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W okresie intensywnych zmian w Europie, Polska szuka swojego miejsca na geopolitycznej szachownicy. 
Dla wielu uczestników debaty naszym naturalnym sojusznikiem wydają się być kraje Europy Środkowej 
i Wschodniej. Czy w obecnej międzynarodowej układance jest miejsce na taki sojusz? 

Jak zadbać o interesy państw naszego regionu nie stawiając się jednocześnie w kontrze do całej 
wspólnoty euroatlantyckiej? Jak powinna wyglądać współpraca państw regionu? 

Na powyższe pytania odpowiedzi udzielili: Andrew A. Michta (U.S. Naval War College),  Sławomir Dębski 
(Polski Instytut Spraw Międzynarodowych) i Kazimierz Ujazdowski  (eurodeputowany PIS).

Gdzie jest miejsce dla Europy Środkowej?
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Andrew A. Michta

W Polsce, ale także na Węgrzech i coraz częściej na Słowacji, narodową 
ideę Europy Środkowej łączy się z politycznym projektem budowy re-
gionalnego ugrupowania wokół Grupy Wyszehradzkiej: Polski, Czech, 
Węgier i Słowacji. W takim kształcie projekt ten może przyspieszyć pro-
ces regionalizacji obronności w ramach NATO, co zapowiada zmiany 
w fundamentalnym charakterze stosunków Europy Środkowej 
z Niemcami. Historyczne zaszłości mogą znów ochłodzić relacje 
z Berlinem. Powrót do idei Grupy Wyszehradzkiej może służyć wzmo-
cnieniu współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa w Europie Środkowej, 
ale może też stanowić samospełniającą się przepowiednię. Silniejsza 
współpraca regionalna pod szerszym patronatem NATO to pożądane 
zjawisko, ale regionalizacja, która zwiększa dystans między sojusznika-
mi, osłabi już i tak wątły konsensus w kwestii sojuszniczej solidarności. 
Jeśli regionalizacja obronności w Europie spowoduje zwiększenie dys-
tansu między „starą” i „nową” Europą, dzisiejsza Mitteleuropamoże 
przerodzić się w nową Zwischeneuropę, bardziej podatną na naciski 
Rosji. Gdy NATO staje w obliczu rosnącego zagrożenia ze Wschodu, 
Europa zaczyna dzielić się wzdłuż linii historycznych interesów naro-
dowych. Tymczasem Berlin i Bruksela robią niewiele, aby przeciw-
działać panującemu w Europie Środkowej poczuciu bezbronności; 
wręcz przeciwnie, Niemcy nadal sprzeciwiają się stałej obecności USA 
i NATO w krajach bałtyckich, Polsce i Rumunii.

Przygotowując się do szczytu w Warszawie, NATO pozostaje w stanie 
politycznych zawirowań. Obecne podziały sugerują, iż o przyszłym 
kształcie Europy może zadecydować wyłaniająca się właśnie trójdziel-
ność: „stara Europa”, obejmująca większość państw, które w latach 
1945–1990 były szeroko rozumiane jako Zachód; Europa „pomiędzy”, 
jeszcze nazywana „Europą Centralną” lub „Europą Centralną i kraja-
mi bałtyckimi”, ale coraz częściej spychana do środkowej pozycji; oraz 
Europa Wschodnia, leżąca na Wschodzie za „czerwoną linią” NATO, 
gdzie ekspansja i konsolidacja wpływów Moskwy w krajach takich jak 
Ukraina, Białoruś i Mołdawia nabiera prędkości i prawdopodobnie 
będzie się utrzymywać pomimo protestów ze strony Stanów Zjedno-
czonych i Unii Europejskiej.

Spisując dzieje ostatniego ćwierćwiecza, historycy prawdopodobnie 
uznają ideę Europy cieszącej się „jednością, wolnością i pokojem” 
za wyraz szlachetnego porywu przesiąkniętego amerykańskim liber-
alnym internacjonalizmem zmieszanym ze sporą dawką naiwności. 
Europa znów boryka się z problem mi geopolitycznymi nie dlatego, 
że zapomniała o historii, ale dlatego, że nauczyła się jej tak dobrze, że echa 
minionej epoki ograniczają jej obecne wybory polityczne. 
W najgorszym scenariuszu proces ten może obudzić upiory 
z przeszłości, które miały już nigdy nie powrócić.

Całość tekstu na: 
http://andrewmichta.salon24.pl/707961,co-oznaczac-moze-powrot-europy-srodkowej

Artykuł ukazał się pierwotnie w The American Interest, tłum. ©Salon24.pl S.A.

„...dzisiejsza Mitteleuropa 
może przerodzić się w nową 
Zwischeneuropę, bardziej 
podatną na naciski Rosji.”

Andrew A. Michta
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Kazimierz Ujazdowski 
(deputowany do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji)

Polska współpraca w regionie jest dziś raczej projektowana niż re-
alizowana. Problem polega na tym, że nie prowadzimy pełnowymia-
rowej polityki w Europie Środkowej. Nasza dyplomacja nie nadała temu 
wymiarowi realnej treści wyrażonej w nowych inicjatywach: budowa-
niu trwałych relacji czy realizacji projektów, szczególnie dotyczących 
sfer energetyki, nauki i bezpieczeństwa. 

Minister Sikorski zaniechał korzystania z instrumentów polityki regio-
nalnej. Było to działanie niekorzystne dla Polski. Dziś współpraca z kra-
jami Europy Środkowej ogranicza się do słusznego sprzeciwu wobec 
europejskiej polityki imigracyjnej, ale nie ma charakteru całościowego. 
Moje podejście jest następujące – powinniśmy animować politykę re-
gionalną, chociaż bez złudzeń, że pomoże nam ona rozwiązać wszyst-
kie problemy europejskie.

To powinna być współpraca znacznie szersza niż Grupa Wyszehradzka 
– obejmująca również państwa bałtyckie, a nade wszystko sięgająca po 
Rumunię (która czeka na aktywność Polski) i Bułgarię, (wbrew swoim 
tradycjom angażującą się w projekty atlantyckie). Powinniśmy również, 
w miarę możliwości, zapraszać do wspólnych działań także Ukrainę. 
Obecny rząd musi odbudować element współpracy regionalnej. 
Nie można jednak uważać, że zastąpi on inne instrumenty polityki za-
granicznej. Część środowisk prawicowych uważa, że współpraca regio-
nalna może rozwiązać wszystkie nasze problemy geopolityczne – jest 
to jednak podejście bezpodstawne. Musimy umieć posługiwać się 
całym szeregiem innych instrumentów i mieć zdolność do zawierania 
sojuszy z różnymi partnerami. W innym wypadku nasza polityka nie 
będzie skuteczna.

Zadaniem dla polskiej polityki jest wypełnienie realną treścią istnieją-
cych idei i założeń.  Solidarność regionalna może być istotną składową 
naszej polityki, ale tylko, gdy będziemy podchodzić do niej realisty-
cznie, bez złudzeń, że możemy mieć wspólne stanowisko we wszyst-
kich sprawach.

„...powinniśmy animować 
politykę regionalną, chociaż bez 
złudzeń, że pomoże nam ona 
rozwiązać wszystkie problemy 
europejskie.”

Kazimierz Ujazdowski 
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Sławomir Dębski, 
dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych 

Oczekiwanie, że kraje grupy wyszehradzkiej mogą w najbliższym 
czasie zacieśnić współpracę, wynika z pojawiających się perspektyw 
na wspólne realizowanie pewnych politycznych, gospodarczych i in-
frastrukturalnych projektów. Te projekty wydają się być atrakcyjne dla 
wszystkich państw tej grupy, a może nawet całego regionu, który 
prezydent Duda określa jako „ABC”. Zresztą ostatnio również prezy-
dent Chorwacji posługuje się tą samą nazwą.

Chodzi przede wszystkim o działania związane z energetyką, rozbudową 
infrastruktury na linii północ-południe. Główne szlaki komunikacyjne 
w Europie od kilkuset lat biegną na linii wschód-zachód. Teraz, gdy po-
jawia się idea, by uzupełnić je o korytarz wertykalny, daje to paliwo 
poliityczne do ściślejszej współpracy, która cementuje region i skła-
nia do wspólnego działania. Okazuje się, że  wszystkie państwa leżące 
między Morzem Czarnym, Bałtykiem i Adriatykiem są zainteresowane 
prowadzeniem zbieżnych polityk – wspólnymi rozmowami z poten-
cjalnymi inwestorami, interesariuszami, ściślejszym koordynowaniem 
stanowisk, intensywniejszą dyskusją polityczną. 

To nie jest pierwsza próba tego rodzaju. Od czasu do czasu mamy do 
czynienia z wykształceniem się koniunktury międzynarodowej czy też 
wewnątrzeuropejskiej, która sprawia że kształtuje się taki silny, wspól-
ny interes. Trzeba jednak pamiętać, że współpraca między państwa-
mi tego regionu zawsze ulegała pewnym wahaniom: czasem była in-
tensywniejsza, czasem słabsza – wszystko to jest funkcją aktualnych 
konstelacji politycznych. Ta dynamika będzie zmienna i o tym trzeba 
pamiętać.

Nie widzę zagrożenia, by taka współpraca mogła doprowadzić do 
kształtowania się struktur równoległych do innych projektów, które 
funkcjonują w Europie. Przecież państwa skandynawskie od dawna ze 
sobą współpracują i nikt nie stawia zarzutu, że grupa nordycka stanowi 
alternatywę dla Unii Europejskiej. Nie sądzę, by ktokolwiek w Polsce 
myślał o grupie wyszehradzkiej czy współpracy regionalnej w ramach 
państw ABC jako jakiejkolwiek konkurencji dla projektów europejskich. 
Większość państw naszego regionu to członkowie zarówno UE, jak 
i NATO. Działanie w ramach tych struktur to podstawowy instrument 
polityki tych państw. Uważam, że w przypadku współpracy w ramach 
Europy Środkowej mamy do czynienia z korzystaniem z dodatkowego 
instrumentu.

To nie przypadek, że także państwa pozaeuropejskie – Amerykanie, 
czy też Chińczycy, którzy mają własny pomysł na współpracę z tym 
regionem nazywany 16+1 – postrzegają nas jako wspólnotę nie tylko 
geograficzną, ale także polityczną i gospodarczą. Potwierdza to, że nie 
są to górnolotne aspiracje, ale konkret polityczny.

„Nie widzę zagrożenia, by taka 
współpraca mogła doprowadzić 
do kształtowania się struktur 
równoległych do innych 
projektów, które funkcjonują 
w Europie.”

Sławomir Dębski
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Czekamy na Państwa reakcje:   
biuro@instytutwolnosci.pl

Zapraszamy na nasze strony:
www.instytutwolnosci.pl
www.facebook.com/instytutwolnosci
www.twitter.com/instwolnosci
www.instytutwolnosci.salon24.pl

Instytut Wolności jest niezależnym politycznie  think-tankiem. Instytut tworzy idee i rzetelną wiedzę 
z najwybitniejszymi przedstawicielami biznesu, nauki i polityki; realizuje projekty, które mają wpływać 
na rzeczywistość, poprawiać jakość elit i debaty publicznej, upowszechniać strategiczne myślenie 
o Polsce i otaczającym ją świecie.


