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Członkowie komitetu ekspertów na posiedzeniu konstytucyjnym z udziałem 
przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, prof. dr Hansa Gerta Pötteringa oraz sekretarza 
generalnego Parlamentu Europejskiego Haralda Rømera. Od lewej: Giorgio Cracco, António 
Reis, Mária Schmidt, Włodzimierz Borodziej, Hans Walter Hütter, Marie-Hélène Joly, Matti 
Klinge, Michel Dumoulin. Nieobecny na zdjęciu: Ronald de Leeuw.

„Pragnę zainicjować powstanie miejsca pamięci i miejsca 
poświęconego przyszłości, w którym idea europejska będzie się mogła 
dalej rozwijać. Chciałbym zaproponować utworzenie »Domu Historii 
Europejskiej«. Nie może to być nudne i nieciekawe muzeum, lecz 
miejsce pielęgnowania naszej pamięci o europejskiej historii i 
europejskim dziele zjednoczenia, a zarazem otwarte na dalsze 
kształtowanie tożsamości europejskiej przez wszystkich obywateli Unii 
Europejskiej – obecnych i przyszłych.”

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, 
prof. dr Hans Gert Pöttering, poseł do PE
13 lutego 2007 r.
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Przedmowa
1. „Pragnę zainicjować powstanie miejsca pamięci i miejsca poświęconego przyszłości, w 

którym idea europejska będzie się mogła dalej rozwijać. Chciałbym zaproponować 
utworzenie »Domu Historii Europejskiej«. Nie może to być nudne i nieciekawe 
muzeum, lecz miejsce pielęgnowania naszej pamięci o europejskiej historii i 
europejskim dziele zjednoczenia, a zarazem otwarte na dalsze kształtowanie tożsamości 
europejskiej przez wszystkich obywateli Unii Europejskiej – obecnych i przyszłych.”
Tymi słowami przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. dr Hans Gert Pöttering, 
poseł do PE, zainicjował utworzenie „Domu Historii Europejskiej” w swoim 
przemówieniu programowym dnia 13 lutego 2007 r.

2. Po dogłębnej dyskusji Prezydium Parlamentu Europejskiego jednogłośnie przyjęło tę 
inicjatywę i powołało komitet ekspertów, którego zadaniem było opracowanie 
koncepcji Domu Historii Europejskiej. W skład komitetu weszło dziewięciu członków –
historyków i muzealników – z różnych krajów Europy. W wyniku wielu posiedzeń 
roboczych w Brukseli powstał niniejszy dokument koncepcyjny, przyjęty w drodze 
konsensusu dnia 15 września 2008 r.

3. Członkowie komitetu ekspertów podkreślają: głównym celem Domu Historii 
Europejskiej jest pogłębianie wiedzy Europejczyków wszystkich pokoleń na temat ich 
własnej historii i przyczynianie się w ten sposób do lepszego zrozumienia rozwoju 
Europy obecnie oraz w przyszłości. Instytucja ta powinna stać się miejscem, w którym 
idea europejska będzie żywa.

4. Aby zrozumieć najnowszą historię i bieżące wydarzenia, konieczne jest przedstawienie 
zarysów historii europejskiej. Na podstawie doświadczeń i skutków historycznych 
należy ukazać powstanie i rozwój instytucji europejskich w drugiej połowie XX wieku.
Wystawa powinna unaocznić zarówno różnorodność europejskiej historii, jak i wspólne 
korzenie.

5. Najnowszą historię kontynentu cechuje wspólna idea i gotowość do dobrowolnego 
łączenia się w ponadnarodowe instytucje na szczeblu europejskim. Dominującym 
przekazem płynącym z Domu Historii Europejskiej powinno być zdecydowane 
przezwyciężenie nacjonalizmów, dyktatury i wojny oraz widoczna od lat 
pięćdziesiątych wola wspólnego życia w Europie w pokoju i wolności, a także 
ponadnarodowa unia o charakterze cywilnym. Wystawy powinny pokazać, że opierając 
się na wspólnych wartościach, zjednoczona Europa w świecie postępu może żyć w 
pokoju i wolności. Dom Historii Europejskiej powinien zachęcać obywateli do 
większego uczestnictwa w procesach podejmowania decyzji politycznych w 
zjednoczonej Europie.

6. Zgodnie z art. 151 traktatu WE Unia Europejska ma za zadanie przyczyniać się do 
pogłębiania wiedzy oraz upowszechniania kultury i historii narodów europejskich.
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Założenia koncepcyjne i muzealnicze
7. Dom Historii Europejskiej powinien stanowić nowoczesne centrum wystawowe, 

dokumentacyjne i informacyjne. Centrum to powinno dysponować powierzchnią około 
4 000 m2, mieszczącą ekspozycję stałą dotyczącą historii Europy, jak również 
pomieszczeniami służącymi wystawom czasowym. Ponadto proponuje się stworzenie 
centrum informacyjnego, w którym odwiedzający będą mogli uzyskać szczegółowe 
informacje na temat przeszłości i teraźniejszości Europy. Ofertę mogą wzbogacać 
imprezy i publikacje.

8. Dla powodzenia przedsięwzięcia istotne jest wiele różnorodnych czynników, które 
muszą się nawzajem uzupełniać.

9. Najważniejsze z nich to niezależność naukowa i obiektywność prezentacji. Komitet 
ekspertów musi w szczególności zadbać o to, aby podstawą działalności Domu Historii 
Europejskiej były dokonania i metody naukowe. Zgodność prezentacji z prawdą 
stanowi niezbędny warunek akceptacji przedsięwzięcia zarówno w środowisku 
specjalistycznym, jak i wśród odwiedzających. Otwarte przedstawienie faktów i 
procesów historycznych z wielu perspektyw jest konieczne, aby na tej podstawie 
odwiedzający mogli wyrobić sobie własny pogląd i zostali zachęceni do dyskusji.
Gwarantem tej niezależności może być naukowa rada doradcza, składająca się 
z wysokiej klasy naukowców i muzealników i mająca za zadanie wsparcie działalności 
Domu Historii Europejskiej.

10. Kolejnym istotnym warunkiem sukcesu i wiarygodności całej koncepcji jest 
samodzielność instytucjonalna Domu Historii Europejskiej.

11. Dom Historii Europejskiej pełni przede wszystkim rolę instancji pośredniczącej.
Pośredniczy on między nauką a szeroką publicznością. Przy tworzeniu i zarządzaniu 
muzeum należy uwzględnić najnowsze osiągnięcia muzealnicze. Należy opracować i 
wykorzystać szeroką ofertę muzealno-pedagogiczną, ukierunkowaną na różnorodnych 
odbiorców. Chociaż badania naukowe mają duże znaczenie jako podstawa działalności 
Domu Historii Europejskiej, sam ośrodek nie powinien prowadzić badań naukowych w 
sensie ścisłym.

12. Komitet ekspertów opowiada się jednak za tym, aby Dom Historii Europejskiej w 
ramach dodatkowej oferty stanowił miejsce spotkań młodych naukowców, zajmujących 
się zagadnieniami związanymi z historią Europy. Taka funkcja przyczyni się nie tylko 
do ożywienia działalności centrum, ale przyciągnie do niego również młode talenty z 
całej Europy.

13. Dom Historii Europejskiej ma służyć Europejczykom ze wszystkich regionów 
kontynentu, niezależnie od wieku i wykształcenia. Tak duża grupa docelowa wymaga, 
aby przygotowywane wystawy nie wymagały od odwiedzających szerokiej wiedzy.
Docelowi odbiorcy to przede wszystkim żądni wiedzy laicy.

14. Chronologiczność prezentacji pomoże zakładanej grupie docelowej zrozumieć 
wydarzenia i procesy historyczne. Chronologia w połączeniu z niezbędnymi 
odniesieniami do przeszłości oraz przeglądowym przedstawieniem wydarzeń ułatwi 
odwiedzającym umieszczenie poszczególnych wydarzeń i zjawisk w czasie i 
przestrzeni. W ten sposób stworzone zostaną ramy dla różnorodnych elementów 
graficznych, tekstowych i multimedialnych, za pomocą których w muzeum 
prezentowana będzie historia.
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15. W związku z tym Dom Historii Europejskiej powinien być ośrodkiem ukierunkowanym 
we wszystkich obszarach na zainteresowania odwiedzających. Dotyczy to m.in. 
wielojęzyczności opisów wystawy oraz materiałów audiowizualnych. Strona 
dydaktyczna oraz formalna wystawy musi również uwzględniać procesy zmian 
demograficznych we wszystkich krajach europejskich. Świadome ukierunkowanie na 
odwiedzających i regularna kontrola prowadzonej polityki przy pomocy ciągłych analiz 
stanowią kolejne czynniki istotne dla działalności Domu Historii Europejskiej.

16. Dom Historii Europejskiej powinien ponadto przygotowywać wystawy czasowe oraz 
objazdowe. Ekspozycje objazdowe dają przede wszystkim możliwość dotarcia do 
odbiorców we wszystkich częściach Europy i poza nią.

17. Oprócz wystaw do atrakcyjności Domu Historii Europejskiej powinny przyczynić się 
również imprezy tematyczne dotyczące zagadnień europejskich oraz własne publikacje.
Nowoczesne muzeum w XXI w. musi ponadto dysponować szeroką ofertą internetową.

18. Ogromne znaczenie ma stworzenie własnej kolekcji muzealnej. Dostęp do własnych 
kolekcji jest nieodzowny dla stworzenia atrakcyjnych wizualnie ekspozycji stałych, 
czasowych i objazdowych. Jednocześnie taka kolekcja pomoże włączyć Dom Historii 
Europejskiej do międzynarodowej sieci wypożyczeń międzymuzealnych oraz zapewni 
mu znaczącą pozycję. Przy tworzeniu kolekcji należy zwrócić uwagę, aby położyć 
akcent na typowo europejskie aspekty historii. Należy unikać powielania już 
dostępnych kolekcji krajowych.

19. Centralne położenie Domu Historii Europejskiej jest niezbędne dla sukcesu 
przedsięwzięcia. Powinien on zostać włączony do oferty dla osób odwiedzających 
instytucje europejskie. Warto również zadbać o ścisłe powiązanie z ofertami 
sąsiadujących instytucji europejskich, jak również o włączenie Domu Historii 
Europejskiej do europejskiej oferty muzealnej.

20. Dla wysokiej jakości i sukcesu Domu Historii Europejskiej niezbędne jest jego ciągłe 
finansowanie. Środki należy przeznaczać nie tylko na stworzenie ośrodka, ale także na 
bieżącą działalność. Również po otwarciu muzeum konieczne będą nakłady, aby 
ośrodek ten pozostał atrakcyjny dla odwiedzających. Stały rozwój ekspozycji oraz 
infrastruktury muzealnej stanowi podstawę długotrwałej akceptacji ośrodka.

21. Jako że Dom Historii Europejskiej powinien służyć kształceniu politycznemu 
wszystkich obywateli, komitet ekspertów opowiada się za tym, aby wstęp do Domu 
Historii Europejskiej był bezpłatny.

22. Ekspozycja stała Domu Historii Europejskiej, która stanowi główny element muzeum, 
powinna na powierzchni ok. 4 000 m2 prezentować przede wszystkim historię Europy 
od I wojny światowej do czasów współczesnych. Odniesienia do początków 
kontynentu, jak również czasów średniowiecznych i nowożytnych są konieczne w 
mniejszym zakresie, aby ułatwić zrozumienie bieżących i przyszłych wydarzeń.
Odniesienia do współczesności mają ogromne znaczenie dla sukcesu muzeum, 
ponieważ dokumentują one aktualne wydarzenia oraz podkreślają bezpośredni związek 
z codziennym życiem odwiedzających. Ponadto nawiązanie do współczesności daje 
możliwość poznania ważnych w danym momencie zmian i wydarzeń w polityce, 
społeczeństwie, gospodarce i kulturze.

23. Ekspozycja stała nie powinna stanowić zbioru historii krajowych lub regionalnych, lecz 
skoncentrować się na zjawiskach o charakterze europejskim. Okres pokoju trwający od 
zakończenia drugiej wojny światowej powinien przy tym odgrywać szczególną rolę.
Należy również pamiętać, że różnorodność jest znakiem rozpoznawczym Europy. Ta 
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heterogeniczność oraz jednoczesność elementów niejednoczesnych stanowią ogromne 
wyzwanie dla twórców muzeum i autorów wystaw. Aspekty te stanowią zarazem 
również punkty przyciągające różnych odwiedzających. Mając na uwadze oczekiwaną 
różnorodność odbiorców, włączenie elementów biograficznych powinno ułatwić 
zrozumienie rozmaitych zagadnień i procesów europejskich. Życiorysy znanych 
Europejczyków z jednej strony oraz nieznanych mieszkańców kontynentu z drugiej dają 
możliwość dogłębnej analizy ówczesnych uwarunkowań. Ważną rolę w ekspozycjach 
muszą odgrywać aspekty życia codziennego.

24. Atrakcyjność wystawy stałej zależeć będzie w dużym stopniu od wystawianych 
eksponatów, których siła przekazu powinna obok wartości poznawczej umożliwić 
również uczuciowe podejście do kwestii historycznych. Jednak bez umieszczenia 
eksponatów w kontekście dostęp do ich znaczenia pozostaje niejasny. Ukierunkowane 
zastosowanie mediów audiowizualnych jest w związku z tym oczywiste. W przypadku 
ekspozycji historycznych niezbędne jest wykorzystanie materiałów filmowych i 
dźwiękowych jako materiałów źródłowych oraz dydaktycznych. Współczesne media 
audiowizualne sprawiają, że wystawa staje się bardziej dynamiczna i ułatwiają jej 
odbiór, przede wszystkim młodemu pokoleniu. Podejście narracyjne do wystawy jest 
uzasadnione, aby umożliwić zarówno kognitywne, jak i afektywne poznanie tematyki 
ekspozycji stałej.

25. Ponadto należy zauważyć, że okresowa zmiana ekspozycji stałej może zagwarantować 
średnio- i długoterminową akceptację i atrakcyjność Domu Historii Europejskiej.

26. W świetle ogromnych wyzwań, przed którymi stoją twórcy muzeum, otwarcie ośrodka 
latem 2014 r. wydaje się ambitnym celem, który jednak jest możliwy do osiągnięcia 
przy ścisłej współpracy wszystkich zainteresowanych.
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Założenia dotyczące treści ekspozycji stałej

Początki i rozwój Europy do końca XIX w.
27. Formy wyższej kultury, którą można już określić mianem „europejskiej”, rozwinęły się 

w kontekście działalności handlowej we wschodniej części Morza Śródziemnego i nad 
Morzem Czarnym – regionach, które nie były wystarczająco żyzne dla rolnictwa, 
jednak które oferowały lepsze warunki dla rozwoju transportu morskiego i powstawania 
drobnych państw zamiast dużych krajów rolniczych w rejonie Nilu, Eufratu i Tygrysu.

28. Zjawisko kolonizacji potwierdza znaczenie jednej z najważniejszych sił napędowych 
historii europejskiej – migracji spowodowanej przeludnieniem. Wędrówki zmusiły 
ludzi do eksplorowania nowych połaci ziemi i doprowadziły do rozwoju potężnej 
kultury militarnej, służącej podbojowi i utrzymaniu kolonii. Miasta lub miasta-państwa 
w rejonie Morza Egejskiego rozwijały się na przykład przy pomocy kolonii 
rozciągających się aż do regionu Morza Śródziemnego i Morza Czarnego.

29. Zjawisko migracji oraz kolonii pojawia się często w historii europejskiej w kontekście 
kampanii wojennych lub masowej kolonizacji. Wędrówki wewnątrzeuropejskie mają 
duże znaczenie, podobnie jak kolonizacja pozaeuropejskich kontynentów.

30. Europejczycy zawsze byli zainteresowani bogactwami Indii i Chin oraz opanowaniem 
dróg prowadzących do tych państw, już za panowania Aleksandra Wielkiego, 
w czasach Imperium Rzymskiego kilka wieków później, w dobie wypraw krzyżowych 
po roku 1000, a także przy powstawaniu potęg kolonialnych, przede wszystkim Francji, 
Anglii, Portugalii i Holandii, które tworzyły się od XVI w. i trwały w niektórych 
przypadkach do lat 70. XX w. Potęga kolonialna Hiszpanii i Portugalii rozciągała się w 
dużej części najpierw na kontynencie amerykańskim, Rosja kolonizowała natomiast w 
pierwszej kolejności Syberię i Azję Środkową.

31. Imperium grecko-rzymskie wytworzyło od V w. p.n.e. wysoko rozwiniętą formę 
kultury, stanowiącą filozoficzne, literackie, prawne i państwowe podwaliny dzisiejszej 
kultury europejskiej, a także wielokrotnie przywracaną do łask w ramach „odrodzeń”.
Epoka ta trwała tysiąc lat. Główne języki tego okresu – greka i łacina – stanowią 
gramatyczną, leksykalną i semantyczną podstawę prawie wszystkich pozostałych 
języków europejskich.

32. W XVI w. okres renesansu oraz pojawienie się książki jako nowego środka informacji 
doprowadziły do ponownej latynizacji języka francuskiego oraz innych języków 
romańskich, a także do przeniesienia kultury łacińskiej do języków germańskich, 
fińskich i słowiańskich w postaci wielu nowych słów. „Czysta” łacina zachowała w 
całej Europie aż do XX w. ważną rolę w szkolnictwie oraz kościele katolickim.
Wywarła ona ogromny wpływ, zwłaszcza w zakresie semantyki i terminologii, na 
wszystkie języki krajowe w ich formie pisanej. W XVIII w. uniwersalna rola łaciny 
zaczęła być zauważalna w języku francuskim, czemu towarzyszył silny wpływ na 
leksykę języka niemieckiego, rosyjskiego, szwedzkiego i innych języków. Od końca 
XX w. pozycja greki i łaciny znowu wzrosła dzięki badaniom biologicznym oraz 
innowacjom technologicznym, których terminologia w przeważającej części ma swoje 
źródło w tych językach.

33. System szkolnictwa poprzez kształcenie elit przywódczych odgrywał znaczącą rolę w 
tworzeniu jedności kulturowej Europy, które następowało od czasów średniowiecznych 
– XII i XIII w. System ten opierał się na umiejętności myślenia i pisania po łacinie oraz 
sztuce argumentacji i krytyki. Również dogmaty religii chrześcijańskiej były często 
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przedmiotem gorących debat. Od XVII w. wraz z pojawieniem się akademii myślenie i 
pisanie uwolniło się spod kontroli kościelnej, jednocześnie jednak w wielu krajach 
utrzymały się rozmaite formy cenzury moralnej i politycznej.

34. Wpływy azjatyckie odczuwalne były przede wszystkim w sferze religijnej. Religia 
chrześcijańska wykształciła się od IV w. n.e. w wyniku połączenia tradycji żydowskiej 
(semickiej) i organizacji kościelnej. Organizacja ta podzieliła się już przed 1000 r. na 
odłam grecki, który obejmował Konstantynopol i imperium grecko-rzymskie, a później 
w szczególności Rosję, oraz kierowany przez papieża z Rzymu odłam łaciński, który 
posługiwał się łaciną w mowie, a przede wszystkim w piśmie. Ciągłe inwazje 
azjatyckie dotykały przede wszystkim wschodniej części kontynentu, a ich punkt 
kulminacyjny nastąpił w XIV i XV w., kiedy doszło do podboju Rosji i upadku 
Konstantynopola po inwazji Turków w 1453 r. Długotrwała hegemonia turecka na 
Bałkanach oraz w regionie Morza Czarnego wywarła silny wpływ na historię 
europejską, w pierwszej kolejności na Austrię i Rosję, a później również na Francję i 
Wielką Brytanię, które stale dążyły do dominacji na Bliskim Wschodzie i opanowania 
drogi do Indii. Wojny na tle etniczno-religijnym na Półwyspie Bałkańskim trwają do 
dnia dzisiejszego.

35. W IV w. rozpoczął się stopniowy upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego. W Kościele 
rzymskim idea jedności częściowo utrzymała się, dzięki czemu około 800 r. możliwe 
było powstanie nowego cesarstwa o wymiarze europejskim pod rządami Karola 
Wielkiego, w oparciu o zasadę jedności politycznej, która formalnie istniała do 1806 r.

36. W średniowieczu Kościół i państwo rozwijały się długi czas równolegle dzięki 
powstaniu struktur wojskowych, systemów społecznych i edukacyjno-politycznych, 
których podstawą były przede wszystkim różne formy poboru podatków. Klasztory 
objęły znaczącą rolę w życiu społecznym i kulturalnym. Poza podziałem Europy na 
biskupstwa, lenna, księstwa i hrabstwa powstawały również niezależne, otoczone 
murami miasta, które często łączyły się w związki miast, głównie we Włoszech, 
Niderlandach i Niemczech, gdzie najważniejszym z takich związków była Hanza.

37. Zachodnie chrześcijaństwo rozprzestrzeniało się stopniowo w kierunku północnym 
i wschodnim. I tak alfabet łaciński określił przynależność kościelną, kulturową i 
polityczną Polski, Węgier, Chorwacji, państw bałtyckich oraz Szwecji/Finlandii do 
Zachodu, natomiast Rosja, Serbia, Bułgaria, Grecja i niegdyś Rumunia zachowały 
pismo greckie głównie w formie słowiańskiej (cyrylicy), związanej z religią greko-
prawosławną.

38. Ponad tysiąc średniowiecznych katedr (kościołów biskupich), z których większość 
zachowała się niemal w całej Europie Zachodniej, świadczy o znaczeniu, jak również 
potędze społeczno-gospodarczej systemów klerykalnych, także z uwagi na 
nadzwyczajnie wysoki poziom architektury i sztuki budowlanej, sztuk pięknych 
i muzyki tej epoki między 1000 a 1500 r. n.e. Następnie nadszedł czas pałaców-
rezydencji, takich jak Wersal we Francji czy Peterhof w Rosji, jak również budowli 
miejskich z twierdzami i murami.

39. Podział ludzi na stany duchowieństwa, szlachty, mieszczaństwa, chłopstwa i parobków 
postrzegano przez długi czas jako naturalny i boski porządek rzeczy. We wszystkich 
częściach Europy wykształciły się podobne kultury na bazie sposobu życia lub 
tożsamości szklachty lub mieszczaństwa, chłopstwa, a później pracowników 
przemysłowych, urzędników itd. Miało to swoje odzwierciedlenie w sposobie 
ubierania, kulturze jedzenia, zainteresowaniach oraz upodobaniach muzycznych i 
artystycznych.
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40. Chrześcijaństwo zachodnie podzieliło się w XVI w. na Kościół katolicki i wyznania 
protestanckie, na przykład wyznania inspirowane kalwinizmem, które założyły grupy 
lub niezależne Kościoły we Francji, Niderlandach, Szwajcarii i Szkocji. Kościoły 
wyznania luterańskiego stały się Kościołami państwowymi w wielu państwach 
niemieckich, w Danii (/Norwegii, Islandii) oraz Szwecji (/Finlandii) i dzisiejszej Estonii 
i na Łotwie. Podział wyznaniowy krajów Morza Bałtyckiego wyglądał następująco:
Północne Niemcy, Dania, Szwecja, Finlandia, Estonia i Łotwa stały się luterańskie, 
Rosja w większości prawosławna, Polska i Litwa katolickie. Reformacja Lutra czerpała 
swoją siłę z powiązania z tworzeniem się scentralizowanych państw, które 
skonfiskowały dużą część majątku Kościoła, przeznaczając go na rozbudowę struktur 
państwowych. Zjawisko to powtórzyło się w katolickich Niemczech, we Francji oraz 
we Włoszech w rewolucyjnej epoce napoleońskiej ok. 1800 r.

41. Różne nauki „protestanckie” łączyło zainteresowanie tradycją żydowską w formie 
przedstawionej w biblijnym Starym Testamencie. W XVI i XVII w. protestanci 
przetłumaczyli Biblię na prawie wszystkie języki europejskie, tworząc w większości 
przypadków podstawę języka codziennego danych obszarów językowych. W ten 
sposób grecko-łacińska gramatyka i stylistyka wywarły ogromny wpływ na formę 
pisaną oraz jednolitość nowych języków. Proces ten był ściśle związany z epoką 
odrodzenia w literaturze i filozofii, jak również z ideologią polityczną grecko-
rzymskiego antyku, i szybko rozprzestrzeniał się wśród elit europejskich dzięki 
wynalezieniu druku i powstaniu powszechnego rynku książki.

42. W różnych państwach Europy różne klasy dominowały pod względem kulturowym, 
przy czym kultura hiszpańska, francuska i polska pozostały w ogromnym zakresie 
naznaczone ideałami szlacheckimi, podczas gdy w Niderlandach, Anglii i Szkocji, jak 
również Danii decydujący był styl życia mieszczan. Prusy i Rosja były państwami, 
które opierały się przede wszystkim na skutecznej i nowoczesnej armii.

43. Dzięki szybkiemu rozwojowi wiedzy od XVII w. oraz politycznej i mieszczańskiej 
filozofii XVIII w. („wieku oświecenia”) na nowo zaczęto pojmować rolę człowieka i 
obywatela w oparciu o takie wartości jak krytyczne myślenie oraz wolność poglądów i 
sumienia, co doprowadziło do zniesienia przywilejów stanu duchownego, szlachty i 
rzemieślników, a także praw miejskich itd. Miało to swój wyraz w deklaracjach 
dotyczących praw człowieka i obywatela, które stały w sprzeczności z doktryną 
religijną i ideą podporządkowania człowieka woli Boga. Taki rozwój wypadków miał 
swój gwałtowny początek w szeregu rewolucji – we Francji od 1789 r. – a cały proces 
rewolucji lub zmian trwał jeszcze przez ponad wiek. Pojawiły się próby – często 
nieśmiałe – tworzenia nowych praw, które wprowadzały równość w odniesieniu do 
dziedziczenia (w miejsce pierwszeństwa dla pierworodnego dziecka), prawo dostępu do 
urzędów publicznych niezależnie od urodzenia, a także czynne i bierne prawo wyborcze 
w wyborach lokalnych i parlamentarnych. Pierwsze wybory powszechne odbyły się w 
ogarniętej rewolucją Francji. Pierwsze powszechne wybory parlamentarne, w których 
kobiety miały czynne i bierne prawo wyborcze, przeprowadzono w 1907 r. w Wielkim 
Księstwie Finlandii.

44. Rywalizacja między krajami, narodami i wyznaniami była już cechą charakterystyczną 
średniowiecza, jednak jej o wiele bardziej niszczycielską siłę pokazały wielkie wojny 
XVI w. Wojna trzydziestoletnia w Niemczech w XVII w., wojny między Francją, 
Holandią a Anglią, wojny Szwedów i Polaków z Rosjanami oraz wojny szwedzko-
polskie, wojny Austrii i Węgier z Turcją, wojny hiszpańsko-włoskie, a także 
długotrwałe konflikty duńsko-szwedzkie, rosyjsko-tureckie, francusko-brytyjskie i inne 
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naznaczały historię europejską przez setki lat. Od XVIII w. prowadzono również walki 
o prymat w koloniach w Indiach Wschodnich, Amerykach i innych częściach świata.

45. Już w 1648 r. przy okazji pokoju westfalskiego wykształciły się formy prowadzenia 
negocjacji między państwami. Był to początek współczesnej dyplomacji. Postanowienia 
Kongresu Wiedeńskiego, który odbył się w latach 1814-1815 po okresie wojen 
i panowania francusko-napoleońskiego, stanowiły kolejny istotny etap rozwoju systemu 
politycznego Europy i zagwarantowały – pomimo kilku nieudanych rewolucji i wielu 
krótkich wojen – długi okres pokoju oraz rozwoju gospodarczego, społecznego i 
kulturalnego. Charakterystyczne dla tego okresu są następujące elementy: praca u 
podstaw, daleko posunięta eliminacja analfabetyzmu, stworzenie instytucji kulturalnych 
i muzeów publicznych, istotna rola muzyki, rozwój transportu kolejowego, 
wprowadzenie maszyny parowej w przemyśle i transporcie, w tym również w krajach 
zamorskich i syberyjskiej części Azji, a także rozwój przemysłu elektrochemicznego.

46. W okresie rewolucji przemysłowej Paryż, Londyn, Berlin, Sankt Petersburg, Wiedeń i 
inne stolice przyciągały ogromne masy przybyszów i wzbogacały się w ogromne aleje, 
tramwaje, systemy grzewcze i parki. Burzono mury okalające miasta. W wielu 
miejscach w miastach i na wsiach panowała nędza. W późniejszym czasie podjęto 
wysiłki w celu wprowadzenia systemu zabezpieczenia społecznego. Od drugiej połowy 
XIX w. pojawiła się coraz większa presja ze strony robotników w postaci związków 
zawodowych. Jednak również ze strony przedsiębiorstw istniała wola osiągnięcia 
wydajności i modernizacji produkcji poprzez lepiej wykształconych i zdrowszych 
robotników, tj. wola doprowadzenia do intensyfikacji wytwarzania i rezygnacji z 
ekstensywnych form produkcji.

47. Rozwojowi gospodarczemu Europy sprzyjały między innymi korzyści wynikające 
z posiadania kolonii w Afryce i Azji. Panowała ogromna rywalizacja, szczególnie 
między Francją a Wielką Brytanią, między Wielką Brytanią a Rosją, a także między 
Niemcami i Austro-Węgrami. Pierwsza wojna światowa (1914-1918) była przede 
wszystkim wojną niezwykle niszczycielską, dotykającą całą Europę, a z uwagi na 
ogromną liczbę ofiar w ludziach była największą wojną od czasów Napoleona.

48. Od XIX w. dominowała zasada narodowości. Okres ten stał z jednej strony pod 
znakiem internacjonalizmu i kosmopolityzmu, z drugiej strony jednak pełen był 
ideologii narodowej. W tym okresie nastąpił rozkwit nowych języków oraz literatury w 
językach, które do tej pory miały formę ustną. XIX w. stanowił okres liberalnej i 
narodowej emancypacji, przy czym oba prądy skorzystały z współczesnej prasy, 
powstania partii politycznych i obywatelskiego udziału w związkach 
i stowarzyszeniach.

49. Modelem i punktem odniesienia dla europejskiej moderny była Wielka Brytania.
Zjednoczone Królestwo stało się znacznie szybciej niż inne mocarstwa nowoczesnym 
społeczeństwem przemysłowym. Tradycyjny system parlamentarny wielokrotnie 
dowiódł swojej trwałości instytucjonalnej. Poważne konflikty mogły być rozwiązywane 
w sposób pokojowy, mogło również dojść do ewolucyjnego rozszerzenia praw 
człowieka i obywatela. Londyńskie City było centrum finansowym świata, brytyjska 
marynarka wojenna uchodziła za niezwyciężoną, zarządzanie koloniami przez 
Brytyjczyków było przykładem dla innych, a styl życia „gentry” był dominujący.
Symbolem rozkwitu Wielkiej Brytanii w XIX w. była królowa Wiktoria (1837-1901).

50. Niemal przez cały XIX w. dyskutowano o idei powszechnego i trwałego pokoju.
Wiodącą rolę odgrywały przy tym takie organizacje jak Czerwony Krzyż oraz tacy 
intelektualiści jak wielki francuski pisarz Victor Hugo. Rozwijały się organizacje 
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służące umacnianiu i szerzeniu idei pokoju. W 1899 r. z inicjatywy młodego cara 
rosyjskiego Mikołaja II oraz dzięki darowiźnie amerykańskiego milionera Andrew 
Carnegie’go powołano międzynarodowy organ sądowy w Hadze, co zostało formalnie 
potwierdzone w 1907 r. W 1920 r. powołano Ligę Narodów, prekursora dzisiejszej 
Organizacji Narodów Zjednoczonych, która jednak posiadała bardziej europejski 
charakter niż ONZ.

Europa w dobie wojen światowych
51. Rok 1917 stanowi cezurę w dziejach Europy. Wskutek bolszewickiego puczu w Rosji 

na wschodzie powstaje dyktatura, a jednocześnie alternatywny model społeczeństwa.
Utopijna wizja równości społecznej zyskuje licznych zwolenników w wielu krajach.
Rozpoczyna się konflikt Wschód-Zachód. Jego oś stanowi walka między dyktaturą 
komunistyczną a liberalną demokracją. W samej Rosji oddziały komunistyczne w 
okresie po przejęciu władzy tłumią dążenia narodów nierosyjskich do niezależności.
Obietnica postępu i sprawiedliwości jest od lat 20. XX w. powiązana z mocarstwowymi
ambicjami Rosji sowieckiej, co inne kraje uznają za zagrożenie. W żadnym z krajów 
europejskich komunizm nie zostaje wprowadzony w sposób pokojowy 
i demokratyczny. Epoka totalitaryzmu kończy się wraz z upadkiem ZSRR w 1991 r.

52. Zawieszenie broni z dnia 11 listopada 1918 r. kończy najkrwawszą jak do tej pory 
wojnę w dziejach ludzkości. Zginęło w niej ponad dziesięć milionów ludzi. Ogromne 
nakłady na prowadzenie wojny stanowiły dla wszystkich zaangażowanych w nią 
narodów obciążenie do granic możliwości. Bezpośrednim skutkiem wojny jest upadek 
trzech dynastii: Habsburgów, Hohenzollernów i Romanowów. Mapa Europy ulega 
gruntownym zmianom. Jednocześnie natychmiast można zauważyć, że skutkiem 
pierwszej wojny światowej jest osłabienie mocarstw europejskich. Przede wszystkim w 
koloniach wzmagają się dążenia niepodległościowe ludności lokalnej.

53. Duży wpływ na traktat wersalski z 28 czerwca 1919 r. oraz zawarte wówczas traktaty 
paryskie ma prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Woodrow Wilson. Prawo 
narodów do samostanowienia staje się głównym elementem nowego ładu 
europejskiego. Z „masy upadłościowej” trzech upadłych cesarstw powstają państwa 
narodowe, które stają się przeważnie demokracjami parlamentarnymi. Jednym z 
postanowień traktatu wersalskiego jest powołanie Ligi Narodów. Liga Narodów skupia 
– jak to wówczas określano – „cywilizowane narody”. Jej zadaniem jest w pierwszej 
kolejności zapobieżenie przyszłym wojnom. Ani Rzesza Niemiecka, ani bolszewicka 
Rosja nie są członkami-założycielami Ligi Narodów. Przystępują one jednak do niej 
później, natomiast Stany Zjednoczone pozostają z dala od Ligi Narodów aż do jej 
formalnego rozwiązania w 1946 r. Cel Ligi Narodów, którym jest stworzenie 
wspólnego systemu bezpieczeństwa, nie spełnia oczekiwań.

54. Przemieszanie etniczne w nowo utworzonych państwach Europy Środkowo-
Wschodniej pozostaje problemem, ponieważ marzenie o jednolitym etnicznie państwie 
narodowym przyświeca wciąż elitom rządzącym i jest żywe również w krajach, gdzie 
dany naród stanowi większość. Traktat o ochronie praw mniejszości narodowych (mały 
traktat wersalski) z 28 czerwca 1919 r. stanowi bezpośrednią reakcję na 
wieloetniczność ludności Polski. Mniejszości narodowe stają się przedmiotem 
szczególnej ochrony, gwarantowanej przez państwa-sygnatariuszy traktatu. W 
bezpośredniej sprzeczności z tą zasadą stoi traktat z Lozanny z 24 lipca 1923 r., zawarty 
przy pośrednictwie Ligi Narodów. Jego celem jest uniknięcie przyszłych konfliktów 
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poprzez stworzenie społeczeństwa jednolitego etnicznie. W celu rozwiązania 
problemów dotyczących mniejszości narodowych między Grecją a Turcją 
przeprowadza się masowe wysiedlenia i przesiedlenia. Co najmniej 1,5 miliona ludzi 
traci swoją dotychczasową ojczyznę.

55. Zwycięstwo faszyzmu nad demokracją we Włoszech stanowi zapowiedź dalszego 
rozwoju wydarzeń w okresie powojennym. Totalitaryzm prezentowany przez Benita 
Mussoliniego stanowi zachęcający przykład dla skrajnej prawicy w innych krajach. W 
latach 20. sytuacja polityczna i gospodarcza w Europie Zachodniej i Środkowej 
stabilizuje się, natomiast wiele demokracji parlamentarnych we wschodniej części 
kontynentu upada. Autorytarne reżimy stają się dominującą formą rządów na obszarze 
między Morzem Bałtyckim, Morzem Czarnym i Morzem Śródziemnym. Przegrani 
pierwszej wojny światowej prowadzą politykę rewizjonistyczną, sprzeciwiającą się 
postanowieniom traktatu wersalskiego, natomiast zwycięskie mocarstwa próbują 
jednocześnie ustabilizować sytuację w Europie.

56. Jako bezpośrednie reakcje na pierwszą wojnę światową podejmowane są działania 
organizacyjne, których celem jest gruntowna zmiana systemu międzynarodowego. Pakt 
Brianda-Kelloga z 1928 r. stanowi na szczeblu państwowym próbę zakazania 
prowadzenia wojen. W ciągu roku do paktu tego przystępują 54 państwa. Ponad 
podziałami wynikającymi z układu sił w czasie I wojny światowej siły społeczne, np. w 
ramach ruchu paneuropejskiego, próbują apelować o ogólnoeuropejskie poczucie 
odpowiedzialności i solidarności. Tego typu elitarne działania pozostają jednak bez 
masowego odzewu.

57. Światowy kryzys gospodarczy, zapoczątkowany jesienią 1929 r. w Stanach 
Zjednoczonych, wywiera ogromny wpływ na sytuację ekonomiczną, polityczną 
i społeczną w Europie. Wydaje się, że kapitalizm ponosi ostateczną porażkę, a rynek 
jako czynnik porządkujący zostaje zdyskredytowany. Masowe bezrobocie, degradacja 
społeczna i głód na nowo stają się głównym przedmiotem doświadczeń Europejczyków.
W tej pozornie beznadziejnej sytuacji duże poparcie zyskują alternatywne propozycje 
radykałów, zarówno lewicowych, jak i prawicowych. W szerokich kręgach 
społeczeństw europejskich uważa się, że demokratyczna forma państwa nie ma 
przyszłości i nie jest w stanie rozwiązywać problemów.

58. Triumf narodowych socjalistów pod przywództwem Adolfa Hitlera w Rzeszy 
Niemieckiej okazuje się brzemienny w skutki dla losów kontynentu. Przejęcie przez 
nich władzy w dniu 30 stycznia 1933 r. stanowi ważną cezurę w historii europejskiej.
Przemiana NSDAP z mało znaczącej niewielkiej partii w największą frakcję 
w niemieckim Reichstagu ma w wielu aspektach swoją genezę w historii Niemiec, przy 
czym za najważniejsze czynniki uznaje się traumatyczną klęskę w pierwszej wojnie 
światowej, poważne konsekwencje światowego kryzysu gospodarczego oraz słabość 
partii demokratycznych. Bezpośrednio po objęciu urzędu kanclerza Rzeszy Hitler 
rozpoczyna eliminację demokratycznej formy państwa. Droga do dyktatury w 
„państwie Führera”, w którym liczy się tylko wola Adolfa Hitlera, jest niezmiernie 
szybka. Wewnętrzna konsolidacja III Rzeszy następuje już latem 1934 r. Już we 
wczesnym okresie ujawnia się ponadto radykalny antysemityzm narodowych 
socjalistów, który znajduje swój prawny wyraz w ustawach norymberskich z 1935 r.

59. Pucz wojskowy, który wybucha w lipcu 1936 r. w Maroku Hiszpańskim, stanowi 
początek trzyletniej wojny domowej w Hiszpanii, prowadzonej z obu stron z ogromną 
brutalnością. Półwysep Iberyjski staje się miejscem panowania totalitarnych dyktatur, 
podczas gdy demokratyczne mocarstwa – Francja i Wielka Brytania – ogłaszają 
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neutralność. Zwycięstwo generała Francisco Franco wiosną 1939 r., które nie 
nastąpiłoby bez pomocy ze strony Niemiec i Włoch, określa przyszłość Hiszpanii jako 
kraju, w którym panuje prawicowa dyktatura, która upada dopiero w drugiej połowie lat 
70. po śmierci Franco.

60. W cieniu polityki światowej Hitlerowi udaje się uzbroić Rzeszę Niemiecką. Hitler 
wywołuje coraz to nowe kryzysy międzynarodowe. Mocarstwa zachodnie – przede 
wszystkim Wielka Brytania – postanawiają prowadzić politykę ustępstw, aby włączyć 
nazistowskie Niemcy w pokojowy porządek w Europie. Punkt kulminacyjny polityki 
ustępstw następuje na konferencji w Monachium pod koniec września 1938 r., kiedy to 
niechętni wojnie Brytyjczycy i Francuzi poświęcają demokratycznego sojusznika, aby 
zaspokoić ekspansywne dążenia Hitlera. Rozbiór Czechosłowacji według granic 
etnicznych stanowi triumf instrumentalizacji kwestii mniejszości przez Hitlera, który i 
tak uważa układ monachijski za ogromną porażkę, ponieważ jego nadrzędny cel –
wielka wojna – nie zostaje osiągnięty.

61. Wywołanie drugiej wojny światowej udaje się Adolfowi Hitlerowi dopiero po zawarciu 
w dniu 23 sierpnia 1939 r. paktu o nieagresji niemiecko-radzieckiej z radzieckim 
dyktatorem i śmiertelnym wrogiem ideologicznym Józefem Stalinem. Obie dyktatury 
totalitarne uzgadniają ponadto w tajnym protokole dodatkowym podział stref wpływów 
w Europie Środkowo-Wschodniej. Do najważniejszych ustaleń tego protokołu 
dodatkowego należy czwarty rozbiór Polski oraz ekspansja ZSRR na zachód.

62. Druga wojna światowa rozpoczyna się 1 września 1939 r. atakiem niemieckiej armii na 
Polskę. Dwa dni później Wielka Brytania i Francja wypowiadają wojnę Rzeszy 
Niemieckiej. Polskie siły zbrojne zostają pokonane w ciągu czterech tygodni. Oprócz 
działań wojennych dochodzi do masowych zbrodni przeciwko polskiej ludności 
cywilnej. Niemieckie działania zbrojne noszą już znamiona wojny totalnej. 17 września 
1939 r. zgodnie z zawartym porozumieniem Armia Czerwona wkracza do wschodniej 
Polski. Na początku października 1939 r. polski opór ostatecznie ustaje. Kraj 
okupowany jest przez dwie totalitarne dyktatury.

63. Wiosną 1940 r., kiedy na Zachodzie trwa niby-wojna („drôle de guerre“), Związek 
Radziecki agresywnie atakuje państwa sąsiadujące. W wojnie zimowej w latach 1939-
1940 Finowie bronią się zaciekle, ponosząc wiele ofiar śmiertelnych. Ostatecznie 
muszą jednak oddać ZSRR dużą część swojego terytorium. Latem 1940 r. Armia 
Czerwona zajmuje trzy państwa bałtyckie, wcielając je do ZSRR jako republiki.

64. Po pokonaniu przez Wehrmacht Francji w maju i czerwcu 1940 r. Adolf Hitler znajduje 
się u szczytu władzy. Jedynie Wielka Brytania pod rządami nowego premiera Winstona 
Churchilla kontynuuje walkę z nazistowską dyktaturą.

65. Już latem 1940 r. powstają pierwsze niemieckie plany wojny rasowej i totalnej 
przeciwko Związkowi Radzieckiemu, która rozpoczyna się 22 czerwca 1941 r. Ta 
wojna ideologiczna prowadzona jest z obu stron z największym okrucieństwem 
i bezwzględnością. Niemiecka polityka okupacyjna w Rosji charakteryzuje się pogardą 
dla ludzi. Na tyłach niemieckiego frontu dochodzi od początku wojny do masakr 
ludności cywilnej. Celem systematycznych mordów są przede wszystkim Żydzi.

66. Wkrótce po niemieckim ataku na Związek Radziecki Wielka Brytania zawiera z ZSRR 
porozumienie o wzajemnej pomocy i wsparciu. Dopiero japoński atak na Pearl Harbor 
dnia 7 grudnia 1941 r. oraz wypowiedzenie wojny przez Niemcy dnia 11 grudnia 
1941 r. sprawiają, że Stany Zjednoczone przyłączają się do wojny.
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67. Niemiecka okupacja dużych części Europy jest dla wielu ludzi traumatycznym 
przeżyciem. Na wszystkich zajmowanych obszarach powstaje ruch oporu przeciwko 
niemieckiemu okupantowi, jednocześnie we wszystkich okupowanych państwach 
dochodzi do przypadków kolaboracji.

68. Ludobójstwo na Żydach europejskich stanowi główny cel hitlerowskiej polityki.
Pozbawianie praw obywatelskich, prześladowania, a wreszcie mordowanie Żydów 
przebiega w kilku etapach. Na końcu tej straszliwej drogi stoją obozy koncentracyjne i 
obozy zagłady. Z rąk nazistów ginie około sześciu milionów Żydów.

Europa po drugiej wojnie światowej
69. Po bitwie pod Stalingradem w zimie 1942/43 r., która stanowiła przełomowy moment 

wojny, państwa biorące w niej udział oraz rządy na uchodźstwie zaczynają 
opracowywać plany dotyczące okresu po zwycięstwie aliantów. Londyn staje się w tym 
czasie ponadnarodowym laboratorium idei dotyczących kształtu przyszłej Europy.
Wszystkie strony mają wyraźnie przed oczami doświadczenia po pierwszej wojnie 
światowej. Dwa nadrzędne cele polityki aliantów to całkowite zajęcie terytorium 
pokonanego wroga oraz likwidacja rzekomego niemiecko-pruskiego militaryzmu.
Szybko jednak okazuje się, że nie da się pogodzić celów głównych aliantów: Związek 
Radziecki nie chce zrezygnować ze swoich zdobyczy terytorialnych lat 1939–1941, 
natomiast zachodni alianci opowiadają się za prawem narodów do samostanowienia.
Szczególnie los Polski jest przedmiotem zaciekłych sporów, które Stalin w dużej 
mierze rozstrzyga na swoją korzyść. Zgodnie z decyzją podjętą przez USA, Wielką 
Brytanię i Związek Radziecki na wielkiej konferencji wojennej w Jałcie na początku 
lutego 1945 r. Polska zostaje przesunięta na zachód. Uzyskuje byłe ziemie niemieckie, 
natomiast jej wschodnia część zostaje wcielona do Związku Radzieckiego.

70. Równocześnie „wielka trójka” uzgadnia w Jałcie utworzenie Organizacji Narodów 
Zjednoczonych: stali członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ otrzymują absolutne 
prawo weta. Daje to gwarancję, że organizacja nie może wystąpić przeciwko wiodącym 
mocarstwom przy pomocy decyzji większościowych. Do końca konfliktu między 
Wschodem a Zachodem ONZ jest sceną ideologicznej konfrontacji między dwoma 
blokami.

71. Deklaracja praw człowieka z dnia 10 grudnia 1948 r. jest istotnym punktem odniesienia 
dla walki z uciskiem i rasizmem. Prawa człowieka tworzą ponadto podstawę, na której 
ma zostać zbudowana nowa Europa.

72. Główny ciężar walki przeciwko narodowo-socjalistycznym Niemcom ponosi Armia 
Czerwona. Już w ostatnich miesiącach wojny okazuje się, że Stalin wykorzystuje swe 
oddziały do umieszczania w państwach Europy Środkowo-Wschodniej uległych 
władców komunistycznych. Jego celem jest utworzenie zachodniego pierścienia krajów 
satelickich. Z tej perspektywy zwycięstwo nad narodowo-socjalistycznymi Niemcami, 
przypieczętowane formalnie 8 czy też 9 maja 1945 r. bezwarunkową kapitulacją 
Wehrmachtu, ukazuje inne oblicze: podczas gdy na Zachodzie, gdzie wkraczają 
oddziały zachodnich aliantów, bez wątpienia można mówić o dniu wyzwolenia, 
sytuacja w Europie Środkowo-Wschodniej przedstawia się zgoła inaczej. Również tutaj 
zwycięstwo nad Niemcami odbiera się jako wyzwolenie, jednak uczucie to miesza się 
ze strachem przed nową dyktaturą.
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73. Wraz z zakończeniem działań wojennych, które w samej Europie kosztowały życie 
50 milionów ludzi, na europejskim kontynencie dochodzi do masowej migracji.
Najliczniejszą grupę – od 12 do 14 mln uciekinierów i wypędzonych – stanowią 
Niemcy, przede wszystkim z niemieckich ziem wschodnich. Podczas konferencji w 
Poczdamie w lipcu i sierpniu 1945 r. zwycięskie mocarstwa dochodzą do porozumienia 
nie tylko w kwestii przesiedleń, ale także w kwestii przyszłości Niemiec, które zostają 
podzielone na cztery strefy okupacyjne. Jednak już w trakcie konferencji widoczne jest, 
że sprzeczne poglądy zachodnich mocarstw i ZSRR mogą często zostać zatuszowane 
tylko formalnymi kompromisami.

74. Bezpośrednio po zakończeniu wojny w zachodnich społeczeństwach dochodzi do 
zwrotu w stronę partii lewicowych. Najbardziej widoczną oznaką tego zjawiska jest 
porażka w wyborach zwycięskiego premiera czasów wojny Winstona Churchilla w 
lipcu 1945 r., którego jeszcze podczas konferencji poczdamskiej zastępuje Clement 
Attlee z Partii Pracy. Mimo tych zmian w krajobrazie politycznym europejskie 
mocarstwa kolonialne bez żadnych wątpliwości chcą odzyskać często przerwane przez 
wojnę panowanie nad terytoriami zależnymi w Afryce i Azji. Przykładowo w 
holenderskiej Indonezji lub we francuskich Indochinach szybko dochodzi do konfliktów 
zbrojnych, które mają się częściowo ciągnąć przez kolejne dwa dziesięciolecia.

75. Była stolica Rzeszy – Berlin – oraz stolica Austrii – Wiedeń – zostają podzielone na 
cztery sektory. Miasta te symbolizują rozpoczynający się podział kontynentu. Berlin 
staje się jednym z punktów zapalnych konfrontacji między mocarstwami. Jednak zimna 
wojna wybucha nie w centrum Europy, lecz na jej peryferiach. Po okresie początkowej 
powściągliwości amerykańska polityka zagraniczna prowadzona przez prezydenta 
Harry’ego S. Trumana zdecydowanie zmienia kurs w stronę konfrontacji ze Związkiem 
Radzieckim. Ograniczenie sowieckiej strefy wpływów, które w gruncie rzeczy opiera 
się na nuklearnym odstraszaniu, zagości na stałe w amerykańskiej polityce zagranicznej 
już do końca konfliktu między Wschodem a Zachodem.

76. Podczas gdy Związek Radziecki instaluje w swojej strefie wpływów rządy 
stalinowskiego formatu, mocarstwa zachodnie stawiają na demokratyzację Niemiec 
Zachodnich. Podział stref wpływów przebiega bezpośrednio przez Niemcy i przecina 
kontynent na pół. Wypowiedź Churchilla o „żelaznej kurtynie” z 5 marca 1946 r. 
odzwierciedla nową sytuację. Zaledwie sześć miesięcy później w kolejnym znaczącym 
przemówieniu (19 września 1946 r.) Churchill nawołuje do stworzenia Stanów 
Zjednoczonych Europy. Jednak początkowo wizje te nie przynoszą jeszcze żadnych 
konkretnych rezultatów.

77. Mimo to w tym okresie powstaje wiele instytucji propagujących ideę europejską.
Koncepcję tę popierają początkowo politycy chrześcijańsko-demokratyczni 
pochodzenia mieszczańskiego, tacy jak Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi, Jean 
Monnet, Robert Schuman i Paul-Henri Spaak.

78. Dla najbliższej przyszłości ważniejszy jest amerykański program odbudowy Europy 
(European Recovery Program), który od połowy 1947 r. otwiera przed europejskimi 
państwami możliwość gospodarczego uzdrowienia. Równocześnie państwa 
otrzymujące pomoc zostają zmuszone do współpracy, co stanowi nieodzowny warunek 
Waszyngtonu. W szybkim tempie powstają ponadnarodowe organizacje koordynujące 
odbudowę. Demokracja i gospodarka rynkowa to charakterystyczne cechy tego okresu 
na Zachodzie.

79. Sytuacja na wschodzie Europy wygląda zupełnie inaczej: pod przewodnictwem ZSRR 
państwa między Morzem Bałtyckim a Morzem Czarnym są poddawane przymusowej 
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stalinizacji. Opór jest łamany przy użyciu brutalnej przemocy; tajna policja i samowola 
to narzędzia terroru ludności. Zesłanie do sowieckich gułagów stanowi wspólne 
doświadczenie środkowo- i wschodnioeuropejskich opozycjonistów, którzy nie 
zgadzają się z obranym kursem. Równocześnie posuwa się odbudowa państw bloku 
wschodniego, największe zniszczenia wojenne są stopniowo odbudowywane.

80. Radziecka presja z zewnątrz spaja narody na Zachodzie. 17 marca 1948 r. pięć 
zachodnioeuropejskich demokracji podpisuje traktat brukselski w celu wspólnej obrony
przed ewentualną agresją ze wschodu. Z inicjatywy brytyjskiej do sojuszu obronnego 
zostają zaproszone Stany Zjednoczone i Kanada. 4 kwietnia 1949 r. w Waszyngtonie 
podpisany zostaje Traktat Północnoatlantycki. Niektóre państwa europejskie pozostają 
neutralne. Do dziś NATO stanowi podstawę europejskiego bezpieczeństwa.

81. Już trzy miesiące wcześniej państwa Unii Zachodniej powołały Radę Europy 
(28 stycznia 1949 r.), której zadaniem jest wspieranie współpracy między państwami 
członkowskimi w dziedzinie rozwoju gospodarczego i społecznego. Już w sierpniu 
1950 r. Rada Europy przyjmuje jako członka stowarzyszonego Republikę Federalną 
Niemiec, proklamowaną w maju 1949 r. 18 kwietnia 1951 r. powstaje Europejska 
Wspólnota Węgla i Stali. Stanowi ona trzon europejskiego pojednania i osłabia 
tradycyjną rywalizację między Francją a Niemcami w przemyśle ciężkim. Po wybuchu 
wojny koreańskiej w czerwcu 1950 r. w Europie Zachodniej następuje ogromny wzrost 
gospodarczy, który utrzymuje się w różnej postaci aż do roku 1973. Ta faza rozkwitu 
nie tylko prowadzi do stabilizacji społeczeństw zachodnioeuropejskich, ale także po raz 
pierwszy zapewnia wielu Europejczykom dostatnie życie. Masowa konsumpcja staje się 
symbolem zachodnich społeczeństw przemysłowych.

82. Równocześnie ta faza wzrostu umożliwia rozbudowę państwowych świadczeń 
socjalnych. Z biegiem dziesięcioleci państwo dobrobytu staje się częścią europejskiej 
tożsamości. Jest to specyficzne europejskie osiągnięcie, która ma swoje źródło w 
Skandynawii. Gwałtowny wzrost liczby urodzeń po zakończeniu drugiej wojny 
światowej stawia nowe wzywania przed państwową infrastrukturą. Konieczna 
rozbudowa służby zdrowia oraz placówek oświatowych zmienia zachodnioeuropejskie 
społeczeństwa. Kultura młodzieżowa staje się zjawiskiem społecznym, a 
amerykanizacja zachodnioeuropejskich społeczeństw następuje w głównej mierze przez 
kulturę młodzieżową.

83. Barwna różnorodność Europy Zachodniej stanowi wyraźny kontrast z rozwojem 
wydarzeń za „żelazną kurtyną”. Dyktatorski nacisk na jednolitość utrzymuje się z 
niesłabnącą intensywnością aż do śmierci Stalina 5 marca 1953 r. Podczas walk 
następców o sukcesję po dyktatorze słabnie ucisk ze strony organów państwowych.
Krwawe stłumienie powstania narodowego w NRD 17 czerwca 1953 r. pokazuje, że 
komunistyczna władza w bloku wschodnim opiera się ostatecznie na bagnetach Armii 
Czerwonej. Destalinizacja, prowadzona od lutego 1956 r. przez nowego silnego władcę 
na Kremlu Nikitę S. Chruszczowa, wstrząsa całą strefą radzieckich wpływów. Podczas 
gdy kryzys w Polsce znajduje rozwiązanie polityczne, węgierskie powstanie ludowe w 
listopadzie 1956 r. zostaje stłumione przez Armię Czerwoną. Tysiące Węgrów ponoszą 
śmierć, setki tysięcy emigrują.

84. Gospodarki planowe w Europie Środkowo-Wschodniej odnotowują w latach 
pięćdziesiątych całkiem imponujące wskaźniki ekonomiczne. Zaopatrzenie ludności 
powoli się poprawia. Jednak z biegiem lat gospodarki ludowe pozostają coraz bardziej 
w tyle za zachodnioeuropejską konkurencją. Tylko w jednej dziedzinie technologia 
bloku wschodniego – głównie jednak samego ZSRR – jest konkurencyjna, a po części 
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wiodąca: w technologii zbrojeniowej. Szok wywołany wysłaniem Sputnika w kosmos 
4 października 1957 r. wstrząsa zachodnim poczuciem pewności siebie i pozwala na 
triumfalne zachowanie radzieckich władz, którego podstawy są jednak pozorne.

85. Po klęsce Wielkiej Brytanii i Francji w kryzysie sueskim jesienią 1956 r. ponownie 
zaostrza się dekolonizacja. Narodowe ruchy wyzwoleńcze w koloniach sięgają po 
przemoc zbrojną, by uwolnić się od obcego panowania „białego człowieka”. Po 
uzyskaniu niepodległości wiele nowo utworzonych państw zwraca się ku Związkowi 
Radzieckiemu i preferuje komunistyczną drogę modernizacji. Pozycja 
zachodnioeuropejskich mocarstw w polityce światowej coraz bardziej traci na 
znaczeniu.

86. W odpowiedzi na tę utratę znaczenia powstaje Europejska Wspólnota Gospodarcza, 
powołana uroczyście 25 marca 1957 r. w Rzymie. Pod względem organizacyjnym i 
prawnym EWG jest prekursorką dzisiejszej Unii Europejskiej. Koncepcja stojąca za 
utworzeniem EWG polega na tak silnym wzajemnym powiązaniu państw 
członkowskich, aby stały się one strukturalnie niezdolne do prowadzenia ze sobą 
wojny. Charakter polityki prowadzonej przez jej członków rzeczywiście się zmienia –
mimo wszelkich wciąż istniejących sentymentów narodowych wojna nie wchodzi już w 
grę.

87. Ważnym momentem przełomowym w historii zimnej wojny w Europie jest budowa 
muru berlińskiego dnia 13 sierpnia 1961 r. Mur staje się symbolem podziału 
kontynentu.

88. Po ustabilizowaniu się sytuacji w Europie centrum działań zimnowojennych przenosi 
się do krajów trzeciego świata. Pojednanie między Francją i RFN, którego inicjatorami 
są Charles de Gaulle i Konrad Adenauer, jest istotnym warunkiem pogłębienia 
europejskiej integracji. Trzy zachodnie dyktatury – Hiszpania, Portugalia i Grecja –
zostają początkowo wykluczone z integracji instytucjonalnej.

89. W styczniu 1963 r. prezydent Francji uniemożliwia przystąpienie Wielkiej Brytanii do 
EWG. Polityka de Gaulle’a prowadzi w latach sześćdziesiątych do ciągłych poważnych 
kryzysów w EWG. Jednak organizacji udaje się je przetrwać. 1 lipca 1967 r. trzy 
europejskie wspólnoty łączą się we Wspólnotę Europejską (WE). Rok później wchodzi 
w życie unia celna WE, która znosi cła wewnętrzne na towary gospodarcze i 
przemysłowe. Atrakcyjność WE wzrasta i wzmaga brytyjskie zainteresowanie 
przystąpieniem, do którego dochodzi formalnie 1 stycznia 1973 r. Wraz z Wielką 
Brytanią traktat akcesyjny podpisują Dania, Irlandia i Norwegia. Jednak we wrześniu 
1972 r. Norwegowie wypowiadają się w drodze referendum przeciwko przystąpieniu.

90. Rok 1968 stanowi cezurę w powojennej historii Europy zarówno na Zachodzie, jak i na 
Wschodzie. W zachodnich społeczeństwach przede wszystkim młodzi ludzie 
przeciwstawiają się panującemu systemowi. Bunt, który we Francji prowadzi na 
krawędź powstania, ma wiele źródeł. Jednym z nich jest konflikt pokoleń i wyraz 
protestu przeciwko amerykańskiej wojnie w Wietnamie. Powszechnie dochodzi w tym 
kontekście do odrodzenia neomarksistowskiej ideologii.

91. Brutalne stłumienie praskiej wiosny przez wojska Układu Warszawskiego w sierpniu 
1968 r. jest sygnałem zapowiadającym dalszy rozwój wydarzeń w bloku wschodnim.
Proces deziluzji przechodzą przede wszystkim intelektualiści, komunizm w sowieckim 
wydaniu wydaje się niereformowalny i zastygły ideologicznie. Ogłoszenie doktryny 
Breżniewa cementuje niepohamowaną żądzę władzy ZSRR.
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92. Koniec lat sześćdziesiątych rozpoczyna okres odznaczający się wybitnymi 
socjaldemokratami. Willy Brandt w RFN, Bruno Kreisky w Austrii i Olof Palme w 
Szwecji reprezentują liberalizm w polityce wewnętrznej oraz politykę odprężenia 
wobec ZSRR. Przede wszystkim kanclerz federalny Willy Brandt jest osobą, która 
poprzez swoją nową politykę wschodnią odcisnęła silne piętno na polityce 
międzynarodowej. Jego symboliczne przyklęknięcie w grudniu 1970 r. przed 
pomnikiem powstania w getcie warszawskim staje się znakiem czasu. Te wysiłki 
zmierzające do odprężenia, których punktem kulminacyjnym jest podpisanie Aktu 
końcowego KBWE 1 sierpnia 1975 r. w Helsinkach, zmieniają kontynent. W 
powszechnej opinii Związek Radziecki nie stanowi już zagrożenia, a dysydenci 
opowiadający się za wolnością i prawami człowieka w Europie Wschodniej są dla 
wielu zachodnich polityków raczej czynnikiem zakłócającym politykę odprężenia.

93. Na płaszczyźnie społecznej w latach siedemdziesiątych pojawia się nowy styl życia, 
który idzie również  w parze z rosnącym dobrobytem i powszechnym 
zmotoryzowaniem. Przemiana wartości, której początki sięgają poprzedniej dekady, 
obejmuje już znaczne części zachodnioeuropejskich społeczeństw. Indywidualizacja i 
samorealizacja stają się ważnymi punktami odniesienia, a większa swoboda seksualna 
staje się znakiem czasu. Na ulicach europejskich miast dominują długie włosy i krótkie 
spódniczki. Również po drugiej stronie żelaznej kurtyny przejmuje się tę nową modę i 
styl życia.

94. Równocześnie w roku 1973, wraz z tak zwanym kryzysem naftowym, kończy się długa 
faza rozkwitu państw uprzemysłowionych. Lata siedemdziesiąte charakteryzuje w 
Europie Zachodniej poważny kryzys gospodarczy (stagflacja), któremu towarzyszy 
upadek tradycyjnych gałęzi przemysłu. Górnictwo i przemysł ciężki przeżywają 
załamanie strukturalne. Całe regiony – np. północna Anglia, Zagłębie Ruhry czy 
Lotaryngia – stają się socjalnymi ogniskami zapalnymi o wysokiej stopie bezrobocia.
Inne regiony czerpią korzyści z przejścia na sektor usług i przemysł 
mikroelektroniczny. Z dużą dynamiką rozwija się nowoczesne społeczeństwo 
usługowe.

95. Jednocześnie szereg czynników – między innymi raporty Klubu Rzymskiego –
prowadzi do zmiany sposobu myślenia na temat wzrostu gospodarczego i skutków 
gospodarki rabunkowej dla środowiska. W wielu państwach zachodnioeuropejskich 
powstają inicjatywy obywatelskie, które występują na rzecz czystego środowiska i 
lepszego świata. W niektórych krajach dochodzi do znacznych przełomów społecznych.
„Zielone” partie wywodzą się głównie z inicjatyw obywatelskich i lewicowych grup 
aktywistów.

96. Zarówno zmiany strukturalne w zachodnioeuropejskich gospodarkach narodowych, jak 
i zwrot w stronę ekologii zupełnie omijają kraje radzieckiej strefy wpływów. W latach 
siedemdziesiątych państwa leżące za żelazną kurtyną ostatecznie tracą kontakt z 
Zachodem, jeżeli chodzi o technologie. Na Zachodzie następuje błyskawiczny rozwój 
technologii komputerowych.

97. Jednak w połowie lat siedemdziesiątych wydarzeń tych nie można jeszcze przewidzieć.
Przeciwnie: we Włoszech i w RFN radykalni lewicowi terroryści wystawiają państwo 
na poważną próbę. Walka z terroryzmem przy pomocy metod respektujących normy 
państwa prawa stanowi wyzwanie, które znacznie obciąża systemy polityczne.

98. Na południu Europy dochodzi w połowie lat siedemdziesiątych do demokratycznych 
procesów transformacyjnych. W Grecji w 1974 r. upada junta „czarnych 
pułkowników”, w tym samym roku dochodzi także do upadku portugalskiej dyktatury.
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Tak jak rok później w Hiszpanii, miejsce dyktatur zajmują demokracje parlamentarne.
Ponadto „rewolucja goździków” w Portugalii w 1974 r. kładzie kres wojnom w Afryce, 
a Portugalia jako ostatnie państwo w Europie zezwala na niepodległość swoich kolonii 
– Angoli i Mozambiku. Pokojowe przejście od dyktatury do demokracji w Hiszpanii po 
śmierci generała Franco 20 listopada 1975 r. odbiło się szerokim echem i nie pozostało 
bez wpływu na rozwój wydarzeń w państwach bloku wschodniego pod koniec lat 
osiemdziesiątych.

99. Te procesy demokratyzacji otwierają obu państwom południowoeuropejskim drogę do 
członkowstwa w WE, co następuje dnia 1 stycznia 1986 r. Grecja przystępuje do WE 
już 1 stycznia 1981 r.

100. W roku 1979 po raz pierwszy zostają przeprowadzone wybory do Parlamentu 
Europejskiego, który konstytuuje się w lipcu 1979 r. Uprawnienia Parlamentu, 
początkowo dość ograniczone, są stopniowo rozszerzane.

101. W polityce światowej stosunki między Wschodem a Zachodem ulegają poważnemu 
ochłodzeniu. Spory w sprawie decyzji z dnia 12 grudnia 1979 r. o rozmieszczeniu 
dodatkowej broni NATO, będącej reakcją na stacjonowanie radzieckich rakiet SS-20, a 
także wejście radzieckich wojsk do Afganistanu w Boże Narodzenie 1979 r., prowadzą 
do nowych napięć. Na tle tych wydarzeń trudności z zaopatrzeniem wywołują w Polsce 
falę strajków. Po raz pierwszy w bloku wschodnim niezależny związek zawodowy 
„Solidarność” pod przewodnictwem Lecha Wałęsy otwarcie przeciwstawia się wiodącej 
roli partii komunistycznej. Odważna próba protestu w Gdańsku otrzymuje duchowe 
wsparcie polskiego papieża Jana Pawła II, który sprawuje pontyfikat od 1978 r.
Sytuacja w Polsce zaostrza się. Nowe władze państwowe i partyjne widzą tylko jedno 
wyjście – wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 r.

102. Celowe nasilenie ideologicznej konfrontacji przez amerykańskiego prezydenta Ronalda 
Reagana wywołuje w ZSRR dużą nieufność i gwałtowny sprzeciw. Amerykańska 
pewność siebie wystawia równocześnie na próbę także NATO. Rozmieszczenie rakiet 
średniego zasięgu NATO w roku 1983 prowadzi do niespotykanej do tej pory 
mobilizacji społecznej.

103. Jednocześnie da się zauważyć, że u schyłku ery Breżniewa ZSRR popada w okres 
odrętwienia, którego nie są w stanie przezwyciężyć również dwaj jego następcy.
Dopiero przejęcie władzy przez Michaiła Gorbaczowa w marcu 1985 r. otwiera nowe 
możliwości. Nowymi celami polityki radzieckiej stają się głasnost i pierestrojka.
Przemiany społeczne znajdują oddźwięk głównie w nierosyjskich częściach Związku 
Radzieckiego. Również w krajach bloku wschodniego zmieniają się relacje między 
partiami komunistycznymi a poszczególnymi społeczeństwami. Ogólnie można 
zaobserwować proces osłabienia komunistycznej woli władzy. Jednocześnie nie udaje 
się powstrzymać gospodarczego upadku w radzieckiej strefie wpływów. Gospodarka 
planowa w coraz mniejszym stopniu jest w stanie sprostać złożonym wyzwaniom 
nowoczesnego życia gospodarczego. Awaria reaktora jądrowego w Czarnobylu 
26 kwietnia 1986 r. nie tylko pochłania wiele ofiar, ale jest także oznaką zacofania 
radzieckiej technologii.

104. Lata osiemdziesiąte na Zachodzie całkowicie odbiegają od rozwoju wydarzeń w bloku 
wschodnim. Mimo pewnych trudności dostosowawczych sektor usług oraz 
mikroelektronika stają się gwarantami nowej fazy rozwoju. Rozpoczyna się gwałtowny 
rozwój komputerów osobistych. W połowie lat osiemdziesiątych państwa członkowskie 
WE podejmują decyzję o dalszej rozbudowie wspólnych instytucji. W tym okresie 
powstają podwaliny pod późniejszą Unię Europejską.
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105. Rok 1989 jest przełomowym rokiem w historii Europy. Upadek muru berlińskiego 
9 listopada 1989 r. jest wydarzeniem politycznym w skali światowej i sygnałem 
zapowiadającym przyszłość. Panowanie ZSRR oraz partii komunistycznych w krajach 
bloku wschodniego kończy się – za wyjątkiem Rumunii – bez użycia przemocy. Proces 
ten zwany „refolucją” (rewolucja przy pomocy reform) trwale zmienia kontynent.
Pokojowe ruchy społeczne wymuszają swoimi demonstracjami rezygnację 
komunistycznych władz. Inaczej niż w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych 
Związek Radziecki nie interweniuje. Przejście do standardów demokratycznych 
następuje w większości krajów bloku wschodniego w drodze negocjacji. Nowe państwa 
wracają na tory swojej historii narodowej.

106. Inaczej jest w szczególnym przypadku, jakim jest NRD. Dnia 3 października 1990 r. 
dochodzi do zjednoczenia z Republiką Federalną Niemiec, którego głównym 
inicjatorem jest kanclerz federalny Helmut Kohl, wspierany przez prezydenta USA 
George’a H. W. Busha. Trendy narodowe wpływają również na sam Związek 
Radziecki, który zaczyna trząść się w posadach. Odradzają się byłe państwa narodowe, 
takie jak Litwa, Łotwa i Estonia, nawiązując do swojej długiej historii. 25 grudnia 
1991 r. czerwona flaga powiewa nad Kremlem po raz ostatni. Prawnym spadkobiercą 
Związku Radzieckiego staje się znacznie okrojona terytorialnie Rosja. W latach 1990–
1993 do Rady Europy przystępuje osiem państw Europy Środkowo-Wschodniej.

107. Odrodzenie państw narodowych wprawia w zakłopotanie część zachodnioeuropejskiej 
opinii publicznej. Rozpoczyna się dyskusja nad celem rozwoju Unii Europejskiej, 
umocnionej traktatem z Maastricht w lutym 1992 r. Wkrótce staje się jasne, że 
stworzenie europejskiego państwa federalnego jest w zmienionych warunkach 
politycznie nieosiągalne. Jednocześnie traktat z Maastricht oraz w szczególności traktat 
z Amsterdamu, które wprowadzają do europejskiego prawodawstwa procedurę 
współdecyzji dla Parlamentu Europejskiego lub rozszerzają zakres jej stosowania, 
oznaczają krok w stronę parlamentaryzacji Unii Europejskiej.

108. Po zakończeniu zimnej wojny na nowo wybuchają konflikty, których podłożem są w 
istocie mniejszości narodowe. Nie jest to jedynie problem Europy Środkowo-
Wschodniej, czego dowodem są długotrwałe konflikty np. w Irlandii Północnej, 
hiszpańskim Kraju Basków lub na Korsyce. Była Czechosłowacja dzieli się 1 stycznia 
1993 r. pokojowo na dwa państwa, które tworzą unię celną. Natomiast rozpad 
Jugosławii doprowadza nie tylko do wojny na kontynencie europejskim, ale przynosi 
także cierpienie setkom tysięcy ludzi. W czasie wojen dochodzi do kompromitacji 
instytucji europejskich. Trudności organizacyjne i wojskowa niemoc przyczyniają się 
do przedłużenia działań wojennych. Dopiero przejęcie przywódczej roli przez Stany 
Zjednoczone umożliwia położenie kresu pierwszej fazie walk (układ z Dayton z dnia 
14 grudnia 1995 r.). Do dnia dzisiejszego europejskie oddziały stacjonują w byłej 
Jugosławii, kontrolując zawieszenie broni.

109. Rozszerzenie UE nabiera tempa. 1 stycznia 1995 r. przystępują Finlandia, Austria i 
Szwecja. W grudniu 1997 r. następuje przyspieszenie i prawna formalizacja 
rozszerzenia UE na wschód. Równocześnie zachodzą daleko idące zmiany: drugie 
porozumienie z Schengen z 26 marca 1995 r. znosi kontrolę osób na wewnętrznych 
granicach UE. Wprowadzenie euro jako środka płatniczego w wybranych państwach 
EU z dniem 1 stycznia 2002 r. zacieśnia więzy między gospodarkami narodowymi.
Jednocześnie widoczne jest, że w wielu państwach strefy euro – przede wszystkim w 
Niemczech – wciąż żywy jest sentyment dla walut krajowych.
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110. Zamachy z 11 września 2001 r. w USA stanowią początek nowego rozdziału w polityce 
światowej. Zagrożenie terrorystyczne stwarzane przez wojujący islamizm dosięga także 
Europy. Zamachy w Madrycie (11 marca 2004 r.) i w Londynie (7 lipca 2005 r.) 
pokazują, że również Europa znajduje się na celowniku islamskich organizacji 
terrorystycznych. Wojna przeciwko Irakowi, prowadzona pod przewodnictwem 
prezydenta USA George’a W. Busha, dzieli kontynent. Podczas gdy np. Francja i 
Niemcy odmawiają aktywnego uczestnictwa, Wielka Brytania, Hiszpania oraz państwa 
Europy Środkowo-Wschodniej wysyłają swoje wojska.

111. 1 maja 2004 r. dochodzi do największego rozszerzenia w dziejach UE. Wraz z 
przystąpieniem dziesięciu nowych państw członkowskich – Cypru, Czech, Estonii, 
Litwy, Łotwy, Malty, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier – liczba członków UE 
wzrasta do 25. Podział kontynentu zostaje ostatecznie przezwyciężony. Kraje 
przystępujące należą do odbiorców netto i w wieloraki sposób czerpią korzyści z 
członkostwa w UE.

112. 1 stycznia 2007 r. do UE przystępują także Bułgaria i Rumunia. Wielkie rozszerzenie 
na wschód wywołuje częsty sprzeciw głównie w „starych” państwach członkowskich.
Krytycy obawiają się z jednej strony renacjonalizacji europejskiej polityki, a z drugiej 
strony rozluźnienia integracji. Równocześnie perspektywa członkowstwa przyczynia się 
do stabilizacji trudnego i pełnego niedogodności procesu transformacji w 
poszczególnych krajach.

Pytania o przyszłość Europy
113. Przyszłość Unii Europejskiej jest otwarta. Niejasne są cele, brak także porozumienia co 

do granic UE. Końcowy fragment wystawy powinien zawierać jedynie pytania, tak aby 
odwiedzający zdali sobie sprawę z otwartości sytuacji. Podejście to umożliwia 
jednocześnie reagowanie na nowe wydarzenia w krótkim czasie.

114. Ewentualne pytania do odwiedzających:

 Czy możliwe jest dalsze pogłębianie UE? Jaka powinna być reakcja na porażki w 
referendach na temat konstytucji UE? Czy traktat lizboński stanowi trwały 
kompromis?

 Kiedy UE przestanie się rozszerzać? Czy Turcja może zostać pełnoprawnym 
członkiem UE?

 W jaki sposób można przezwyciężyć deficyt demokracji w UE?

 Dlaczego UE nie jest w stanie wywołać prawdziwego entuzjazmu w społeczeństwach 
państw członkowskich?

 W jaki sposób UE może przemóc słabość strukturalną w kwestiach wojskowych i 
ogólnie w polityce zagranicznej?

 Jak UE może reagować na zmiany demograficzne dotykające wszystkie państwa 
członkowskie? Czy wzmożona imigracja jest skutecznym sposobem?

 Czy da się połączyć różne tradycje w celu opracowania europejskiego modelu 
socjalnego?

 Jak wygląda przyszłość UE: czy jej rozwój zmierza do federacji, związku państw, czy 
państwa federalnego?
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Perspektywa
115. Komitet ekspertów przekazuje niniejsze założenia koncepcyjne Domu Historii 

Europejskiej przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego.
116. Po dyskusji we właściwych gremiach oraz podjęciu koniecznych decyzji politycznych 

nieodzowne jest powołanie wykwalifikowanego zespołu twórców. Do jego 
obowiązków należeć będzie wdrożenie założeń instytucjonalnych oraz merytorycznych, 
które mają zostać uchwalone. Komitet ekspertów zaleca, aby w ramach decyzji 
politycznych utworzyć odpowiednie organy nadzorujące Dom Historii Europejskiej 
oraz towarzyszące mu gremia naukowe.
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