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Książka, o charakterze eseju, zawiera rozważania na temat ewolucji specyficznie 
ujętej „kwestii niemieckiej ” – w kontekście europejskim, na przestrzeni ponad 300 
lat. Autor poszukuje odpowiedzi na pytanie, jakie w tym okresie były następstwa 
ewolucji roli Niemiec w Europie – od etapu państwa zakłócającego pokój (Sto-
erenfried), po czołowego płatnika (Zahlmeister) i gwaranta (Buergen) trwałości 
Europy.

W dziewięciu rozdziałach autor przedstawił rolę Niemiec w Europie w kon-
tekście zachodzących zmian w międzynarodowym układzie sił. Zmiany powyższe 
rozpatrywał w trzech fazach „kwestii niemieckiej”: pierwsza, od wojny 30-let-
niej (1618–1648) do połowy XIX w. W tym okresie Niemcy, podzielone na ok. 
300 państewek, były miejscem rywalizacji politycznej mocarstw ościennych oraz 
wyniszczających konfliktów i wojen. Faza druga obejmuje: rok 1871, czyli zjed-
noczenie Niemiec przez Prusy kanclerza Ottona Bismarcka, utworzenie II Rze-
szy Niemieckiej, upadek w wyniku przegranej I wojny światowej (1914–1918), 
destabilizacja wewnętrzna w okresie Republiki Weimarskiej (1919–1933), wpro-
wadzenie dyktatury narodowo-socjalistycznej w III Rzeszy przez Adolfa Hitlera, 
polityka agresji i eksterminacji, a kończy kolejny upadek i podział Niemiec w wy-
niku przegranej II wojny światowej (1939–1945). Trzecia faza to lata od podziału 
Niemiec w okresie zimnej wojny, utworzenie dwóch państw niemieckich – RFN 
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i NRD (1949) w przeciwstawnych blokach polityczno-militarnych, aż do pokojo-
wego zjednoczenia Niemiec na przełomie roku 1989/1990 w wyniku erozji bloku 
wschodniego i rozpadu ZSRR.

Powołując się na opinie historyków, pisarzy i publicystów H. Wagner do-
chodzi do wniosku, że tragedią historii niemieckiej do 1945 r. był fakt, iż Niemcy 
dysponowały zbyt dużym potencjałem ludzkim i gospodarczym, aby zadowolić 
się pozycją przeciętnego państwa narodowego. Wielokrotnie więc budziły obawy 
innych państw i mocarstw z powodu nieustannego dążenia do przewagi i dominacji 
w Europie.

Sporo miejsca w swoich rozważaniach poświęcił kwestii niemieckiej w „eu-
ropejskiej wojnie domowej” (Europaeischer Buergerkrieg), której przebieg – po-
cząwszy od wybuchu I wojny światowej w 1914 r., poprzez rewolucję bolszewicką 
w Rosji w 1917/1918 r., aż do dojścia Hitlera do władzy i zbrodniczą politykę III 
Rzeszy od 1933 r., zwłaszcza w czasie II wojny światowej (1939–1945) – wycisnął 
ogromne piętno na obliczu współczesnej Europy i świata zarówno w odniesieniu 
do strat ludzkich i materialnych, jak i zmian terytorialnych i zamętu ideologiczne-
go. W tym kontekście Wagner dokonał krytycznego obrachunku zarówno z komu-
nizmem w wydaniu radzieckim, jak i z narodowym socjalizmem Hitlera.

Za ironię najnowszej historii niemieckiej autor uznał między innymi to, że 
podział Niemiec w 1949 r. dokonał się za sprawą polityki integracji europejskiej 
i odprężenia Wschód–Zachód. RFN kanclerza Konrada Adenauera (1949–1963) 
oraz jego następców, zwłaszcza Willy’ego Brandta (1969–1974) i Helmuta Kohla 
(1983–1998), był się miejscem zainicjowania późniejszej polityki integracji ogól-
noeuropejskiej (w latach 90.). Zjednoczone Niemcy zobaczyły bowiem w idei bu-
dowy jedności europejskiej najlepszy sposób rozwiązania swojego długofalowego 
dylematu geopolitycznego.

Niewątpliwie do najciekawszych i najobszerniejszych zarazem fragmentów 
książki można zaliczyć rozdziały poświęcone uwarunkowaniom i następstwom in-
tegracji europejskiej w kontekście „kwestii niemieckiej”. Autor koncentruje się na 
wyeksponowaniu trzech kluczowych aspektów integracji europejskiej: utworzenie 
Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali jako zaczynu integracji zachodnioeuropej-
skiej (1951/1952), ustanowienie Unii Gospodarczo-Walutowej i wprowadzenie 
wspólnej waluty euro (1997–2002), oraz ostatnie kontrowersje wywołane zadłuże-
niem strefy euro (2010–2012). Bardzo wysoko ocenił założenia i znaczenie reali-
zacji metod integracyjnych J. Monneta i R. Schumana – strategię „małych kroków” 
i współpracy międzyrządowej w celu integracji zachodnioeuropejskiej w XX w.  
i przejścia do integracji ogólnoeuropejskiej w XXI w. Stwierdził jednak, że narzę-
dzia te w dużym stopniu się już zużyły, stąd w obecnym kryzysie zadłużenia, obok 
dotychczasowych, nieskutecznych instrumentów finansowych, poszukuje się in-
nych rozwiązań, zarówno określonych działań oszczędnościowych (np. pakt fiskal-
ny z 2 marca 2012 r.), jak i różnych wariantów unii politycznej. Do tej pory jednak 
nie powstały rozwiązania adekwatne w stosunku do zagrożeń. Wagner rozpatruje 
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także trzy wizje przeszłości Europy, począwszy od koncepcji funkcjonalistycznych 
Waltera Hallsteina, przewodniczącego Komisji Europejskiej (1958–1967), przez 
wizje przyszłości UE w ramach uzgodnionej przez państwa członkowskie tzw. 
Konstytucji dla Europy niemieckiego ministra spraw zagranicznych Joschki Fische-
ra (1998–2005), aż do współczesnej, długofalowej koncepcji filozofa niemieckiego 
Jürgena Habermasa (UE jako demokratyczne państwo europejskie – stowarzyszenie 
równoprawnych obywateli i narodów Europy jako części społeczności światowej). 
Pierwsza wizja odegrała ważną rolę w początkowym procesie integracji zachod-
nioeuropejskiej w latach 60. XX w., druga doprowadziła częściowo do uchwalenia 
Konstytucji dla Europy, która jednak upadła w wyniku negatywnych referendów 
we Francji i Holandii (2005). Natomiast wizja Habermasa ma zbyt ogólny i teore-
tyczny charakter, aby znalazła zastosowanie praktyczne. W dodatku autor zwraca 
uwagę na złożoność procedur międzyrządowych i wspólnotowych, które uniemoż-
liwiają szybkie osiągnięcie kompromisu w ramach obowiązujących traktatów.

W rozdziale końcowym Wagner podsumował rolę Niemiec w najnowszej 
historii Europy, zwłaszcza w kontekście przyszłości integracji europejskiej. Oce-
niając ją dotychczas jako konstruktywną, zwrócił jednak uwagę, że zjednoczenie 
Europy nie może nastąpić przez dążenie do dominacji, lecz długofalowe, żmudne 
działanie mające na celu doskonalenie różnych form współpracy integrującego się 
związku państw, w tym także unii politycznej.

Książka Helmuta Wagnera podejmuje rzeczowo i obiektywnie kluczowe 
problemy współczesnej Europy w kontekście Niemiec. Jego tezy, hipotezy i prze-
myślenia są oparte na głębokiej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Należy więc 
przyznać, że publikacja jest godna najwyższego polecenia.

***

Na marginesie chciałbym tu podkreślić wieloletnie kontakty prof. Wagnera z Polską  
i polskim badaczami. Odznaczał się zawsze otwartością, dużą życzliwością i pomo-
cą, w tym zwłaszcza dla całych zastępów młodych polskich historyków i politolo-
gów, których często gościł w Berlinie. Osobiście niezwykle mile wspominam moje 
pierwsze z nim spotkanie i dyskusję podczas posiedzenia Wspólnej Konferencji 
Historyków Polski i RFN w Saarbruecken w 1986 r., jak i bezpośrednią współpracę 
od początku lat 90. w Polsce, Niemczech i na Ukrainie. Prof. Wagner od wielu lat 
jest również cennym autorem tekstów w kilku numerach „Krakowskich Studiów 
Międzynarodowych”. Dlatego jeszcze raz składam gratulacje z tytułu wydania cie-
kawej i udanej książki, a przy okazji podziękowanie za dotychczasowe kontakty  
i spotkania oraz nadzieję na dalszą owocną współpracę.      
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