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Václav Klaus 
 

Czy możliwe jest by kraje Europy Środkowej i Wschodniej zachowały swoją tożsamość 
w Unii Europejskiej?* 

 
 

Wasza Magnificencjo Pani Rektor, Profesorowie, Studenci, Szanowni Goście, Panie 
i Panowie! 
 

Przebywanie po raz pierwszy w Waszym pięknym, zabytkowym mieście, jest dla mnie 
olbrzymią przyjemnością, a otrzymanie najwyższej nagrody Waszej Uczelni, Nagrody 
Jagiellońskiej, jest dla mnie ogromnym honorem. Jako Czech traktuję ją bardzo poważnie.  
 

Epokę Jagiellońską uważam za niezmiernie istotną w naszych stosunkach 
historycznych oraz za inspirującą dla czasów współczesnych. W jednym momencie w historii, 
sześć stuleci temu, Polacy, Czesi oraz Węgrzy (a razem z nimi Słowacy) współdziałali pod 
rządami Jagiellonów by chronić wspólne interesy przed potencjalnymi zagrożeniami, 
nadciągającymi zarówno z Zachodu, jak i z Południa. Mimo iż krótkotrwały, okres 
jagielloński stał się dla nas wzorem, który wciąż rozwijamy, w pewnym zakresie i w nowym 
kontekście historycznym, obecnie pod egidą „V4”.  
 

To nie pierwsza nagroda jaką otrzymałem od polskiej uczelni. Pięć lat temu, 
nagrodzono mnie tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie. Odbierając go podkreśliłem, iż traktuję to wyróżnienie jako 
osobiste, odzwierciedlające moją własną działalność polityczną oraz akademicką. Dodałem 
również, że odbieram je jako wyjątkowy i przyjazny gest w kierunku mojej ojczyzny, 
Republiki Czeskiej, dla której Polska jest nie tylko sąsiadem z podobnymi doświadczeniami 
historycznymi ale również krajem, z którym mamy wiele wspólnego. W tym samym duchu 
przyjmuję nagrodę od Was. Pozytywny rozwój relacji czesko-polskich oraz polsko-
czeskich zawsze był jednym z moich politycznych, a także osobistych priorytetów. 
Pozwólcie mi jeszcze raz wyrazić moją wdzięczność Senatowi Kolegium Jagiellońskiego 
w Toruniu, oraz Pani, Pani Rektor, za zwrócenie uwagi na ten fakt. 
 

Wielokrotnie odwiedzałem Polskę zarówno w czasach komunizmu, jak 
i w późniejszym okresie. Zawsze uważałem Wasz kraj za najbliższy Republice Czeskiej. 
Jestem dumny z możliwości wygłaszania tu przemówień oraz wykładów, a także z faktu iż 
cztery z moich książek zostały przełożone na język polski i opublikowane w Waszym kraju. 
Tytuły tych publikacji wskazują na moje wieloletnie zainteresowania oraz, do pewnego 
stopnia, mój do nich stosunek: 
- Błękitna planeta w zielonych okowach (która relacjonuje moją długoletnią walkę 
z nieodpowiedzialnym alarmizmem dotyczącym globalnego ocieplenia); 
- Czym jest Europeizm? (która była moim krótkim krytycznym podsumowaniem ideologii 
europeizmu); 
- Gdzie zaczyna się jutro (zawierająca moją dyskusję dotyczącą okresu komunizmu 
i następującej po nim ery transformacji); 
- My, Europa i świat (moja interpretacja najważniejszych wydarzeń międzynarodowych, 
których doświadczyłem jako polityk ery postkomunizmu). 
 

                                                
* Przemówienie z okazji ceremonii wręczenia Nagrody Jagiellońskiej, Toruń, Polska, 12 sierpnia, 2017 r. 
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Republika Czeska oraz Polska są sąsiadami, co w sposób nieunikniony skutkuje 
zarówno pokojową koegzystencją w pewnych momentach historii, jak i okresami dysput 
i konfliktów w innych. Ciekawą dla mnie rzeczą było odkrycie, podczas przygotowań do 
podróży, że prawie cztery wieki temu czeski uczony protestancki i humanista Pavel Stránský 
ze Záp spędził dwie dekady jako profesor Waszego Gimnazjum Ewangelickiego (został 
zmuszony do opuszczenia Czech po zwycięstwie katolickich armii Cesarstwa Habsburgów 
w bitwie pod Białą Górą na przedmieściach Pragi na początku XVII w.). 
 

Będąc dwoma krajami położonymi w Europie Środkowej mieliśmy tych samych, nie 
zawsze przyjaznych sąsiadów: Niemcy z jednej, i Rosję z drugiej strony. Niemniej, jest 
między nami różnica. Republika Czeska jest nieco lepiej położona, co oznacza, że nasze 
starcia z Rosją nie były tak częste i tragiczne jak Wasze. Z tego też powodu, uzasadnione jest 
stwierdzenie, iż postrzegamy obecne zagrożenie ze strony Rosji w sposób mniej dramatyczny 
niż Wy. 
 

Sugerując tytuł mojego dzisiejszego przemówienia pomogliście mi przemyśleć 
dogłębnie bardzo istotną kwestię: Czy możliwym jest by kraje środkowej i wschodniej 
Europy zachowały swoją tożsamość  w Unii Europejskiej? Postrzegam to jako 
zagadnienie, temat, kwestię naszych czasów. Oraz jako zagadnienie mojego życia. 
 

Upadek komunizmu, a jestem przekonany, że Wy w Polsce macie prawo nazywać to 
zwycięstwem nad komunizmem, przyniósł nam nadzieję oraz optymizm, o których 
marzyliśmy od tak dawna. Spoglądając wstecz na ostanie ćwierć wieku, śmiem twierdzić, że 
osiągnęliśmy sukces w naszych przedsięwzięciach. Nasze kraje są inne niż trzydzieści lat 
temu. Jesteśmy przekonani, że polska oraz czeska transformacja były najbardziej radykalne 
i doniosłe w środkowej i wschodniej Europie, nie mówiąc o zmianach, które zaszły na 
obszarach post-sowieckich.  Te wczesne osiągnięcia zapewniły nam dobra pozycje startową. 
 

Jak wspominałem wcześniej, pierwsze lata ery post-komunistycznej były udane, 
a jednak obawiam się, iż doświadczyliśmy czegoś co można określić mianem rozwoju 
w kształcie litery U, prawdopodobnie w Czechach nawet bardziej niż w Polsce. Widoczne 
i niewątpliwie pozytywne zmiany, które miały miejsce na początku zostały zastąpione 
powolnym powrotem do bardziej socjalistycznego, scentralizowanego, etatystycznego, 
mniej wolnego i mniej demokratycznego społeczeństwa niż to, którego pragnęliśmy i do 
którego zmierzaliśmy.  
 

Po części zostało to spowodowane przez nas samych, prze naszą niewystarczające 
przekonanie i wiarę w wolność, wolny rynek, historycznie ugruntowane wartości, zwyczaje 
i wzory zachowań, a częściowo przez nasze niewinne, nieuważne i, jak możemy to obecnie 
stwierdzić niewybaczalnie beztroskie wejście do post-demokratycznej, transnarodowej 
i ponadnarodowej, centralnie zorganizowanej Unii Europejskiej, naruszającej zasady 
demokracji parlamentarnej, nie gwarantującej ani wolnych rynków ani starych 
kulturowych i cywilizacyjnych tradycji europejskich.  
 

Oba nasze kraje pragnęły uczestniczyć aktywnie w europejskich procesach i rozwoju. 
Nie potrzebowaliśmy jednak członkostwa w Unii jako międzynarodowej ochrony 
w uwolnieniu się od komunizmu. Nie potrzebowaliśmy pomocy z Zachodu w tej kwestii. 
W stanowczym i bezwarunkowym odrzuceniu starego komunizmu byliśmy wystarczająco 
silni, być może najsilniejsi wśród krajów post-komunistycznych. Byliśmy autentycznie 
szczęśliwi odzyskując naszą wolność i suwerenność. Pragnęliśmy zostać po prostu 
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standardowymi krajami europejskimi, w dawnym znaczeniu tego słowa. Po czterech 
dekadach zamknięcia w na poły autarchicznym imperium sowieckim, chcieliśmy być 
uczestnikami przyjaznej współpracy z innymi krajami europejskimi, prowadzącej do 
obopólnej korzyści. 
 

Takie połączenie naszych dążeń z uczestnictwem w europejskim procesie 
integracyjnym było możliwe i znaczące tylko na początku, w 1989, w erze przed Maastricht. 
Obecnie przestało być znaczące, w erze po Maastricht, a szczególnie po Lizbonie. Proces 
integracji europejskiej został przekształcony przez wspomniane dwa traktaty w proces 
unifikacji europejskiej. Doprowadziło to praktycznie do zaniku suwerenności pojedynczych 
krajów członkowskich Unii Europejskiej.  
 

Obecnie dominująca ideologia Unii Europejskiej (zwykłem nazywać ją europeizmem) 
podważa tradycyjne, historycznie uwarunkowane, główne składniki budujące społeczeństwo 
europejskie: 
 
- państwo narodowe – poprzez faworyzowanie regionów kosztem państw oraz atakowanie 
państwa narodowego jako okropnej i odrzucającej podstawy nacjonalizmu (a tym samym 
wojen); 
 
- rodzina – poprzez promowanie ideologii gender i feminizmu, przez wspieranie wszystkich 
rodzajów zalegalizowanych związków partnerskich i małżeństw między osobami tej samej 
płci, poprzez kwestionowanie naturalnej orientacji seksualnej mężczyzn i kobiet, etc.; 
 
- człowiek – poprzez próby stworzenia nowego europejczyka, homo bruxellarum, przez 
sztuczne przemieszanie obywateli krajów europejskich, oraz szczególnie w ostatnim czasie, 
promowanie i organizowanie masowej migracji ludności bez europejskich korzeni do Europy. 
 

Niejednoznacznie sformułowaną ambicją obecnych elit europejskich jest zniszczenie 
wszystkich naturalnie powstałych zbiorowości i takich pojęć jak naród, religia, cywilizacja 
i kultura, a tym samym stworzenie rozproszonego społeczeństwa składającego się ze 
zatomizowanych jednostek, bezrefleksyjnie realizujących ich instrukcje, dyrektywy 
i pożądane modele zachowania. Z zadowoleniem przyjąłem stosunek  prezydenta Trumpa do  
tej kwestii, wyrażony w jego niedawnym przemówieniu w Warszawie. Powiedział on wtedy, 
że: ”nasza cywilizacja i nasze przetrwanie zależą od więzów opierających się na historii, 
kulturze i pamięci”. 
 
 Wszystko, co obecnie obserwujemy w Europie jest czynione pod parasolem 
politycznej poprawności, wielo-kulturowości i „przestrzegalności” praw człowieka. 
Te „ości” (lub inaczej doktryny) stały się podstawowymi sposobami i metodami 
zmierzającymi do blokowania istotnych decyzji dotyczących kwestii fundamentalnych, oraz 
wyeliminowania wolności wypowiedzi, indoktrynowania nowych pokoleń, i uciszania 
opozycji. Niektórzy z nas doświadczyli tego w czasach komunizmu. Takie porównanie nie 
jest prowokacyjnym wyolbrzymieniem. Obecna skala manipulacji oraz indoktrynacji 
przypomina tym z nas, którzy zachowali czujność i mają otwarte oczy erę późnego 
komunizmu. 
 

Naszym zadaniem jest powstrzymać to. To zadanie wszystkich z nas. 
To, oczywiście, jest szczególne zadanie dla szkół i uniwersytetów. Uniwersytety są, lub 
przynajmniej powinny być, twierdzami swobodnego dyskursu, swobodnej wymiany 



 4 

poglądów, wyrafinowanej dyskusji. Powinny zwalczać przesądy, stwierdzenia apriori, 
politycznie motywowane półprawdy lub przekłamania. Życzę Waszej uczelni licznych 
sukcesów w tej kwestii.  
 

To jest również zadanie specjalne dla europejskich demokratów, dla tego gatunku 
niemal skazanego na wymarcie. Szczególnie my, w Polsce i Czechach, z naszym 
doświadczeniem dotyczącym komunizmu, powinniśmy być czujni. W tej kwestii ciąży na nas 
wyjątkowa odpowiedzialność. Winniśmy zostać strażnikami starych zasad, tradycji 
i zwyczajów Europy. Jestem przekonany, że mamy pewną przewagę nad Zachodem, która 
wyraża się w umiejętności porównania. Nie będzie to stwierdzeniem na wyrost lub przesadą 
jeśli powiem, że naszym obowiązkiem jest przywrócić Zachód Zachodowi.  
 

Wracając do kwestii, którą poruszyłem, jestem zobligowany do powiedzenia, 
co następuje: możliwym jest by kraje Europy Środkowej i Wschodniej zachowały swoją 
tożsamość, ale pod warunkiem zasadniczej zmiany w  Europie, takiej jak ta, która 
zwykliśmy nazywać Aksamitną Rewolucja w moim kraju. Rosnąca liczba aktów przemocy 
i ataków terrorystycznych w Europie zachodniej, połączona z masową migracją, sprawia, 
iż może ona nie być aż tak aksamitna. 
 
 Moje dzisiejsze przemówienie rozpocząłem przywołując tradycję jagiellońską. 
W tamtych czasach nasi przodkowie stali ramię w ramie broniąc Europy i jej cywilizacji 
przed gwałtownym atakiem Imperium Otomańskiego. To doświadczenie oraz tradycje 
motywują nas by odrzucić niebezpieczne i całkowicie nieodpowiedzialne działania obecnych 
elit europejskich, otwierających nasz kontynent na nowe islamskie ambicje. Cieszę się 
z okazji by wyrazić tę myśl w Kolegium Jagiellońskim w Toruniu. 
 

Po raz kolejny chciałbym powtórzyć jak bardzo jestem wdzięczny za to, że mogę być 
tu z Wami dzisiaj,  oraz za wyróżnienie mnie najwyższym odznaczeniem Waszej uczelni. 
Bardzo dziękuję. 
 
       


