególnie jeśli porównać to z postawą
niektórych państw europejskich, które nadal tkwią
w letargu.
W Kongresie partie Demokratyczna i Republikańska wystąpiły z inicjatywą, aby wreszcie
włączyć Polskę do ruchu bezwizowego. Ta
kwestia od lat powtarza się w katalogu spraw
polsko-amerykańskich. I choć nie zajmuje
priorytetowego miejsca w naszych wzajemnych
relacjach, to psuje w Polsce wizerunek USA.
Tak, ta kwestia z pewnością negatywnie wpływa na wizerunek Ameryki w Polsce, a administracja
prezydenta Obamy nie zajmuje się tym problemem na takim poziomie, jakiego on wymaga. Jest
pewna grupa senatorów, która z bardzo szczególnych politycznych powodów – bynajmniej niewynikających z polityki zagranicznej czy z przyczyn
mających coś wspólnego z Polską – jest niechętna,
aby poprzeć proponowaną ustawę. I przynajmniej
do listopada, a więc do wyborów prezydenckich
w USA, nic się w tej sprawie nie zmieni i nie ma
znaczenia, czy wygra je ponownie Barack Obama,
czy ktoś inny. Administracja Obamy ma możliwość
przeforsowania tej kwestii w Kongresie, ale to wymagałoby pewnych ustępstw, a tych administracja
nie jest skłonna poczynić.
Jeśli dobrze rozumiem tok myślenia Polaków,
to wielu z was po cichu przyzwyczaiło się do myśli,
że częściej będzie jeździć do Europy Zachodniej niż do Stanów Zjednoczonych. Jednak taka
sytuacja niewątpliwie wpływa na amerykańskie
interesy w Polsce i w Europie. Trudno powiedzieć,
jak daleko ta sprawa zabrnie, bo na Kapitolu jest
uważana za bardzo polityczną. Jednak znajduje
spore poparcie wśród kongresmanów, ma miejsce
również kampania informacyjna zmierzająca do
zmiany aktualnego stanu rzeczy, nad którą przez
lata pracowało bardzo wielu ludzi, także CEPA.
W 2009 roku powiedział pan profesor,
że Europa potrzebuje „gwiezdnych wojen”,
mając na myśli system amerykańskiej obrony
przeciwrakietowej. Mitt Romney, który stanie
w szranki z Barackiem Obamą w listopadowych

wyborach, nawołuje do powrotu do planu zainstalowania na terenie Polski tarczy antyrakietowej. Czy USA powinny powrócić do planu
administracji prezydenta Busha?
Patrząc na kwestię obrony przeciwrakietowej
praktycznie, powinniśmy inwestować w każdą
opcję. Teraz tą opcją jest Phased Adaptive Approach administracji Obamy. Warto przekształcić
jego propozycję w plan bardziej konkretny i szybszy w realizacji. Największy problem tego planu
polega na tym, jak sprawdzi się on w przyszłości.
Administracja Obamy nie zadała sobie zbytniego trudu, aby wyraźnie nakreślić jego konkrety,
i właśnie w tym tkwi kość niezgody w obecnych
stosunkach polsko-amerykańskich.
Problemem obrony antyrakietowej jest teraz
rozwój spraw w Iranie. Wszystko zależy od tego,
jak tam się sprawy potoczą. No i jeszcze Rosja.
Jej odpowiedzią na obronę antyrakietową jest
rozmieszczenie rakiet Iskander w Obwodzie

Kaliningradzkim, a więc militaryzacja na granicy
z Polską. Najgorszym scenariuszem dla Warszawy
jest ponoszenie kosztów negatywnej reakcji Rosji
na obronę przeciwrakietową, choć programu tej
obrony jeszcze nie ma.
Rzecz jasna, obrona przeciwrakietowa ma
chronić przede wszystkim przed ewentualnym
zagrożeniem nuklearnym ze strony Bliskiego
Wschodu, zwłaszcza Iranu. Zawiera też gwarancje bezpieczeństwa na innych płaszczyznach.
Obecność amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej w Polsce to silny sygnał amerykańskiego zaangażowania w sprawy bezpieczeństwa
Europy Środkowej i Północnej. Jest świadectwem
amerykańskiej obecności i poniekąd gwarantuje
długoterminowe strategiczne zaangażowanie
Stanów Zjednoczonych w tym regionie. Rozmieszczenie amerykańskich instalacji nad Wisłą
powinno więc nastąpić jak najszybciej, gdyż leży
w interesie zarówno Polski, jak i USA.

A. Wess Mitchell – szef Center for European Policy Analysis (CEPA), think
tanku z siedzibą w Waszyngtonie. Profesor na Uniwesytecie Georgetown,
autor licznych raportów, analiz oraz artykułów na temat Europy Środkowej
oraz jej relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Doradca amerykańskich agencji
rządowych w dziedzinie regionu Europy Centralnej.
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Portfel w Brukseli,
serce w Waszyngtonie
Ze ZDZISŁAWEM MACHEM rozmawiają JAROSŁAW MAKOWSKI i DOMINIKA SZTUKA

Jarosław Makowski, Dominika Sztuka: Czy
dziś, na początku XXI wieku, można mówić
o tożsamości środkowoeuropejskiej?
Prof. Zdzisław Mach: Dziś mamy czas przeobrażeń. Także różnych tożsamości. Otworzyliśmy się, jako kraje i społeczeństwa, na innych, co
znaczy, że musimy w większym stopniu brać pod
uwagę to, jak inni nas widzą. Jak pod wpływem
kontaktu z innymi sami się zmieniamy. Zatem
tożsamość to sprawa wyboru, która definiuje się
przez pytanie: co to znaczy być krakowianinem,
Polakiem, Europejczykiem...
Europa Środkowa jest specyficznym obszarem,
gdyż była definiowana przez podział polityczny.
Decydowały żelazna kurtyna i mur berliński. Ten
podział, paradoksalnie, sprzyjał integrowaniu się
Europy Zachodniej. Niezależnie od tego, jak wielkie
były tam różnice, można było łatwo odpowiedzieć
sobie na pytanie: kim jesteśmy my, Europejczycy
Zachodni? Dlaczego? Bo obok była ta „druga Europa”. W porównaniu z tym, co działo się „po drugiej
stronie”, różnice w obrębie Europy Zachodniej były
mało ważne. W tej chwili jednak znów mamy problem, bo zniknęły granice i nie wiadomo, wobec
kogo mamy się określać.
Europa Środkowa jest więc tworem czysto
politycznym, który w dodatku zaistniał przypadkowo?
Twór „Europa Środkowa” był potrzebny także nam, aby móc powiedzieć: „Ok, nie jesteśmy
Europą Zachodnią, ale nie jesteśmy też Europą
Wschodnią”. Różnimy się od Niemiec czy Francji, ale
nie jesteśmy Rosją czy Ukrainą. Dzielenie postkomunistycznej Europy na Środkową i Wschodnią nie
przyniosło nam wielu sukcesów, ale było użyteczne. Szczególnie dostrzegałem to u Czechów, którzy
oficjalnie dążyli do tego, aby za każdym razem
negować kategorię Wschodnioeuropejczyka w odniesieniu do samych siebie.
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Jakkolwiek w latach dziewięćdziesiątych politycy z Zachodu przyjeżdżali do Krakowa, Pragi,
głosząc, że trudno sobie wyobrazić Europę bez
Krakowa lub Pragi, to odkrywanie nas w ten sposób
było jednak upokarzające. Teraz zaszła pewna
zmiana: Europa Środkowa nie jest już politycznie
atrakcyjną propozycją.
Dlaczego? Ostatnio na stronach internetowych Instytutu Obywatelskiego publikowaliśmy teksty młodych ludzi z Czech, Węgier,
Słowacji i Polski. Wszyscy oni, mimo braku
obciążenia komunistycznego, rozpoznają się
jako Środkowoeuropejczycy.
Oczywiście może być dużo powodów, dla
których młodzi i starsi ludzie rozpoznają się jako
Środkowoeuropejczycy. Może tu chodzić po prostu
o lokalizację geograficzno-historyczną w konkretnej części Europy. Może występować też regionalna tożsamość, poszukiwanie czegoś, co wyróżnia
nas od innych Europejczyków. Ale nie jest to,
w moim przekonaniu, propozycja atrakcyjna politycznie, czyli identyfikacja, która ma znaczny ciężar
polityczny, określa swoich wśród obcych, dzieli na
lepszych i gorszych. Kiedyś bycie Środkowoeuropejczykiem oznaczało lokalizację co prawda po tej
gorszej stronie Europy, ale jednak lepszą niż Europa
Wschodnia. Dziś jest zgoła inaczej.
A jak pan profesor ocenia relacje Polaków
z najbliższymi sąsiadami?
Dla Polaków tradycyjnie ważni są Niemcy i Rosjanie. W naukach społecznych występuje pojęcie
„znaczący inny”. Otóż Rosjanie i Niemcy są dla
Polaków znaczący. Mamy natomiast skłonność do
lekceważącego traktowania pozostałych sąsiadów.
Asymetria relacji ma znaczenie historyczne i kulturowe – nie znamy języków krajów sąsiadujących
i nie widzimy powodów, żeby się ich uczyć. Nie
mówię ani po czesku, ani po ukraińsku czy litewsku. Tymczasem okazuje się, że Litwini, Ukraińcy,

Czesi często znają język polski. Nas śmieszy język
czeski, ale z pewnym niedowierzaniem słuchamy,
że Czechów śmieszy język polski.
My, Polacy, jesteśmy bardzo skupieni na sobie,
co ma również traumatyczny wymiar – od czasów
romantycznych mamy zakorzenioną świadomość,
że jesteśmy ofiarą. Jeżeli zastanawiamy się nad
relacjami z innymi narodami, to pierwsze pytanie zawsze brzmi: czy one nam zagrażają? Nie
potrafimy współdziałać z innymi. Było to bardzo
dobrze widoczne w latach dziewięćdziesiątych
w polityce unijnej polskich władz. Zależało nam
na takim ułożeniu mechanizmów decyzyjnych
Unii, aby mieć zdolność blokowania niekorzystnych dla nas decyzji. Nie myśleliśmy natomiast
w kategoriach wpływania na to, co się dzieje,
aktywnego działania, tworzenia koalicji.
Czy Europa Środkowa nie tworzy dziś
wspólnoty emocjonalnej? Dzieliliśmy wspólny
los, wytworzyła się między nami pewna
solidarność. Spotykając na swojej drodze
Czechów czy Węgrów, czujemy swego rodzaju
braterstwo.
Mam tu mieszane opinie. Obiektywnie mamy
dużo wspólnego. Na pewno łączą nas losy
historyczne. Z drugiej strony kontakty w latach
1950-1990 nie były tak intensywne, jak niektórym

“

Jednak wspólnie przystąpiliśmy do Unii
Europejskiej. Jedni mówią, że był to moment,
w którym symbolicznie „powróciliśmy do
Europy”, gdzie od zawsze było nasze miejsce.
Inni, że zostaliśmy przyjęci do Wspólnoty
w ramach wyrzutów sumienia „starych” krajów Unii.
Trudno o jednoznaczną odpowiedź. Na
pewno istnieje poczucie oczywistości. Polega
ono na tym, że możemy zadać pytanie, bez jakich
regionów czy państw w świadomości przeciętnego Europejczyka Stary Kontynent nie jest kompletny. Z pewnością Grecja została przyjęta do
Unii właśnie na tej zasadzie – uważa się bowiem,
że bez Grecji Europa nie jest kompletna. Mam
jednak wątpliwości, czy to samo można powiedzieć o Polsce lub Węgrzech.
W odniesieniu do państw Europy Środkowej
brakuje tego poczucia oczywistości. W latach
dziewięćdziesiątych odwiedzający nas politycy
z Zachodu na każdym kroku podkreślali europejskość naszego regionu. Czynili to, gdyż można

Musimy szukać potencjalnych sojuszników, także
w naszym bezpośrednim sąsiedztwie.

się dziś wydaje. Nie kontaktowaliśmy się swobodnie, nie przekraczaliśmy granic. Izolacja zaprogramowana przez Stalina była dość skuteczna. Na
poziomie zwykłych ludzi funkcjonowało poczucie
obcości. Czuliśmy się szczególnie obco wobec
Czechów; z Węgrami łączyła nas przede wszystkim deklaratywna przyjaźń, bo przecież kulturowo i językowo byliśmy bardzo odlegli.
A jednak intelektualiści, tacy jak Vaclav
Havel czy Adam Michnik, potrafili działać
wspólnie.
Oczywiście, i są to postacie o wielkich zasługach. Jeśli chcemy zatem mówić o wspólnocie, to
jest to wspólnota konstruowana odgórnie. Żeby
ją pogłębiać, należy postawić na dalszą współpracę, przy zachowaniu świadomości wspólnych
celów i dziedzictwa. Obecnie jednak kontakty
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wśród zwykłych ludzi są bardzo słabe, co widać
na przykładzie Grupy Wyszehradzkiej. Ta organizacja stanowi zadeklarowaną potrzebę tworzenia
projektów, ale nie funkcjonuje w szerszej świadomości ludzi.

było w naszą europejskość powątpiewać. Z kolei
nikt, jadąc do Paryża czy Rzymu, nie zwracał się
do Francuzów czy Włochów: „Ależ tu jest europejsko”. Europejskie elity chciały, aby ludzie na
paryskich, londyńskich i rzymskich ulicach mieli
świadomość, że Kraków czy Praga są miastami
europejskimi.
Z poczuciem braku oczywistości polemizował
m.in. wicekanclerz Austrii Erhard Busek, który
zawsze opowiadał Austriakom, że bliżej jest
z Wiednia do Krakowa niż do Linzu. To poczucie oczywistości lub jego brak z czasem uległo
mitologizacji. Bardzo chcieliśmy stać się częścią
Zachodu – inteligencja ze względu na wolność
czy dziedzictwo kulturowe, środowiska chłopskie
i robotnicze głównie ze względu na dobrobyt.
Bez trudu przychodziły nam pozytywne
reakcje na wszystkie opowieści o zdradzie jałtań-
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skiej, o naszym oddzieleniu. Nie jest to oczywiście
całkiem wyssane z palca – należymy przecież do
kultury łacińskiej, zachodniego chrześcijaństwa.
Mieliśmy bardzo silne kontakty z Zachodem, które
jednak uporczywie torpedowaliśmy przez całą
naszą historię, np. odwracając się od reformacji.
Zachód nigdy nie kwestionował naszego poczucia
przynależności do Europy, było ono akceptowane,
ale na zasadzie, że jednak jesteśmy peryferiami
Europy.
Tak czy inaczej, wróciliśmy do Europy w sensie politycznym czy świadomościowym dla elit.
Zarazem mamy trudności z własną tożsamością
oraz kulturowymi i cywilizacyjnymi efektami tego
powrotu. Prawdą jest, że wracamy; nieprawdą, że
zawsze tam byliśmy.
Czy „stara” Europa postrzega wejście krajów
Europy Środkowej do Unii jako coś pozytywnego? Nie jest dziś odosobniony pogląd, np. we
Francji, że aktualny kryzys jest spowodowany
właśnie integracją z Europą Środkową.

“

Czy wypowiedzi takie, jak chociażby sekretarza ds. obrony USA Donalda Rumsfelda, który
wyodrębnił państwa Europy Środkowej jako
proamerykańskie, w opozycji do reszty państw
UE, sprzeciwiających się wojnie w Iraku, nie
pogłębiły dodatkowo podziałów w Europie?
Romano Prodi, polityk dużo dla nas ważniejszy
niż Rumsfeld, swego czasu powiedział, że trudno
nam będzie mieć portfel w Brukseli, a serce w Waszyngtonie. Oraz że my, nowi członkowie Unii, nie
możemy traktować Europy jedynie jako wspólnego
rynku, ale musimy widzieć w niej także wspólnotę wartości. Kiedy przystępowaliśmy do Unii
Europejskiej, była ona już czymś więcej niż wtedy,
kiedy przystępowali do niej Brytyjczycy, Grecy czy

Jeżeli mamy być skutecznym członkiem Unii, musimy wyrównać różnice występujące pomiędzy nami
i członkami „starej” Unii.

Istotnym powodem, dla którego Traktat Konstytucyjny upadł właśnie podczas referendów we
Francji i Holandii, było rozszerzenie Unii o państwa
Europy Środkowej. Traktat oznaczał głębszą integrację i oddanie instytucjom europejskim mandatu
do dalszego rozszerzania. Francja i Holandia są
państwami założycielskimi, którym zawsze bardzo
zależało na integracji. Jednak czymś innym jest
integrowanie się wśród bliskich, a czymś innym
z tymi, którzy dopiero przybyli. W społeczeństwach
francuskim i holenderskim pojawiło się poczucie
niepewności, obcości; wyrażano brak gotowości
do głębszej integracji. Do tego doszła obawa przed
destabilizacją ekonomiczną.
Od początku było też jasne, że do rozszerzenia Wspólnoty nie doszłoby, gdyby w państwach
„starej” Unii odbyły się referenda w tej sprawie.
Rozszerzenie oznaczało, że Europa przestała
być swojska, zrozumiała czy bliska. Stała się za
to rozrzedzona i trochę bardziej obca. Miał na to
wpływ również proces edukacyjny. My w większym
stopniu uczymy się o zachodniej cywilizacji niż
ludzie z Europy Zachodniej o nas. Nie jest jednak

68

tak, że nasze przystąpienie do Unii było dla Europy
jakąś tragedią i że lepiej by było, gdyby na nowo
podzieliła się wzdłuż Łaby. W państwach Europy
Środkowej też panuje pewien niepokój, czy sobie
poradzimy, czy sprostamy konkurencji. Dlatego na
sporządzenie bilansu jest jeszcze za wcześnie.
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Hiszpanie. Oni przystąpili jeszcze do wspólnego
rynku, a my już do wspólnoty politycznej, wspólnoty wartości, które pogłębiają się z każdym nowym
traktatem.
Nie powinno być tak, że w sprawach związanych z unijnymi funduszami, które są nam potrzebne, by modernizować kraj, domagamy się europejskiej solidarności. Z kolei gdy należy podejmować
działania polityczne, takie jak podpisanie Karty
Praw Podstawowych, nie chcemy mówić z Europą
jednym głosem. Postępując w ten sposób, sprawiamy wrażenie niesolidnego, mało wiarygodnego
partnera, który rzeczywiście „portfel ma w Brukseli,
a serce w Waszyngtonie”.
Mówiono o nas, że jesteśmy koniem trojańskim
Stanów Zjednoczonych, co znaczyło, że jesteśmy
zbyt ufni wobec Ameryki, zbyt chętnie ją popieramy. Ale najgorsze jest to, że podejrzewano nas,
poniekąd słusznie, że w ogóle nie jesteśmy wierni
Europie. W Polsce, powołując się często na Jałtę,
mówiono, żeby nie wierzyć Europie Zachodniej, bo
„oni nas zdradzili”. A tak naprawdę w Jałcie mieliśmy do czynienia z dialogiem pomiędzy Stalinem

a Amerykanami. Churchill na tamtym etapie miał
już bardzo mało do powiedzenia. Dlatego jeżeli
ktokolwiek zdradził nas w Jałcie, to Amerykanie.
Co powinniśmy zrobić, żeby zaczęto nas
postrzegać jako członków Unii Europejskiej,
którzy nie tylko biorą, ale też mają Wspólnocie coś do zaoferowania?
Środki, jakie otrzymujemy z Unii, nie są tu
największym problemem. Nie powinniśmy się
wstydzić czy też czuć się winni, że z nich korzystamy. Te pieniądze nam się należą, ale nie jako

“

pogłębianie integracji, co leży w naszym interesie. Brytyjczykom nie jest to potrzebne, bo oni
sobie znakomicie poradzą bez Wspólnoty, ale dla
nas dalsza integracja jest niezbędna.
Czy w ogóle możliwe jest zbudowanie
koalicji państw środkowoeuropejskich wewnątrz Unii? Czy Polska mogłaby stanąć na
czele takiej koalicji? A może Europa Środkowa
wcale nie potrzebuje lidera?
Jedną z istotnych wartości Unii jest to, że nie
występują w jej ramach stałe koalicje. Wszystko

Jeśli wszyscy będą równie silni, będziemy równie
szybko iść do przodu.

rekompensata za krzywdy historyczne, tylko
dlatego, że jeżeli mamy być skutecznym, konstruktywnym członkiem Unii, to musimy wyrównać różnice występujące pomiędzy nami i członkami „starej” Unii. To jest wspólna inwestycja za
wspólne pieniądze. Jeśli wszyscy będą równie
silni, będziemy równie szybko iść do przodu, bo
tempo marszu dyktuje najsłabszy. Powinniśmy
też zyskać poczucie europejskości w rozumieniu,
że to jest „nasze”, „wspólne”.
Jeśli chodzi o zmianę naszego wizerunku
w Unii, bardzo dużo na tym polu uczyniliśmy za
sprawą polskiej prezydencji. To była dobra prezydencja; pokazaliśmy, że rozumiemy, na czym
polegają unijne reguły gry, że umiemy zawiązywać koalicje, mediować. Najgorszym błędem, jaki
można popełnić, sprawując prezydencję w Unii,
jest próba załatwiania własnych interesów, przez
co traci się zaufanie wśród europejskich partnerów. My tego błędu nie popełniliśmy, dzięki
czemu zyskaliśmy olbrzymi kapitał zaufania. Przy
zastrzeżeniach, jakie często mam do naszej polityki europejskiej, uważam, że minister Radosław
Sikorski uprawia ją bardzo rozsądnie. Stawia na

zależy od negocjowanej kwestii. Powinniśmy
umieć szukać potencjalnych sojuszników, także
w naszym bezpośrednim sąsiedztwie, ale nie
osiągniemy tego przez pokrzykiwanie i zakładanie z góry, że jesteśmy najważniejsi.
Musimy umieć negocjować i pokazać, że
warto oddać nam przywództwo w konkretnej
sprawie, myśleć o wspólnych interesach, ale
w perspektywie całego regionu. Przy takich
założeniach największe państwo siłą rzeczy jest
rzecznikiem danego regionu i jego naturalnym
liderem. Jednak taki stan rzeczy wypracowuje
się w dialogu i powinien zostać uznany przez
innych. Funkcjonowanie w Europie jest umiejętnością znajdowania kompromisów i budowania
koalicji ad hoc – czasem mali przeciwko dużym,
kraje rolnicze przeciwko krajom przemysłowym
itd. Ponadto musimy nauczyć się rozwiązywać
problemy, także te lokalne. Możemy być liderem
Europy Środkowej, ale to nie jest i nie powinien
być nasz cel strategiczny. Celem strategicznym
Polski jest Wspólnota Europejska i jej dobre funkcjonowanie.

Zdzisław Mach – europeista, socjolog i antropolog społeczny.
Dyrektor Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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Wspólnota pamięci,
wspólnota interesów
Z PAWŁEM UKIELSKIM rozmawia DOMINIKA SZTUKA

Dominika Sztuka: Historycy i politolodzy
wciąż spierają się o tożsamość Europy Środkowej. Czy pana zdaniem możemy o naszym
regionie mówić jako o pewnej całości politycznej i geograficznej?
Paweł Ukielski: Europa Środkowa istnieje, ale
gdy zaczynamy mówić o jej tożsamości, pojawiają
się problemy. Bo jeżeli coś może leżeć – w zależności od definicji – tu, tam albo jeszcze gdzie indziej,
to znaczy, że jeszcze większy problem musi rodzić
zdefiniowanie tej tożsamości. Mnie najbliższe są
teorie kreślone przez Tomáša Masaryka jeszcze
na początku XX wieku oraz późniejsze Oskara
Haleckiego, które określają Europę Środkową jako
pas niewielkich narodów pomiędzy Niemcami
a Rosją. Halecki idzie jeszcze dalej i mówi o dwóch
Europach Środkowych: jednej germańskiej („zachodnia Europa Środkowa”) i drugiej, składającej
się z niewielkich narodów na wschód od Niemiec
(„wschodnia Europa Środkowa”).
Przyjmując tę definicję, bardzo trudno mówić o wspólnej tożsamości regionu, do którego

“

Zjednoczona Europa znajduje się dopiero na początku drogi do wytworzenia wspólnej tożsamości.

zaliczają się tak różne kulturowo kręgi czy narody,
jak Albańczycy, Litwini, Polacy, Serbowie i Węgrzy.
Chociaż niewątpliwie nawet w tym ujęciu jest to
region swoisty wobec Europy Wschodniej (prawosławnej, związanej z Moskwą), Europy Zachodniej
czy też postulowanej przez Haleckiego zachodniej
Europy Środkowej (germańskiej). Jednak wspólna
tożsamość owej wschodniej Europy Środkowej,
jeżeli nawet w jakichś elementach występuje, jest
dosyć słaba i raczej wynikająca ze świadomości,
że nie jest się ani częścią Europy Zachodniej, ani
Europy Wschodniej.
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Dlaczego nie jesteśmy częścią ani jednej, ani
drugiej?
Europa Wschodnia i Zachodnia są niemal dwoma kręgami cywilizacyjnymi. To jest wschodnie
i zachodnie chrześcijaństwo. Tymczasem Europa
Środkowa znajduje się gdzieś pomiędzy tymi kręgami jako swego rodzaju obszar przejściowy.
Ponadto narody składające się na tak definiowaną Europę Środkową – choć w niektórych przypadkach mające średniowieczne czy trochę późniejsze
tradycje państwowe – są narodami, które w XVIII
czy XIX wieku nie były niepodległe, były niesuwerenne. W czasach, gdy formowały się nowoczesne
narody, Europa Środkowa była podzielona między
cztery mocarstwa: imperium otomańskie, cesarstwo habsburskie, Rosję carską i Prusy. To też pokazuje pewną specyfikę regionu, który z jednej strony
mocno odróżnia się od pozostałych części Europy,
a z drugiej jest bardzo heterogeniczny i trudno mówić o jego spójności. W tej sytuacji z całą pewnością można stwierdzić, że Europa Środkowa istnieje,
ale o wspólnej tożsamości mówić jest trudno.

Wspólnota pamięci, wspólnota interesów

Czyli nie ma żadnych wspólnych elementów?
Aż tak źle nie jest. Z pewnością należy do nich
wspólne doświadczenie historyczne. Istotną cezurą
dla państw naszego regionu był rok 1918, kiedy na
dużą skalę wprowadzono w życie prawo narodów
do samostanowienia. W konsekwencji narody środkowoeuropejskie uzyskały niepodległość i suwerenność. Nie trwało to jednak długo, gdyż bardzo
szybko je na nowo utraciły. Wówczas podzieliły
kolejne doświadczenie – niemal półwiecze totalitarnych reżimów komunistycznych.

Następne wspólne doświadczenie – wyrywania się z okowów komunizmu i głębokiej przebudowy państw, czyli transformacja gospodarcza,
społeczna i polityczna – nastąpiło po 1989 roku.
Ta wspólnota doświadczeń jest chyba najtrwalszym i najmocniejszym elementem tożsamościowym dla całego regionu.
Czy wraz z przystąpieniem do NATO i Unii
Europejskiej Europa Środkowa przestała istnieć, gdyż stała się po prostu częścią Europy
Zachodniej? I czy w związku z tym powinniśmy nadal odwoływać się do wspomnianych
doświadczeń historycznych, podkreślając
odrębność naszego regionu?
Nie da się tak po prostu zapomnieć o wspólnych doświadczeniach historycznych. Narody tak
nie funkcjonują. Nie można zadekretować, że od
dzisiaj zapominamy o tym, co było – nawet prowadząc intensywną politykę historyczną. Wspólnota może funkcjonować tylko wtedy, gdy ma
wspólne korzenie, więc nasza środkowoeuropejska odrębność jest faktem swoistym, niepodlegającym negocjacjom. Wiadomo, że doświadczenie
mamy inne aniżeli narody zachodnioeuropejskie,
a Europa jako całość, zjednoczona Europa, znaj-

“

A nie jest tak, że jako Polacy czujemy się
bardziej związani z narodami środkowoeuropejskimi niż zachodnioeuropejskimi? Może
istnieje głębsze poczucie wspólnoty, swego
rodzaju braterstwa, w naszym regionie?
To oczywiste, że bliżej nam do Czecha i Węgra niż Portugalczyka. Gdy spojrzymy na kręgi
samoidentyfikacji: rodzinę, wspólnotę lokalną,
zespół, z którym pracuje się zawodowo, wiemy,
że w miarę poszerzania się tych grup zmniejsza
się liczba wspólnych elementów. Wspólnota
narodowa jest silna z uwagi na wspólny język,
wspólną kulturę, historię itd. W przypadku szerszego regionu, jakim jest Europa Środkowa, tych

Żaden Francuz, Niemiec czy Hiszpan nie będzie
uważał się bardziej za Europejczyka niż za Francuza,
Niemca czy Hiszpana. I jeszcze długo tak będzie.

duje się dopiero na początku drogi do wytworzenia wspólnej tożsamości, jeśli w ogóle jest to
możliwe i kiedykolwiek nastąpi.
Europa rozciąga się dziś od Atlantyku, może
nie po Ural, ale po wschodnią granicę Polski czy
nawet granicę Wspólnoty Niepodległych Państw,
dlatego tożsamość europejska nie może opierać
się wyłącznie na doświadczeniu zachodniej części
kontynentu. Środkowoeuropejskie doświadczenie jest na tyle swoiste, że musi być elementem
wspólnego doświadczenia całej Europy, jeżeli faktycznie dążymy do zbudowania tożsamości europejskiej. Przy każdej okazji staram się tłumaczyć
gościom z Zachodniej Europy, którzy odwiedzają
Muzeum Powstania Warszawskiego, że nie jest
tak, iż my w Europie Centralnej chcemy coś burzyć. Chcemy jedynie dołożyć własną cegiełkę, by
tożsamość europejska była pełniejsza, bogatsza.
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Dyskusja o tym, czy bardziej identyfikować
się z Europą Środkową, czy z Europą w ogóle, jest
sztuczna, gdyż tożsamość europejska dziś jeszcze
nie istnieje. Żaden Francuz, Niemiec czy Hiszpan
nie będzie uważał się bardziej za Europejczyka
niż za Francuza, Niemca czy Hiszpana. I jeszcze
długo tak będzie – o ile kiedykolwiek się zmieni.
Tożsamość narodowa jest zdecydowanie dominująca. Nie powinniśmy obruszać się na to, że
Polacy, Węgrzy, Czesi czy Serbowie nie uważają
siebie za Środkowoeuropejczyków.

elementów wspólnych jest mniej, lecz i tak więcej
niż w przypadku całej Europy. Dzieje się tak przez
wzgląd na ciągle świeże doświadczenie totalitaryzmu. Dzięki niemu nasz kod kulturowy jest
dużo łatwiej zrozumiały dla Czecha, Słowaka czy
Węgra, bo oglądaliśmy te same filmy w telewizji,
mamy to samo doświadczenie stania kolejkach
do sklepów w czasach komunizmu itd. Takiego
doświadczenia nie ma Portugalczyk.
Tyle że dziś nie ma dużego projektu, który
byłby w stanie porwać masy w Europie Środkowej. I nie pojawiają się żadne znaki mówiące, że
bylibyśmy w stanie zdefiniować taki wspólny cel.
Cel, o którym moglibyśmy mówić jako o micie
wspólnego działania.
Dziś wygląda to tak, że przystąpiliśmy do
NATO, do UE, i przestaliśmy w Europie Środko-
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wej ze sobą współpracować. Czy nie mamy już
żadnych wspólnych interesów?
Mamy wspólne interesy. Ale zacznijmy od tego,
że współpraca między państwami naszego regionu
na drodze do UE czy NATO jest mocno... przereklamowana. Każdy szedł swoją drogą, może nie tyle
podstawiając nogę pozostałym, ale w każdym razie
próbując pokazać, że jest na czele stawki albo że
jest lepszy niż pozostali. Ta współpraca wcale nie
przebiegała idealnie również na etapie dochodzenia do członkostwa w instytucjach transatlantyckich.
Ale wspólne cele regionu nadal istnieją, tylko
nie są zbyt spektakularne. Nie da się ich tak ładnie
opowiedzieć, żeby przeciętny Kowalski zaczął się
z nimi utożsamiać. Z pewnością kluczowym punktem jest bezpieczeństwo energetyczne, które jest
elementem wspólnym dla całego regionu, silnie
uzależnionego w tej kwestii od Moskwy. Władze
poszczególnych państw środkowoeuropejskich
doskonale zdają sobie z tego sprawę, wiedząc z au-

“

A jaka jest pana zdaniem rola Polski w regionie? Czy Polska mogłaby oraz czy powinna
odgrywać rolę lidera?
Polska mogłaby i powinna odgrywać taką rolę,
ale nie jest na tyle silna, żeby to się stało samo
z siebie. Jeżeli chcemy być liderem w regionie,
powinniśmy to robić bardzo umiejętnie i delikatnie.
Jak dotąd to nam się nie udało.
W latach dziewięćdziesiątych polskim politykom wydawało się, że skoro jesteśmy najwięksi,
nasi sąsiedzi powinni nas słuchać. Ba, powinni
wręcz cieszyć się, że jesteśmy liderem. To było
oczywistym absurdem. Polska ma potencjał, ale
żeby go wykorzystać, należałoby stworzyć długofalową strategię polityki regionalnej, bez oczekiwa-

Współpraca między państwami naszego regionu na
drodze do UE czy NATO jest mocno przereklamowana.

topsji, jak może wyglądać w tym zakresie polityka
Rosji.
Drugim elementem wspólnym jest polityka
sąsiedztwa i polityka otwartych drzwi, czyli rozszerzanie strefy bezpieczeństwa i stabilności na
naszych bezpośrednich sąsiadów. Oczywiście tutaj
wektory priorytetów mogą być różne: dla Czechów, Węgrów czy Słoweńców z całą pewnością
ważniejsze jest Południe, Bałkany, zaś dla Polaków
czy narodów bałtyckich jest to Wschód, przede
wszystkim Ukraina (o Białorusi trudno chwilowo
mówić, ale docelowo również Mińsk). Nie są to cele
przeciwstawne, więc nic nie stoi na przeszkodzie,
by jednocześnie wspierać zarówno Bałkany, jak
i Wschód.
I rzecz ostatnia: wzmacnianie czy też dążenie
do wzmocnienia nadwyrężonych więzi transatlantyckich. Dla Europy Środkowej utrzymanie spójności transatlantyckiej zawsze było ważne i w tej
sprawie Polska była liderem, choć nie była osamotniona. Czesi również walczyli o silną współpracę
w ramach NATO. Węgrzy, nawet jeżeli mieli okresy

72

dystansu, też raczej uważali, że wspólnota transatlantycka powinna być jak najsilniejsza, a współpraca jak najbliższa. To są cele, które mogą i powinny być wspólne, i dziś – przynajmniej w warstwie
werbalnej – są.
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nia na krótkoterminowe zyski – nie wedle zasady
barteru. Jeżeli chcemy uzyskać wiarygodność
w oczach Czechów, Węgrów, Rumunów, musimy
ich długofalowo wspierać, nie oczekując szybkich
korzyści.
Czy wówczas byliby oni skłonni zaakceptować nasze przywództwo?
To nie jest takie proste. Polityka międzynarodowa to gra czystego interesu. Wiadomo: jeżeli
w jakiejś sprawie będziemy ścierać się o poparcie
państw regionu z Niemcami, to nie mamy szans, bo
Niemcy mogą zaoferować znacznie więcej. Jedyny
sposób, żeby sobie z tym poradzić, to długofalowe
i nieobliczone na szybki zysk wspieranie państw
regionu, z którymi mamy wspólne interesy.
Taka długofalowa „inwestycja” mogłaby wyglądać następująco: przez kilka lat, we wszystkich
kwestiach, które nie będą bezpośrednio zwrócone
przeciw naszym interesom, będziemy wspierać
Bukareszt. Wtedy, nawet jeżeli pojawi się kwestia sporna, gdzie w zamian za poparcie Niemcy
mogliby w danej sprawie zaoferować więcej niż

Polska, istnieje spora szansa, że Rumuni sobie
to skalkulują w następujący sposób: „Poprzemy
Niemców i zyski będą krótkofalowe. A możemy
przez to zepsuć relacje z Polską, z którą od pięciu
czy siedmiu lat łączą nas dobre stosunki”.

To jest styl działania, który może sprawić, że
w realny sposób staniemy się liderem w Europie
Środkowej.

Paweł Ukielski – historyk, politolog i badacz Europy Środkowej, zastępca
dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego, adiunkt w Zakładzie
Europy Środkowo-Wschodniej Instytutu Studiów Politycznych Polskiej
Akademii Nauk.
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Literatura pisana z drobiazgów
ARTUR MADALIŃSKI

Bycie pisarzem w Europie Środkowej oznacza
rozdarcie, nieustanne przebywanie w sytuacji
granicznej, zmaganie się z poczuciem niższości.
Orhan Pamuk pisał w jednym ze swoich tekstów, że idea Morza Śródziemnego jako jedności
jest sztuczna, a wyprowadzanie z niej pojęcia
wspólnej „śródziemnomorskości” to zwykły wymysł. „Owo marzenie – pisał autor Śniegu – będące
najczęściej literacką fantazją, jest dziełem ludzi
z Północy”.
W podobnym duchu piętnaście lat temu na
temat tzw. „projektu środkowoeuropejskiego”
wypowiadał się Tony Judt. W książce o „wielkim
złudzeniu Europy” ideę wyodrębniania jej centralnej części nazwał pomysłem nowoczesnym
i pozbawionym zakorzenienia w europejskości.
A domaganie się przez Litwinów, Polaków, Czechów czy Węgrów wyróżnienia w postaci Europy

“

Nie chodzi już o rozpad wielkich narracji, który
stał się tłumaczącym wszystko wytrychem. Mam
raczej na myśli – związane z dystrofią dużych opowieści – unieważnienie wszelkich punktów orientacyjnych, hegemonię niepewności, powszechne
i dojmujące doświadczenie płynnej rzeczywistości
czy zjawisko „rozpadających się biografii”. Są one,
jak twierdzi Zygmunt Bauman, układankami podatnymi na modelowanie wedle własnego uznania.
To wszystko nie charakteryzuje jednak wyłącznie Ameryki czy krajów tak zwanej „starej” Europy.
To codzienność, w której udział mają także pań-

Domaganie się przez Litwinów, Polaków, Czechów
czy Węgrów wyróżnienia w postaci Europy Środkowej Tony Judt uznał w najlepszym razie za nostalgię, w najgorszym za udawanie.

Środkowej uznał w najlepszym razie za nostalgię,
w najgorszym zaś za udawanie. Swój esej kończył
dość pesymistyczną (a może realistyczną) konkluzją, w myśl której „środkowoeuropejskim” intelektualistom – mimo ich niewątpliwego powrotu do
Europy – nie udało się jednak uczynić poszczególnych, macierzystych kultur elementem stałej
kultury europejskiej.
Jeśli tego typu diagnozy formułowano kilkanaście lat temu, to dziś – jak sądzę – niewielu jest
takich, którzy chcieliby bronić konceptu Europy
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Środkowej jako osobnego bytu politycznego,
tożsamościowego czy kulturowego. Co prawda
dość regularnie powracają pomysły, by wspólnym
kręgosłupem postulowanej Europy Środkowej
uczynić doświadczenie historyczne (Aleksander
Fiut proponował np. wskazywać na jednoczący
kraje środkowoeuropejskie „fantazmat zniewolenia”), ale i to – być może najmocniejsze – ogniwo
scalające traci niewątpliwie swoją siłę.
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stwa „Europy Środkowej” (trzymajmy się więc tego
podziału geograficznego). Co więcej, mieszkańcy
tych państw z olbrzymią skwapliwością zaakceptowali swój wielowiekowy kompleks – jako swoje
przyjęli „zachodnie” wzorce życia. Dzięki temu
skutecznie upodobnili przestrzeń środkowoeuropejską do pozostałych części kontynentu.
Ten proces swoistej indywidualizacji społeczeństw jest efektem dominacji dwóch zjawisk.
Jedno z nich to postępujący dyktat kultury masowej, który wymusza homogenizację dyskursu

kulturowego. Inaczej, jak rzekłby pewnie Gombrowicz, „upupianie” go i przycinanie do obowiązujących trendów marketingowych.
Z drugiej strony mamy zagarniającą czy wręcz
wchłaniającą wszystko inne religię konsumpcjonizmu. Znalazła ona swoich najgorliwszych
wyznawców w krajach zaliczanych do grona środkowoeuropejskich, zwłaszcza w Polsce. Krótko
mówiąc, wydaje się, że lokalność – a postulowany
projekt Europy Środkowej jest próbą ocalenia
szeroko rozumianej koncepcji lokalności – straciła
swoje ontologiczne zakorzenienie. Więcej, przygnieciona naporem globalizacji, przestała mieć
jakąkolwiek wartość dystynktywną.
Jak na tle tak zakrojonej perspektywy jawi się
postulat, by literaturę tego obszaru wyodrębniać
w osobny organizm, określany mianem „literatury
środkowoeuropejskiej”? Czy można w ogóle mówić o jej istnieniu w sytuacji co najmniej dyskusyjnego statusu samego pozaliterackiego układu
odniesienia, zorganizowanego wokół zbieżnych
wartości, pojęć czy idei?
Wszystko wskazuje na to, że zakrojona na
szeroką skalę praca homogenizacji kulturowej
pozbawiła literaturę środkowoeuropejską racji

“

Jakkolwiek by zatem nie patrzeć na pisarzy
środkowoeuropejskich (korzystajmy z tej nazwy,
pamiętając wszak o jej absolutnej umowności),
trudno potraktować ich jako przedstawicieli podobnej praktyki pisarskiej, zakorzenionej głównie w sztucznym projekcie politycznym. Kiedyś
do rangi wspólnej idei aspirowała historia – i to
rozumiana tradycyjnie, czyli w sposób nowoczesny. W doświadczeniu historycznym widziano
przestrzeń spinającą „pisarstwo środkowoeuropejskie” w spójny projekt artystyczny. Było
tak być może jeszcze w latach osiemdziesiątych
ubiegłego wieku, kiedy Adam Zagajewski pisał,
że w pozbawionych historii krajach Europy Środkowej paradoksalnie jest się bliżej przeszłości.
Ta zawsze jest „pod ręką”, bo „nie ma tu wrzawy
codziennych polemik i starć politycznych, życie
jest bardziej nieme i nie zasłania przeszłości”.
Dzisiaj z tej ułatwiającej dostęp do historii
ciszy zostały tylko gruzy. Przeszłość jest bowiem
królestwem interpretacji. Jest – jak powiada
Hayden White – „miejscem fantazji”. Oznacza to,
że nie ma już możliwości uzgodnienia nie tyle

W latach osiemdziesiątych Adam Zagajewski pisał,
że w pozbawionych historii krajach Europy Środkowej paradoksalnie jest się bliżej przeszłości.

bytu. Trudno byłoby, jak sądzę, wskazać wystarczająco przekonujące loci communes, które scalałyby w jedną – jeśli nie spójną, to przynajmniej
pokrewną – opowieść teksty pisarzy najczęściej
sytuowanych w kręgu „literatury środkowoeuropejskiej”: Milana Kundery, Jurija Andruchowycza,
Martina Pollacka, Andrzeja Stasiuka, Pétera Esterházyego, Olgi Tokarczuk, Danilo Kiša czy Andrija
Bondara, by przywołać tylko najbardziej znane
nazwiska.
Tam, gdzie u Kundery dochodzi do głosu
tęsknota za Europą artystowską czy idealizacja
kultury habsburskiej, u Andruchowycza pobrzmiewa nostalgia za rozpadającą się materią
i predylekcja do europejskich „regionów wielkiej
herezji”. Z kolei tam, gdzie Pollack podaje narracje
niemal dokumentalne, Esterházy rozbija klasycz-
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ną opowieść historyczną, by pokazać jej drugie –
prywatne i nasycone odrębną dykcją – oblicze.

faktów, co interpretacji. Fakty – także te związane
z historią Europy – nie mają znaczenia, bo kluczowe są interpretacje. A jeśli tak, to nie może już
być mowy o jakimkolwiek wspólnym doświadczeniu historycznym, właściwym mieszkańcom
obszaru określanego mianem Europy Środkowej.
Tak oto na naszych oczach pada ostatni bastion,
który mógł bronić koncepcji istnienia „literatury
europejskiej”.
Wydaje się, że w nicość nie odchodzi jedynie
peryferyjność, przywoływana często jako wyjątkowa cecha literatury tego obszaru. Albo też, jak
chcą niektórzy, jej drugorzędność. I nie ma to nic
wspólnego z klasyfikacją polityczną, choć perspektywa przeobrażania się kolejny raz w „pakamerę” Europy Zachodniej jest dzisiaj znów bardzo
realna. To raczej nawiązanie do wewnętrznej kon-
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dycji mieszkańców obszaru położonego między –
bardzo rzecz upraszczając – Rosją i Niemcami.
Przy naszej przynależności do ponowoczesnej,
posthistorycznej i postpolitycznej Europy (czy
może bardziej do jej fantazmatu) jest coś, co
odróżnia nas od reszty Europejczyków. Coś, co na
pierwszy rzut oka jest niewidoczne, a jednak wyziera z nas w wielu sytuacjach w aż nazbyt oczywisty sposób. Najczęściej pod postacią kompleksów,
które trzymają się ciągle mocno, mimo dominującej narracji mówiącej o wyrównywaniu się różnic

“

Największym kłopotem pisarza „tej części Europy”
jest brak odniesienia do znanej czytelnikowi historii i geografii.

między Europą Środkową i Zachodnią. Jest w nas
jakaś rana, jakaś egzystencjalna rysa, która sprawia,
że ciągle jesteśmy jakby nieco z boku.
Tutaj ważna uwaga – w tej dyskusji o Europie
Środkowej nie chodzi mi w żadnym wypadku
o rodzaj doświadczenia zbiorowego, o kategorię,
w której kulturowa nośność byłaby w stanie „obsłużyć” wszystkich środkowoeuropejskich mieszkańców. Jest dokładnie przeciwnie. Mówię o czymś
ulotnym, efemerycznym, co dochodzi do głosu
w obszarze doświadczenia idiomatycznego i pojedynczego losu. Mówiąc jeszcze inaczej, Europa
Środkowa jako zbiorowość nie istnieje, ale może –
parafrazując Sartre’a – „ujawniać się” w poszczególnych, osobnych egzystencjach. Dopiero taki rodzaj
doświadczenia daje się sensownie sublimować
w dyskurs literacki. I tutaj upatrywałbym jedynej
bodaj szansy „literatury środkowoeuropejskiej”
(choć chodzi mi raczej o literaturę Środkowoeuropejczyków) na powiedzenie czegoś istotnego
o tożsamości mieszkańców tej części starego
kontynentu.
W takim kontekście warto nieustannie pamiętać o Witoldzie Gombrowiczu, który, jak czytamy
w Dzienniku, dążył, by „Polak mógł z dumą powiedzieć: należę do narodu podrzędnego”. Zdanie
to należałoby jednak rozciągnąć na mieszkańców
innych narodów środkowoeuropejskich. Jestem
przekonany, że właśnie uświadomienie sobie własnej pozycji w świecie, otwarte myślenie na temat
własnych relacji z odmiennymi punktami widzenia
i narodami czy swoiste przemieszanie dyskursów
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może tworzyć podstawę do sensownego nazwania
tożsamościowej sytuacji „Środkowoeuropejczyków”.
Uwagi te dotyczą również pisarzy, nieodrodnych synów własnych narodów; pisarzy, którzy
co rusz są posądzani o drugorzędność, miałkość
i epigoństwo wobec swoich zachodnioeuropejskich czy amerykańskich kolegów po fachu. Bycie
pisarzem w Europie Środkowej oznacza rozdarcie,
nieustanne przebywanie w sytuacji granicznej,
zmaganie się z poczuciem niższości. Ale to także
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podwójna ekstaza, gdy uda się owe kompleksy
przezwyciężyć. To rozdarcie może być jednak
również – a nawet przede wszystkim – źródłem
inspiracji. Może być przestrzenią, z której wyrasta
intrygująca literatura, rozumiana jako nieustanne
zmaganie się z drugorzędnością.
Dlatego niemożliwy do zrealizowania projekt
„literatury środkowoeuropejskiej” chętniej niż
w historii osadziłbym – podobnie jak Andrzej Stasiuk – w geografii. Historia oznacza wszak ciągłość,
chronologię czy, jak powiada Jurij Andruchowycz,
„grozę czasu linearnego”. Pozbawiona tych cech
geografia dużo lepiej przystaje do niewyraźnego,
oczyszczonego z wszelkich oznak stałości konceptu „literatury Europy Środkowej”.
Stasiuk, który z tego projektu uczynił jeden
z kluczowych wątków swojej prozy, tak pisał
w Mojej Europie: „Jeżeli miałbym wymyślić dla Europy Środkowej jakiś herb, to w jednym z jego pól
umieściłbym półmrok, a w jakimś innym pustkę. To
pierwsze jako znak nieoczywistości, to drugie jako
znak wciąż nieoswojonej przestrzeni”. Zaprojektowany przez autora Dziennika pisanego później znak
byłby też świetną ilustracją tego, czym mogłaby
być literatura środkowoeuropejska.
Otóż sądzę, że jeśli bliskie byłyby jej ambicje
uniwersalistyczne, to powinny one rodzić się
właśnie z takich kategorii, jak nieoczywistość, niejednoznaczność, graniczność, nieoswojenie (albo
wyobcowanie), transgresja czy niepewność. Takie
jest w końcu doświadczenie mieszkańców Europy
Środkowej, doświadczenie związane z nierzeczywi-

stością bytowania na zapleczu wielkich mocarstw
i przeniknięte różnorodnością tworzących ją
(rzeczoną Europę) kultur.
Nadzieja dla literatury tego obszaru tkwiłaby
zatem w maksymalnej prywatyzacji opowieści.
A także w nieustannym podkreślaniu nieciągłości
i fragmentaryczności egzystencji, w upartym
wskazywaniu na różnicującą, nie zaś na unifikującą stronę wspólnej geografii. „Tak, z tego
– pisze w innym miejscu Andrzej Stasiuk – składa
się moja Europa. Ze szczegółów, z drobiazgów,
z parosekundowych zdarzeń, przypominających
filmowe etiudy, z migotliwych skrawków, które
wirują w mojej głowie jak liście na wietrze i przez
tę zawieję epizodów prześwieca mapa i prześwieca pejzaż”.
Poetyka tego wyimka mogłaby stanowić
manifest „literatury Europy Środkowej”, której
głównym pasem transmisyjnym powinna być
raczej wyobraźnia niż faktografia. Tylko bowiem
wyobraźnia może z „zawiei epizodów” uczynić
istotny zamysł artystyczny, który zerwałby z tym,
czego przykładem jest przywoływana przez
Jurija Andruchowycza „śmierć zbiorowa”. Śmierć,
która zdaniem pisarza jest synonimem „śmierci
środkowoeuropejskiej”.
Jeśli więc śmierć, to zawsze pojedyncza, osobna, jednostkowa. Tak można, jako swoiste pars pro
toto, opisać zasadę, która winna rządzić interesu-

jącą literaturą środkowoeuropejską. Nazywając
rzeczy wprost, chodziłoby o podejmowanie
ciągłego wysiłku pozbawiania tego pisarstwa
właściwości zbiorowych na rzecz odrębnych
realizacji literackich. A te powinny być zanurzone
w indywidualnym doświadczeniu, stanowiącym
warunek sine qua non sensownego mówienia
o doświadczeniu zbiorowym.
Wysiłek ów należałoby podejmować zresztą nieustannie. Wszak ciągle jest tak, że – jak
twierdził swego czasu Czesław Miłosz – największym kłopotem pisarza „tej części Europy” jest
brak odniesienia do znanej czytelnikowi historii
i geografii. Ów brak – pojęcie zresztą dla Środkowej Europy absolutnie kluczowe – jest jednak
bardziej szansą niż mankamentem. W istocie
problem opisany przez autora Doliny Issy umożliwia nieprzerwaną pracę wyobraźni, otwiera
przestrzeń na coraz to nowe produkcje literackie
próbujące mierzyć się z doświadczeniem życia
między Wschodem i Zachodem.
Wygląda więc na to, że największą szansą
„literatury środkowoeuropejskiej” jest porzucenie ambicji grupowych na rzecz przedstawień
indywidualnych. Taka strategia w literaturze
sprawdza się najlepiej. Bez względu na szerokość
geograficzną.

Artur Madaliński – filolog, krytyk literacki, publicysta, współpracownik
Instytutu Obywatelskiego.
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